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iDARE YERi: 
Ernırnm nöJha~ı Doğu fdarchnrn·st 

Pr.&~atıc~den mand:ıı bl'r gfin çıkH 

ayısı her :erde 1l l uruştu., 

Bıııılr.: royiı_. jl2lİ~r t:crl ~arlhru 

Ant·akyada Yeni Bir Karışıklı d 
Bir şoförün ölüsü bulundu. Bunun üzerine Aleviler hü et 

.._._.._._a.. ................................. ..ı-. ..... ...am ................ ~ .. llil!ililll ................ mm.-mmı~iiimimilllımııE:ımmEliiB 

binasını sararak bütün camları indirdiler. Şehir heyecan geçirdi 
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Jandarmalar bir karakoldan halkın 
• 

ateş actılar " uzerıne 
~

lürk havasında 
lürk çocuğu 

' • 
iki kadın, bir çocuk ağir 

surette yaralandi 
Türk ve Fransız erkanı harbiyeleri 
arasında müzakereler devam ediy or 

8 ir ajans telgrafı Tiırk Kuşu ınuallim
l);ı ler.nden ikisinin iki kişilik bir pil -
11ıır.tle hav.:ı.ctn knlma dunya rekwunu kır
~f! larını bildirmektedir. 'l'iır:i\iye iç:n pek 
Ilı; nı olan havacılık mevzuunda elde edll
t tış Olan bıı muvaffakiyet göğ~:imüziı if-

il; Ut!n kabartacak kadar büyi.ikttir. Kısa. Bilbar.n. 14 ( .\. A .) - General Fran- -=-----.·-··---------
~ ınu::ı:ıettenberı faaliyete geçmiş olan ko kııalcrı Katalonya cı::plıe~lnrlo h:ıylı 1 Başvekil Ct lal Jbyar 
~0:k l{uşu verimli b;r ça!ı.-;ma netl~es!nde i'crleynek Teresmok dn~lıırıı n {" kmc-
t~ değerli neticeler elde ediyor. Tliri< ~a muvaffak o'ırn:~lnr. hu df ğın th'ğin- Parti Grupunda son 
llin~lerj lst.datlarmı ve zek!Uarını yepye- dtk! hülillllllÇİlCrfn bir askHi gntnİ· yaziveli izah eltl 
ç~~·r 111e\zudn diinya sev!yrunin fe>kine 'zonunu ele gcçirmfş~orcJir. Hurnı:ı Bıır- J 

rab!liyorınr. \Ee'om 23 kilometrelik bir mesııfededir. AnkarJ, 14 (A. A.) - Cıımlııı. 

hı. :au sevinçli hAdlsenin memleket he- f) ' J • 1 ı · 1 ı 11 ""'uı tl1 ' S • ati' ı :t 1·1 ~11 1 t• t' Qı na knydedllmeğe değer yük"ek bir ::. ' ~ 
anası d .... t ft .. d l homhar,lımau c•ılihll ra ~Lıa vardır. Her nra un mu a-

r·yet lla'k Partisi Kemıı'ay Grupıı 

bııgiin toplanarak, h~z·nrcs taksitle 
sulılen gı yrimerkuller hakkında g:up 
ku.:nisyonu tnrnfından h!ZırJaııaıı r a-t/ e.cıaen Tiırk vatanı, anlnşılıycr ki ar- Bilbııo, 14 (A. A.) - General Frnn

~ .. i{ h:ıvacılı:< sah::ı.sında istenilen d~re - , ko tayyareleri bugün buraya şiddetli 
~"~" poru müzakere ve tıısvip t'lmiştir. 
"a ~ Y<ı.kJaşm,.~ y:>!•mu tutmuştuı-. Dün- lıikıımlarda bu'unnrak bir keı; bomba 
• tıı Bu toplantıda Başvekil Celal 
h4rı n tuı-ünini ııerleyi_şinde mn1ü~ eti iti- bırakmışlar ve bu yüzden 12 kişinin 
~tı le bUyü'k bir ehenuniyetle teıtı.kki cdi- ölOmOne sebebiyet verdirmişlcrdlr. Hü· Bayar ile diğer vekiller d3 hazır 

Ilı hava me\<-zutında memlelrnt·m.7 de kfımetçl tayyareler havalanmışlarsa da lı.uhrnmuşlardır. Başvekil Hatay va
~~nuniyetıc gorülmesI l zımgelen b~r bir şey yapamadan ve iki tayyareyi zıyeti hnkkı~<la grupta uzun uzadıya 

seı~e vardır. : kaybettikden sonra dönmüşlerdir. 1 beyanntta hulunmuştur. , { 

anı Mn3takbel harpler nrtık yerden ve Frnnk o c ula r l\tts t••llo n·a g irdiler rf et t kıtaat evlerin damla it l· 
d Z<len dn:1n ziyade göklerde cereyan c- 1 , Y ç. ' . rına m ra 
ecek: ta a.! 1 , lt 1 k 1 Salamanka, 14 (A. A.) - franko yözlen yerleştırerck mukavmet tcşeb-

tıı"<le~iy tyyare mdes eterı Kfısaı kı :eni ·, kıtantı dQn akşam Kaslellon'u zaptet- bUsünde b:.ılunmnşlardır. 
tı e e zaman an n ~nrnı m un n- . . . . 

tıı bnn~ , ,. tU h' t ttı· ı mışlcrdır. Şeh-rde kalmış olan Curnhu· (Alttarafı 4 ilncitde) 
~b '· ~"~ımc:.. rnrc • e ızma e g 
lııu~ haı .:-nılü.:ic kn ?iliyetıeri saye-!n de çok • 

:oı~eı bir tnhrlp ve mi.idafan vasıta-~ ilkokullarda 
ara:{ t'\ kullanılnbilmektedfr. 1 

ııe t ~~lnız bu milkemmel vasıtanın ~1er. Acılan elişleri 
ete ı.ı r ... tıe olur.:.a ol'Sun istimal ed'.lmesın- ı , 
~?net ıtıumı blr alışkanlık behemchnl h'ı. - 1 S ·1 • 
Q} il ır. Efkarı umwniyenln, biltlin blr ergt erl 
tıtııJ.et.n alı•':rnnlığı ... Tlırk ç~cuğu nt sır-' -----------"""'! 
ıtutı u llıes:ıfelerl katetmek kadar tayyare K ·· k l l · 1 'l,~~nl11ağı, tayyareye binmeği ve tabii uc;ü ta e )enın 
lanı ki etnıeğe başladığı zaman Ti.\r.O: va- bil' S~flÜ İ ÇindC VÜ
ltıeıc~tla hav:ı. emniyeti had ol:nuş de -

r. curle getirdikleri 
le iı 't'üı'k ku•u ook takdire değer mesaisi
oıan avacııık davnsının ruhu ıne~abe.sinde eserler, zevkleri-
tacıır tnanev:yet mesele;;inl elinde tutmah- n in, kabiliyetleri
Lntll\eye bu mevz.ıd~ d!'.<katıe, itina ıle 
lllt{!ri:t~dlr. Bu itina ve dikkatin mah - Ilİil VC Ç3JıŞkanJık-

lllt~e nı her fır.sattn alıyoruz. Gün g~ç - 1 
'aaıı nıemıeket n her köşe.sinde bır hava Iarının en giizel bir 
!tatı1:1etı bellı iyor. zaman zaman kurulan 1 . . · · 
C~ fl.txia kadınlı erkekli memle-ket ÇO - delı lı sayılftbJlıf. 
ı. arı b oe;tlla u Seni mevz•ıa haya ~lnrını bağ-
dar k'>ını öğretiyorlar. Bu bağlayış o ka-1 Şehrirnizdo: ilkmekteplcrde 
~ur0~~'1Vetıı ki b:ızı müessif te-a:Iüflerin ders "senefi 50.,u mUrasebetile, 
r: o· l olan :ırkada.şlarınm taze ce.E~tle- . . 
ın ·le onlara b' ti 1 talt:henın bır sl?TIC zıufındn vU-

C\t~ ır rperme verm } or. Bir 1 • • • 
lııe~ı Uda V3.21fe a~kının bu kadar nert git- cude gelirdiklc rl rts•rn, el•şlm 
ıhınu l11uvaffakiyet ~ırlarına erllmiş oldu- 1 ve sai·eyi lop'tı bir h~lde teş-
\' ncıkca .. t ı . ı 1 %na gos er yor. Bır memleket da- lfr edıın sergllı r açılmış bu u-
l:ı.rıa hayatını istlhknr ederceLne bağ-; 
!takt~ lldamıar !çln zafer \'C şeref muhak- · 

l'~· 12n'ıı.ııidir. j O.....• 
l:C>tlar~K kuşu öğretmenleri bugünkü re
~! bir e fa1~gat11 çalı-'imalnnnın ve gti
~ferı tneyvnsını toplamış oluyorlar. Her 
~ötur n her şerefin tahrik eden, Herly~ 
ltıe\t'z~n bir te0 irl de vnrdır. Hnvacıl:k 
Cl:~erl llnda elde edilmiş bı.ı muvaff'.\k'yeti 
~ erıntn t cı:ttur nklp edeceğine şu ,.hem.z 
~ö .,1 

8'ılm için tek rekor kt\fi değ"ldlr 
h er·nct . ' ~u B'en i e <ıet-slz c:-e=-!z çal~n TiL~ ku-

n ~ ~ erJ de bunu :ıynl şı~kHde üpheslz 
b.r k ·YOrl!lr Ve şüphe-iz bir hisleri bini 

aç l11ahsııı daha verece'ktır. 1 
cı l'urk h l'er av:ı.cılnrının dünya sevlye.-ın-
ttııı..... kalmaınrının en biiyük teslrl bUtiin -.. ue et , 
l'enı l~lnde hnvacılrk mevzuunda 1 

ruyor. hu sen· ki sergilerd, de 

gösterilen eserlere nazaran, la
le 'Cr.İn muvarfnk ıyefni biJhas-
sa zikr tmı.ık laz m g •li ·. Se·· 
g!lcdcki çeşit çc~it eşya fç'n-

ele la'obcnio n~vkini ve kal)ili
ydin; gözlerde lıit-akıun canlan 
d rn ı k!'~·l'k kü<·iik şahr-sorlerc 
tesrıdüf etmek ~·:ıhil lir. 

Yukarıki rfsim Grzi Pıışıı, 

aşakıdı ki resim Cıııı huriyd 
ilkokul!arında talebe ,·aliler ine 

ve ha'ka açık bulundurulan 
s:rglleri göstermek tedir. 

e \re ku • 
~~d "Mll~prepqmda ~kil-------------------------------

~alar '1'1~· l3u sayede Tllr.k ku~ınn yeni a- olacakt:r. · I yen: muvaffukiyetler temenni ederken 
\ı~tıı bı ık havacılığına değerli ve kuv - 1 Kıymetli Türk havacılarına, mi.ite- cnların ~ah'"ına Tilrklyenln müstakbel 

r çok elemanlar cic.ha. Btihak etmif vaıi !aknt veı•lmU çnlıfma kÖ§elerlnde r lıava zaferlerini alkıfhyorıJ,ı, •t• 
• 

İSPANYADA f\1UI IAHEBE BİTİYOH l\1U? 

F rankocular Barslona 23 
kilometre yaklaş ı ar 

Franko tayyareleri gene bir açık şehri 
şiddetle bombardıman ettiler 

lüıslellrın cephesinde lrnrcktifı idnre eden Genernl Aranda 
.. . erklim lıarbiyesile bir anul,1 

. !"1ar:\ Yi',. ~ 1 - lspanyadrn yedi sız sularından gf'çerkcn, deniz üz~rinde 
~rıgı!ız. mı_ı tı>tc•sın l. ahı:~k gelmekte olan arı:raya uA-ramış lıükOmetçilere aid bir 
llC'stıl,. ısmindEkı fngılız lo·pido:ıu, Fran· fA!ttarafz 4 ilnrıide) 

Gelecek yıllarda A ra-
Sivas - Erzurum 

hava hattı da açıla ak 
Diyarbakırla Van arasında da ayrı bir 

hava hattı tesis ediliyor 

'[ürkkuşu 
Oğretmenleri bir 
Rekor kırdılar 

(Yazsı 4 iincn s yırada) 

FIKRA: 

Devridaim makinesi 
Ders cneslııin sonu nniıın<:ebrtile lıü

tiin ilk mclttc11lcrde lıln•r re im is "ergi i 
açılclı. 

Şl'md ' k d Al I d b I Bunlnıdan bir kacını 7.iyaret ettim. 
1 ıye a ar man ar a Ü unan Hu•usı cı:lalaıH yerieştirllcrck tc hlr cıli-

bir i nciliği 21 dnkika farkla ald ıla r len İ'"lcri dikkatle gıizden geçirdim. An -
... • l:ı<-tlıJ nr ki hu sahada hizim ı•ot·ul\lulc çağ-

.• Ankarıı .. 15 ( A .• \ _l - 1 ur~ku~u larımızd:ın l.Jeri Jınyll mi almmıs, hi1. t'" -
ö~ret n·ı·olerınden Bay A 1 ı Yıldız oğret- . • ... ~ 
men nan·· c.tl · "'e 1) , S . '" ' G "k 1 J.ıdc>n re-mı vr el ışını a) rı lıir ders <llı.H,ık 

,z~ erın., n >8\ ez 1 o ~ıı I .... 
il~ b:rfüte iki kişilik ·bir tavyare ile ı:o.~ur. cliğPl' m~,·zularln h~nl:ır ara-..ıııd:ı 
Tt\r". kuşa ınevc..1'ınırdan kıı lkaıak htıvad~ ınlına~ı·hct trsıs cdcmczdılc Uugıin her 
14 s1;.t 20 de.k ·k;\ k · l 'Ilak surctile, ha 1 dcı .s re.-imle, iş il~ beraber gidi3 or. 
vaıin 1a_su•t 5? d~kika ka!a., A'ıııa~ı Bunun en guzcl farn!ı bir zam·ın ta
t_ıyya~ ~ısird!n 21 dakika r zla ile b:-, lchclere .}:lJ:tırıtmış o':.ın -Orneklcrin <lii:t'r 

ı ~c llğı almıslardır. • ııuf',ırdn bir tedris :ıleti ,·.1zjfc i gorcbll-

';I" 1 ıne•i!!clcclir. Dar bntçcli, b:t7l ycrlcr:!c hat-

M lSlT Kralı Faruk Hı t:ıJebeyc )nznbihnc>si ir:in tehc>şir \'t'rf'

LJ r mi) en bölr.cıcrdc lmnun ne lıü\ ük lıir kıv-
n. a midiy e Süvarisi-· mcti ,nrclır. . . 

ni kabul etti 
Bu halile resim \C is sergileri hir zn-

nrnnlar f'on Ahmedin 3a1ııı> crta,ıı :ıttığı 
de,-rl daim makinesini bana hatırlatt ı . 

lskenderon, 15 (A. A.) HU'\llSİ Hem der ·apmak \C hl'm ne bundan tcd-
ır. ulnb~rl b!I fü iyoı : Hami 1lvo Kuman· rb aleti çıknrnırık ~ir nevi deni <:rıim ma
donı dun saraya gıderPk d~rtı:ri mah- k' . . t k d -·1 ·d· ,. 
8 S • a t • •ı \' 0,,1 d ·ıncsı ınşn e mc· cgı mı ır. u u ımz e mış, r. e 0 c en s:>nra . 
Kral t a·afından kabu' edi\erek şerefine! Bu~l~nıı Co~ Ah~~tle~lerl de galıba. 
bir çay z1vl!fetl verllmlstir. H"r tara'ta mini ınmı boylarıle butun ılk nıektep t:ı~ 
g87.e'eler b~ hriyelll erl mid selamlamakta lebcleri o:ucak ... 
ve stHUnterc!l ytz lılr fA?. maktadırlnr. 1 ' Bnhndır DÜl.GF.R. 
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İspirde ve. SlHHAT BİR KANUN 
~--------~----------------------

• YENi VE HAYA1' 

;~k:e;~lı~~~~r 
1 

~~evlenme •y•ş~~ğişe- ~~•=ş;I ~nm e~g~:.ı•r•~ 
B 1 l 1 .. t k'I t, '.\ c"ğiri y.nzıyo?'la!.': Kız'ar on beş yaşını/belki bu'uğa erdiği yaş'ardıı · yan~eş· 

esinden 
s nı bil 

Hava t 
koru 

"1J • 

cegız m 
U' J l < ?L l ome t e erı~e l~r de on yedi ya5ını hltirlııc!:> ~Y- i.i~~ •. 011 dürt yaşlarda, b~nların~tı .?n r. 

Uzak takı men ba SUYU da lenebil"ceklerıniş. " Fevkalade ahval- 1 gelıyor ve yalnız h r kaç ay sUrııYO , ııl 

15 yaşından 60 yaşına kadar bütün 
vatandaşlara vazife veriliyor 

getirilecek 1 de ve pt k, mübrim bir seb: be . mebni." ı .Şu lı~ı lde, e\''enme, k r nu:ıunun :ı:,. 

1 

İspir, ( H11msi ) - lünmız 4'3.236 k.ı~ on c!öıt, erke~ de o~ reş ~aşını bı· şeklı hekımlera pek te kanaat vel\ ·11~ 
rıüfuslu 112 köylü vo U· m.hiveli büyU':r ' t ırınrc ev!enmeler•ne ınlısaade ı edllehi- mekle beraber, artistlerin, yahut b )de· 

" • 1 lecekmiş t' t' f'k · · - - ü d tuırnuş bir kandır. Trabzon - lran transit şos"sı . · ar ısın ı rını goz on n c .. . 
1 

çıı· 
1 üzerinde bulunan Bayburda 75 k;lometre' Bu haber, belki, hekimlerden ban- mektir . Bir kız kadınlığın en guıe gO· 

PasH h&va ko· unma kanunu projesi mahsus hususi, havaya }·arşı ps.ssit ko· :m~sated~ bulunan İspir, dut ve zerdali! larını memnun etm=yecekti~. ~~ki~ler ğıııda1 _ evlen~l~ilecekfr. lrlıı gil~~~akııl 
Kamutay encümenleriı:d zn g · çenk ruz·(runma teşekküllerfr.i yapm·k ve ted- bahç~lerınin kıyılarını. kapla~.ığı Çoru_hjötede~~erı pek ger~· yaştakllHın ~v.en· z~l.lrş .ırm~lc ıçın de bundan da 
nameye alınmıştı r. Eıı kEnunlH, 15·601 bfrleri~I a'mak ve tefüş et!lrn:ekle mü· nehn kerarında Fakın ve buyllkçe hır l meler'..oı swm:zlAr. Kızl~rı evl.eudıl'me~- bır şey o ~rnaz. .. . . IJJeb 
yaş aram~daki bütün vatandaşlarB, ka· ! ~cl!dt ırler. Burun iç'~ vekalet seferbe~- kasabadır. . . . . I den orce, bU tlğ.n erışmdenoden bır . Jlı>~e. Pe~ mubrırn hır sebel~efiziyo· 
ııuni bir mecburiyet halir.de bazı mU·ı lık mUdOrlUklerinde luzuınu k'dar mu· Başlıca ıstıhsal9.tı, d~t, zerdalı, cavız, ka<· yıl geçmesi ıyi olur, derler. Hele mı,, tabın nefıs olmakla beraber. . sıı· 
kclleflyetler tr hruil edLlmektt:dlr. . tdnss s istihdam e:Jilir. Hususi .. idare .ve ~-atates.' ka\un, elma, _erık, so'!a rasul~e- ı Amerikalı h ktmlerin bu işe . karı~ı~ala- !?.ii bakımından - p'!k te isabetııeılr ··p~~ 

HOkihıet o:ucib se'Jcbler J~yıtıacın- 1 fülediyelerln, bu ~<>ksadla bu~.:eıerıne 51 ~e kas~p.ık ~~yva~dır. Hu ut nalı1~.e~ 1 rınd nberi, başka yer~erdekı hekımln luğ y_nş\ cl~lma aynı olma~ığıc.dnn rdiiıtll 
da gelecek hınblerde )' ll~dun her tam· koyac!tkları ıı·ra mıkdarı, I>alııııye Ve· slnın Ilodıçe koyunun yağ ve peynırı I ara~ır.d, da bir kız yirmi dört yaşırdan ınObrım bır sebebe mehnı. on dö oır~ 
tından lnva hlıcumlu rı val~\ olabileceöl-

1! kaletile anlaşılarak tesl>it olunur. pı:k .me.şhur ve. s~rtır. . .. . s')nra evleni•se daha çok çonğu olmak bitiren k • zın evleıımesfiiC izfn rer 
• 

0 

l~pır sen ıki yıldanberı buyl\k hır . . . · l ı ı b·ıı (.' ,ı. nt kaydetmekte· tayvaı elerıo, ş.hfr ve 5 - Hu•ust mlles~ se ve teşekkül· ' h l ı htlıralı < r,ar dıyenler çoğalım~lır. Bır llzum u o a ı r. ~ ~ 
' ' 1 • • çalışmaya sa ne olmaktad ır. Kazarın ' =----

kasabalarımızla fa~rlka ve d ·ğer mUh•m lcrden havaya karşı psss'f korunma 11 ,>6 kö ü d kö h~ , k~ti 1 1 : taraftan dr, btffığ yaş•na vard ktan 
• 1 1 \.'.I 1 , . . •1 y n e y mu .ar \ e a p er , ı d 

sanayi \'e ıstııısa ayna ... arını. yo. eıe- mfc·ıurlyetlne tabi tuıuıanıar, 11g-ı1ı m!l· ı kur.shırJ.a bi~· r hııfta ders \'e tatbikat ronra üç dört yıl geçı:reden çocuk do- B h r e 
mlryoJ, mulnreh3 merkezlsrlri, C'rz:Jk kamlarcı tesblt olımur. görmt'ş'erdlr. lğuran kı:llardn doğum esnas.nda bir u sene er ye 
ve müh\mmat depo\nıını h'llasa _orduya Vilciyetle>·de... ı Bu yıl nr ı::alı:ye merko'nlle beş~r : takım ,sakatlık'ar çıktığını idd:a eden h f . Ja 
ve Iıa1ka yarayan he!' şeyi tahr ııı_ ede- . : . . \ , sınıflı va ikişer katlı mekleb b;naları hekimler de vardır. ayvan sayımı az 
.... ,.,lni anlalır.allla ve şu noktava ışarel <> - \lali er mıntakıılıın dah ltndt. yapılmııx-a baş1anmıştır H•rnut n:ıhiye l D x- · 

1 
• 1 """6 • • · .J c• 1 1 , ı · ~ • · ' ı o5rıısunu ı:; ersenız, f;V enme yaşı k 

etmektedir : lf. 1\1. G. "· le an ıışmak sureUy.c da· rneıkezindeki mckteLln inı:eatı l..ı ! tmek h k b ll .. . d r1 · Gli b.. Çl ffiJŞtlr ·•· k11l • · ·ı k , " er ızın a ne go.e eı-ıışır. r uz, 
Bu açık hskiknl ınilltl'n ına~di vP ıu , ıye v. ıı etınc:ı !ayın odı ece, esas.ar üzeredir. Gene m hiyu '\"e kıırn merke-' . 1 k t kk .. , t . b" k ı k J. ' _, · · · k 1 ~ , 1 • ça m eşe u c mış ır ız , cı ız a 

manevi bütUn ku '.l r .. t va ı.rnvvatinln ua·rcs:nde pas;ıf ·onınmll P an a•ını ve z'nde kollcktıf ö:rıek f dan 1ıklar tesis hl k d 
11 

•tt d h k " .;·k .. 
t l. 11 'b · ı · ı 'd k .d . mış r ız an e ı ... e ~ a uçu ya-;; 

korunması ve ın~mlekctin müdnf<!ası ve a ıma . ıırını ı 7ar ve n z ın·ame erıne olunmuştur. Fı anlı h!ra 13 000 fı ıın ı 
1 

bll' B d b k bt\ı • & • 
Ü ·r k 1 ı · ~ l k · ı· t ı .1 1 b b t d 1 ta ev ene ır. un an aş a l u,, ya 

z~fer'n i<:tibıml vaz' f ~ slri ta"ıy" n o?d ıı nun 6 ·e , pa ssı ·oru11ına <ı 13•sa, eş 1 a, dtkı mek e era er stPnbul ıın a~<ıısya, d k k d 
1
.. 11 .1 ... k' 

• 
1 ~ • ' • _ d , 1 1 . 1 ,,k k · k , . . . . . , • . . . şı a pe ço t>gı$ır. ıı ır~;ınız ı es 

d• yaııdıl\ı ı:avııaklımn • muh::ı tııu.sını 'a ıta vo te bır er nı ta ıa a u ettırıne -
1
mr zı lohumları getıclı.orek e:kılmıştır. 1 

1 1_ 1 d d h _ k 4 e. .J •• • • mc" er sarışın r. iZ ar an r. a once en-
llltllzem eder lo muk('llcf ve ayni zamanda 4 Uncu . Bund m başka Nor~alı rıahıye mer- ı d'l .. bil' 1 ş h" ı· k 1 d kö ı·· 

· .. k ı 'k · d k 1 ' k , •d · ı l: ı erını ır er. e ır ı 12 ll" a y u Slvl·ı ( P.ı~s:r) korunma tedbirlerini rna dede 3azıh muess9se ve teşa~ · ıı ler z ıı ı ·ı.c;men ıa · n }a ımıy e > r k 
1 

,, ö b 1 ,_ ~ 
1 

. 
13

. d b . 
- .. . r· h kk l. j" lö k k k ı \ kt d 1 ızıırl.an ne~ uugaerereı. ır ~ eı ıalwamış blr memleketin ordusu ne ka· uzerınde do le ıış a ını ıaız ır. me ııra o yapı rna . a. ı r. . memlekette dikkat • ed!lmlş: Yttlıudi 

dar mUkc•mınel o ursa olrnn, f~er ana 'i - Yap lardu, he.va k•mı ~ ma bakı· Bl.l yıl .k.asabaya dört ktlometre , kızları musıtıma'l ve lnistlyan kızların-
k k1 ı ı -·b ı , t' . k · t · 1 uzı: ktan g~t ı rılfcck n:enb3 suyunun · ' . yurddaki hayat ayna mı , a 1 ı e ve mınc an ya pı .,ar arı, \e o unma esıs ı T • 1 , d. t 1 k .. 1. dan önce bıı uğ' çağ.na Yarırlar. Bııluğ 

1 l • · d t 1 b' · ., t b't ı p 01e erı e yap.m .ma uzerc:c ı r. 1 
halk panige ııj:'{aşcr ış " cer. ıel b"ı er u ve vl'sı li erı ır ~ızamname ı.c es ı ?· ~- I yaşı s0ya göre bi \e de~fşir : Jhzı soy-
da iş götemez bir bttlt:ı gelır. luı ur. llusu~ i hınaıariJan ha•ıgllerinın il d, t . ::ı k"• l !arda dtıha erken, hazı!arında drh'l geç .. 

Bu keyfı) et p:.ıss:r korurımamo bu nizamname b!H. unlerine tabi tutul.•.· lCR a len a'laSIIlC a · 1 O . . b . t l'rf k b '· 
' .. , . ki h ı · · ı ı ı· 1 l l nun ıç : rr . :ı ıs e sa6 ı aııırnın-memlekct müdafat:sı iş' rı de ı.c mu rnı ca atı, nı a ıı rnva orunma p a rı a- yara anan ar l b" 1 "tU k l . b' '} l k 

.. · .. . . · • · 1 d h t m us JU n es n ır şey sı y eme 
rolu oldıığut u tel-aruz ett rmeğe katidir.» rıtd'l tay n olllnur. Rıasıııı IJına ar a . '\· Evvelki gün Ilıcadan Enurıınıa ge· 1 kabl! df'ğildlr: İklime gö:t>, kız·n haline 

Projenin esasları şudm·: va korunma b~kı?1ından yı: pı .~uıt .. arı 1 ıen trenin ~an geçirdiğini \'0 yolcular- 1 ~öre hUkü:n vermek en doğrusudur. 
1 - Yurdda hava taar ~z~arına k_a;::-~ bu kanun~n 2 

1 
ını:ı mı:tldesi bukrnune dan bazılarının yaralandığını yazmıştık. I Falrat evletımrk işinde kızın bütün 

korunmak ve . ıııı tea~ruz arı~ tcsırını göre tesbıt olı nur. Haber aldıttımııa göre yaralanan y.:ı!cu- hayatmda en güz~l çağını düşi.inmrk de 
azaltmak _gay~s le ha'kın, ı eEmı ~e husu· Mükellefiyetler lardan amel~ Hayrettin il~ 1-'arısı rnl 1 haklı olur. lrısan ırkının gittıkce güzel-
si teşekkuller~n, bu kanura va nı1:aınna· 8 _ 15 yaşını bitirip 60 yaş nı bi- kollarından b!rt z ağırca yrralanmışlar ! !eşmesi !~~in, ana ile babanın arasında 
melerine tevfıkan. k_or.unma t<"şkıllerinl d va tedavi altır.a alınmışlar.dır. Mehmet 1 hangisi daha O'üzelse, hanO'isl ırkın O'Ü-l 1 'l t fümiycn bütün yur daş!ar nizamname- 6 o 6 

yapması ve tcdbır frmı a cıası mec ur . lerin'.l ve talimatlerına tevfikan lıa\'aya oğlu F!zıl GUl il~ Fı hriy~ Ilgaz ve Sai· zeUeşmeslne hizmet edecekse onun en 
dlr. b J • t karşı korunma bllgls"n\ edinmt:k ve ken- md•er. Mu,tcsal harıt surette yaralanm·şlar- giizel ça~ını seçmek lazımdır. 2 - Şehir ve kasn ıı. ar n sıyaş , 
sınai ekonomik, harsi, mr.d•ii manevi dlslnl kornmı:ık ve bunun icab ettirdiği Giresonun bu yılki Tabiatta insarıdan başka c:·ns1erin 
ve a'skeri bakımdan chemmiyatıcrinin tedblrle.i aimakln mükellefHr. Bu mE.d · h~pslnden eıkek dlşlsfnden cl1Jh1 gi.izel-
dert:ceslne, mevki ve vaziyetler"ne ve dede sözü gcç"n yurddıışlar, senede en fındık mahsulü dir. Halbuki lnsıın cinsinde aksine ola-
nUfus kesafefürlne göre korunma mec- çok (BOJ saat ders ve talim görmekle Gireson ( llususi ) _ Bu s:meki rak, kadın 'rkekten daha güzel o:ıır. 
burlyetleri DahUiye vekalet\ ile: ve mUkellefcir. rmdık mahsulünün ilk tahmini yapılm ış- ' İnsanJa lnyvan'ar a'asmda mukayese 
amme h'z.meline malım'> resmt müesse· fi - lhvaya kaşı passir koru ma tır. ıyapmağı fazlaca sevenler aresında in· 
se ve teşekküllerden h rngilerinin pass· f mccburlyetiı::e tabi tutulacak şehir ve Tesbit edilen esaslara göre fındık sanların da erkek'eri kadınlarda'\ dr ha 
koruuma mecburiyatlerine tabi tululecak- kasabalerda ve resmi mUessese ve fa':- mahsulümüz rntıil . mıntekalarda çok/ güzel 01duklarını ir'd;a edenler vars1 da 
lan ve bn mecbtııiyetin derecelerl llglli r kahırda pa5sit korunma teşklllul içiu zayıf, orla mıntakn!arda sah!le nisbetle bu meeele halledila:i~lir: Medent lnsan
vekAletlerle anlaşarak Hava Müdafaa lüzumu olan mOtebassıs ve yar\Jımcı şa- daha iyl yüks~k mıntekalarda is~ ortaya !ar nasında bdınlar Hkeklerden daha 
Gn. K. lı(.{ınca teshil olunur. hı<ıler &skeri hizmetlerle ilgili olmıyan- göre iyi olduğu neticesine v&rılmıştır. güzel olur. Çü!lkü medeniyetta yük er-

Vekaletleı-in planları !ardan h: zerde seçilir. Bu mütehasns ve Bu hes:ıba göre miktar itlbaril'!lkekler;n sırtına biner. kadınlar dnha az 

Ko. yardımcıla • ın yetişme hususunda tabi 1!)523 bin kilo ( l\Iaballt trıbirle 2;)0 bin lzahmet çrktiklerinden O'lizelleşirler. 3 - Vekaletler. Hava Müdafaa 6 

olncakları çalışma mUddetleri senede (30) kant~r.) o. !arak tahmin cdllmlştlr. Ancak kadının güz~llihi de bülUn 
mutanlığlyle anlaşarak tesbit edecekleri Ik t h i ı 1 b 6 

s ıı utl geçmemek üzere nizamnamesltde . . ıncı. a m n top.an ı,sı u ayın hay~tında da"ma bir derecede değildir. korunma pl9.nlarının tatbiki için sene 1'!· b ı .. 
trsbit o!unur. Bu mUkellefiyetten kimle- yınnı eşındo yapı acak, 1ammuzun on Çccukltıktan b ~ şlıyar'k O'Üzellı'k ıYiltikçe re taksim edllmfş bir esıırn göre bUd- ... 6 6 

f 1 h . rin is~isnıı edileceği, ve mükclletiyete heşlode yapılacak son toplantıda rekol!e b\ " r k d b'T h 
c:ler!ne hava korunması ç n t sısat tabi olanlıtr için müEcceliyat, hckuk ve katlleşecektlr. artar: r çat'> ge ır, a ının u un a-
koyarlar yatında en gCzel 2amanı olur; ondan 

· tazminat keyfiyeti nizamnamesine tcvfi· B' } l t 'dd' 4 - Vek.lleller ve mülhak veya ır 13 {8l'e · l ıası sonra da gittikçe na'ır, sonbahar mev_ 
kan tesult olunur. 

mustııkll büdce ne fdare o unan resmi Mezunen şehrlmlzd! bulunan Hınıs s!mine, kış mevsi'.Dine kadar... • 
1 b"'d ( /, llliır:ıf ı 4 ıınclide) k ı teş9kküller ve mUe0 sese or lıcrtcne u · aza~ının Gök oğlan nahiyesi miidtirU A<'a~a, bir kadının o en güzel ça-

celerlne koyacakları '( Ha vayıı karşı Hüettınün dün icra dairesinde katip Htı· ığı hangi ya~mdad r, Onu da, tuş-
passtf korunma tahsisatı) nın derecesı- Bu gece nöbetçi eczane sime tıakarette buıuııduğu rddia ednmış- . ıara ruh veren, görenıeri beykeııerıne 
ne göri', ve nf zaınnomes!ne tevfikan Ur. ı secde ettiren büyUk artist Rode.n . tahii 
bütün memlekete ~amil u:numf ve yahııd "VAT AN,, eczanesidir Hakkında evrak cUrmıırr.eşhut malı- yüzTerc~ Ye ~ üz1rrce kadının her Çlğ · 
yalnız kendi mUess· se ue t€şc:ıkküllerlı:.e kemesine tevdi edilmiştir. • l daki güz9lliklerini tetkik ettiktrn sonra-

~·1uşda da elli bine yak111 

fazla hayvaıı sayıldı 
r~oP 

Muş, 1 Hususi] - .ı\t ve me. ,6t · ı . ik 9 )7 . l vilD~ ' sayım; ı ta H en .) senesını ü ~ar.ıı 

itibarile sayılan bayvanatuı ye vcl" 
HB3287 hay\'an idi. Bu sene sayını r·ıı 

' ,. 1 

gisioin indirllmc"i üzerine İlb;;y ~ c 11111 

S·rn Gür ile defterdar Mehmet ın:ıerıı 
aldık 1 arı tedbir Vb hütnn nıükclle ı·r 

ı-teı •• 
yspt· kları tah: irf l " lıligal ve ul~ , 11rıe( 
mfmurlara verdikleri temelli uırek vrrı 
sa ye sinde bu sene ;33995 lnş h1.{11111 

razlaslle snyınııı tabi hayvan IP' 

36!ı232 H<l ~de ulaşmışlır. 
ı oıııı 

G,.çen sene sayıma l!IJ! bll il d3' 

at ve merkep rnyısı da bu hesabll ·r.e 
hll edılirse bu s?ne ilimiz<le elli b~~· 
yakın fazla hayvan tahakk tı '{ eırnlŞ 11ı\1 
lunuyor. .ı\lakadarlar h~sabına örıe:ıl; 
mu'\'affoklyet say lan hu müblrn ':tııı~ 
lık kaçakc • lığın blr haydutluk oldı.l.ı; JI 

ııı8 anltımya bEş1ıyan lnlkımız naJJl 
şayanı iftihardır. 

Duzlalarda teftiş 1, ıı~J 
H r sene duzlalarc!a fenci 11us ıfl· 

teftişten geçiren inhisarlar dıız ırıüherıel· ,, 
sl Hakki Ezinset İstanbuldan bu ra)'.:! I' 

mıştır. Yakında duzlalııra çıkacaı-tır·~ı~ıl 
"d"rlı'r Erzurum inhisarlar Bttş~u u ,ı~r 

memurlarından Tevfik Altuğ JohlS~(ıf· 
kursur,u bitirerek vez\fesine dön~ 

HAVA 
ı:; · fj - 938 saat 8 Raporu 

Hava tnzyild : 610.5 .
6 
s 

» » (Deniz seviyesi) : 7tı 
Suhunet : + 12 O 
Düşük suhunet : + ı; a 
Rutubet : % 7!1 
Ruzgar : Saktn • 
Rüyet: Tam 
Sema : 1/ 10 bulutlu 
Yafıı : Yağmur O 2 

~ 
. ~ 

lıım bir şey keşretmlş gibi titredi. YU· pek gibi sesler veıiyordu. ince da-celi yol htikametfni takip ediyorlıırclı· 

, , 

- IH - Yazan: Semih UAH.TAL 

ztlııdc lrnyrette. kaldığını be111 eden iş.I bir kar yağmağa başladı. HU1gar bu in- tedude'l b'ri bı~ırdı : b,şı" 
ınfzaz'ar dolaştı. ce daneleri peşine takmış süpUrÖ}ordu. j - İ~ttiyor musun Z~ynob on. ııl' 

- Gözlerin dedi... Gözlerin gök Yavaş yava5 rüzgar sertleşiyor, kar da 1 Köpekler lıavlııyor... Yakınıın•zd·1 

mavisi gibi senin ... Ben de şu gök de neleri bOyiiyor ve sıklaşıyordu. Mülazım köy var... •
3 

ba 
bildiğ'im bir şey var diye düşünüyordum. Kadri sallanarak yürüyordu 1 Kar hi\.la ı i.izg fi r:a kucak kucıı~~~ııV 

Mülazım susuyordLt. Kar nefes tikayordu. Gözler ileriyi tnn yerleri dolduruyordu .. Ve ııı, ,rııf 
Urukta bulutlar belirmişti. Buz gibi g·öremez bir ha'e gelmişti. Yalnız kir- : köpek sesleri rüzgarın kaya!~r~ ç~~~1 ıı1'. 

bir ıüzgt\r esıiıtğe başladı. Askerlerden p~klerini kısmışlar arasından ancak ö!l· , dan hasıl olan bir t~ultu gıbı b ıı~ 
uiri kaputuna sarıldı : !erinden bir ad•mlık bir yeri görebili · bir Şf kilde akısleniyor<lu. Zgyne . ·' 

Z~yneb onbaşı sustu, sonra: - Ne diyorsun diye sordu. • ~ d YU u 1 · d z b b başı : deJlp.I 
- İsmi ne idi te lsnenin diye sordu. - Kendi kendime ~öyleniyorduın. - Zeyneb onbaşı dedi geliyor." yorık~ 11~· hr yor arkı .. ~eyn.eb. dlonHıışı ı· - Köye doğru dedi... Seslere gl gl 

Öt k · · ııa e etti san ı ır za met çe mıyor gı ıy . at· ş· d ' d . ı.· k t yeriJle ,oP - Sara .. Kök. için ... Vaklile okumuşlum... Forel e ısı v : . . . T d' ını ı erenın uır ·uyu 15ıı . 
- Kimin ismi bu böyle... ismir.d9 bir alim aeniz sularinın renkle- - Tipi olmasında.... ta keyıflı bıle denebı ır 1 ona... miş idiler. Kar artık eskfst kadar ·s ~ı! 
- Ktz kardeşimin adı.. rine göre tafif ederek bir cedvel yap- Kaputuna iy!ce sarılarak yl'ırüyin : , }cdi başlı bir ejderin kanalları gihi , vermeyordu daha ırnkin , daha m0fJıı~ç~ 

. s nrnyah bulutlar artık yerle beraber ol- bal ile yağıyordu. Sağ tarafta o c:t~ı 
- Böyle TOrk adı olur mu hiç? mış, en mavi sular büyUk Okyanus de· - Aldırma dedı. Akşamdan evvel muş'ardı Kar durmadan ve dinlenme- ' . . h r 

1 
b' yol e 

- Vardır Zeyneb Onbaşı... Sen nizinde imiş .. Onun yaptığı cedvele gö· elb"t bir köye düşeriz. 'l'ipl de olursa den yax-;vordu. Ynkalarından fçeriye do- g-denış kbır 
1 
çığıdr Ka ınr eb "t .. ır şidd~~~· 

d l k 1 · ö~.. b k" !11 · .. orada gece 1 t hllk il h 11 ct .. 6 .ı oı:tru ıvrı ıyor u. ar u un · o.ır uymamış o aca sın... re ı>: 6 un ugUn u IDJlV ğı tam uı nu- .. . Y. ~e e e a er e gun- lan daneler s r· ğuktan birer damla su ha· rağmen bu üzerinden çok geçilıIJIŞ •.Jlll~ 
Zeyneb Onb~ı sustu. Tepelerinde maraya yaklaşıyor. duzlı de geçırıriz. lfnde vücutları iizerinden ak•yordu. Ne-' sı yüzUndc'1 çamurlanmış yolu taırt3 

110
• 

ısıtmadan bir sus eşyası gibi dura'l gü- Zeyneb onbaşı zihninde Fore ·ın Sustuıar. Rüzgar gittikçe şldd(•tini ferlerden biri, kelimel~rin yarısını riizgA- ' kapamamıştı. Yer yer ayakların ııtt~f~ı 
neşe baktı. Tekrar konuşmağa başladı: renk renk mavi boyalı cedvelini cm1an- arttırmağa başlamıştı. ra vererek konuşuyorrıu : 1 ezilmiş kısımlar kendini balli odiyorl• 

- Ne gök .. Ne temfz bir mavilik. dırmE k ister gibl gözlerini yu11du. Sema karardı. Ve alçaldı. Tepele- - AH ah kehretsf n... Tipi çıkacak' Zeyot>p onbaşı tekrar seslendi: , • ııef 
Bir deniz kadar engin ve güzel değil mi ? - Adam akıllı mavi işte... Ne ye rinden iri bu'utlar sOratle geçmeğe baş· sıra mıydı? Kendimizi btr köye atabiI· J - Dağa blr yol çıkıyor ... h0:ııoı ·" 

Mülaıim kendi kendine yalnız ken· benziyor bllmem ki ... Şey gibi mavi... ladı. sek. O zaman tasa edecek bir şeyimiz halde orada olacak, kar§ıya ~E_? ~0td~ dlsl iç~n kon~şurmuş sri~ ce.Y!,P_ vardi. Gözlerini açtı. Ne bir kedinin ki - Eyvah tipi başlıyor. kalmazdı. 1. MüH\zım Kı;;dri önde yur~~erlt 
- Forelın cetveline göre Oç numa-1 kadar san ve canlı gözlerini mülazinıin - Bir az sonra g·öreceğini z dünya YUrüyorlardı. ) orgun ve neressiz lstikametioi evvela o çevirdi. f)ı ,, 011ır 

raya yakla~yor. 1 gök mavisi bakış1arına dikti. llerlye doğ· l ka~ bucalc bakftlım... •bir halde idiler. Civarda biç bir hayat onun açtığı izi takibetmeğe bBŞ1~.11r) 
7.eyneb onbaıı merakla dönerek, ıu bir hareket yaptı, bütün vücudu mU- ı Rüzg-Ar siyah bir gecede uluyan kö· 1 eseri yoklu . DereDın fç'nde takribi bir (Arka!!• 

.. 
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a seçim bitti 
~ ASAi Reyler tasnif ediliyor, 
(1ınanyanın hava netice bugün anlaşılacak 

Siberyada 7 
~Uvvetleri karşısında 
tansa ve İngiltere 
lngıı· 

t•t~rıl ız Hava Nazın Lord Svinton 
l~k b~l'de İngiliz kabinesind: yapılan 
t~I. Çrü ta~ıı~t üzerine vazlfesindı·n çe· 
a•a haknku lrıgiliz t rkarı u'numiyasi 
!lıi~ 1 1ınfyctirıin kendi elfn:!t•.1 çoktsn 
~ ulo~ dıığ~ınu lıirden IJira an!nmış hu 

krl! u. Son hnfrnlarn kadar J ·gillere-
~ni h·a~ı. 193:> de karar ver~Jmiş olan 

1Va t trı111 1 
. eslıhntı progrnnııııın ı o~ınal 

~aııın akıp ettiği, vani İng-iltf'renin Av
~ ol en kU\·vetli h:l\a devleti il~ o 
& 0ıııa f\ • • 
~u Ilı ıııusavı bır vaziyette bıılun-

1 Ctkeıtr.d 'd' laııı :ı ı ı. 
11ııl' ukı lıirb1 riııi takip cd~n i!;Rat, 

tı>a çı~ıııın hak il\i havcı kUV\'Clini mey· 
n~ 

8 
arı rıc1, tıu kanaat değişti. ı:ntel· 

~· llt\ts; b .. , 19Yarı n ıı husll'lla ıyı maliımat 
llıiıı:y ıa lıı'tı ileri ~ii•iildii. Alnrn•ıyada 
\e ~tn ve nıag;cziyom istihsnlAtı 75.-

' l•er~:l.<ıoo tonu bulınu'ştur. I lalbuki 
'il ı Srı~ <ılu'llkyom 20 000, ın •ğnczi· 
Şıınd· tonu ge~ıpiyor. 
Q s .. 1 dalın iyi anlaşı'ıyorki, Alman· 

lt.lr 1
11rıık hıyyıı:-e iruU\lı 7.000 i but-. ) ~ 

ır:0 k: yakında da bu imalat iki 
rt nu Çı 'lrılmak üz~rertlr. 
·~ takk ~ \'e 25 ' amtar geçen Mayısın 1'..? sin-
bl ~tı ınu ilde Avam kamarasında ceryan 

aç1h 'Zllkerelcr esra~ında olduğu g:-
~ ~ııh vıırulınuştu. 
tt .n~allı;raza kar mebuslardan Butbı .Al
it 1tı111 Velıaten ayda 500 tayyare fmal-
-~tler1ıı bıı rakkam· sllr'atle artıracak 
~ tat de alınmış olduğunu suyledi. 
,~"ııaıı ~ebu~lnrdan Hug Sili bugiinl;ü 

tah'tl·va filosunu s.ooo tayyare ola
~~l!J1 hın etnıektedir ki, bunun üç bi
~4 'rt ö~rp _tayya.rcleridir. B~ı üç bin 

Ca\tır Oınuzdekı sene altı bıne çıka-
~t ~ne;,. 
~~~lrı, Atı Meyil» ga7.elesinin hava mu-
'ı •111111 ınanyarftt ayda 500 tayyare 
~1~e h~ı&'c~:en Teşrini sanide baştadığı
lııı lk Ctl~ı" 0n dört aylık hir programın 
~il 1~abeı\·ll\ckte o!duğunu ve bu ima\D.-

e~e~ı111 'ğl dakikada yiizde elli artırıla
~r J\Jrı-ı Yıı-zıyor. 
~~~· lllu~~nyanın bugünkü hava kuvvet-

tetıer~rı k Frar "lZ ve lngiliz bava 
t, l\ıoıa nelen ~·ok daha üstündür. 
1q~eıerı 11 n havac lığında modern tay
~ r. %· rıfsbctinde d'ğer devletlere fa· 

teıakkıta:vyarenin tabii ömrü dört se· 
~~~~deli 0 Cdildlğt halde, Almanlar hu 
~~1teııc ~ ene olarak kabul etmiş bir 
~~ a er ' ~1sınaktad1rlar. S'.Jnra Al men 

Vleııerd; ıı~fn kapasitesi yine diğer 
1~ lrıR'lıt n UStl\nd n r. 
ı ~~ to ll<.-~~e buı;ro ıık ü gayreti ile ·ancak 

111\6 \• nde AlmnnyBnın şimdiki va
ita lııg-iıctışefıllecekllr. 
t.;ııatıııa h re hava kuvvetlerini halin 

~ kııvvct~f·~un bir hııle getirmek için 
't;~sıı !iQ 

0
6 Cnlışnıaktadır. Tayyareci 

l t• iltıtrn OO zabit ve neferden 80.000 
~ ıe llllk~lır. Tayyare fabrikalarında 
~ı ttıı~dar nrı 193:> de 30.000 kfşl iken, 
~t bath 

1 
ştnıdi ıoo.ooo çıkarılmıştır. 

~ /~ bu s 11 YYar eler i 1935 de 500 kadar 
' cnın taşında 1.5l O U bulmuş-

' ""'ru >tr~t~guf~Yı clıenııniyotle düşiinduren 

Esaret hatıraları Toplayan: B. O. 
Tefrika: ";4' 

Alman Hariciye Nazırı Viyanada, bir 
Alman ordu kumandanı da Peştede! 

Pirede günlerce bekledikten sonra, 
nihayet Beynelmilel Kızılhaç Cemiyeti 
murahhasından gelen mektupte esirle
rin muayene ve tefrik edilmesi lazım 
geldiğini bildirdi .. 

Vapur 1çinde!d c,ar<:t ınuddel!nı·z ·ı· 

7.nn::<ça esirler arasında ümit.sizlik tc zi -
J adelcşlyordu. Bunun bir teceıııs: olm::ı.k 

Uz.ere Vlad~vo.to'i<.ta Islamiycti k'.lbul cl
mis ve b!r Türk a~erae evlenrni'i olan 
kndınl:udan blr!lc. hacanağu11 olclürıniiş 

olmnsı :tolayısile lt"·/kif edilmiş ve Türk 

1 
adl:J ::-.iııe tc Um edilmek lizPrc vapuru -
muza kcnulmu.ş Giil ç:ı.vu~ vap•ırdan kaç
ma:-- te.şe':büc;ünde bulundular. vaımrun 

bir k :.1n ı·ınctun ~;.ıya at!:ımışlar ve y ize yiı 
, • s:ı..1ile vnı ·nağa niyet etm!c;lı>rjL Tah.i 

d::ı c d n Japon kuın:ıntl.uu llt.• Yun. n hu· 
1-:umet.ı beynl'lm:lc>l s:ılibı ,\hmer cl'nıiyc~ 
tinin bir murnl1ha ı bu hu. lh ıçın h:ızı 

csn~l.:ır !1azırlamıs'nrdı. B;r glin ş.>yle bil' 
mektup aldım: 

Atin.t: !"!3 Temmuz 1021 

P rcj' Hey Io.ley Mn r•ı gemi inek 
cloktoı· . . . . . . . . . p 

M .ıtı:.,. m doktor 

Yt·ıı.ın hükümt ti kralıycsi ı1rnrah -
ha:>lnı ile, se\ k Jrnmnııdanı Jap.:n1 k.\ymn-

kumı Çumuranm muvnfaku.tl rilc h il, 
a ker \e z:ı.b:t C"irlerin a--kcrı h::ı:m te el
H:r;sli olup olmıyanlnrı bir tıı; 'i heyet tu
rafındnn tefrik edilecc>klcrdır. 'B r teah -

gece güııd:il civarım:zdan ek'iik olm1yn·1 
Yuııaıı nö~ctç:leri b·mıan görınii Jrr ve 
derh,\l yakalıyar~k sıı sıklam bir h..ıldc 

lıurn mfıni olm~k !cin me lekta~lurınızl.1 
vnpuruml'Za te;l m etmis!erji. Bunjan 

bera!jer :ıimdiden bu işe baslnmanız: ı lca 
has';{n yolda clahn dört çcrnk cliinyaya 

rck rırdusur ll/l SO!l m:ır.eıır;1 1lll'llldtı tılınnw,; Mr ıesirıı 

Prag, 14 ( A . .ı\ ) - Çekcıs'ovakya 1 ciye Nımrı Von Hibentı op lıugün tayya
nın nahiyelrrlnde yapılan seçimin son 1 re ile b raya gelmiştir. 

safhası nihayete ermiş ve tasnifine lıaş· Bit· Alııı:ın oı'<lıısu l\ıııııanılaııı 
lanmıştır. Yarın vaziyet tamamile anlaşıl-
m·ş olacaktır. BUtü!l gazeteler, bu inti
habatta neler olup bittiğini \"0 hangi 
ııartilerln aleyhinde ol.ırak C'!ryan etti
ğini uzun uz'd'ye yazılarla r.c1retmekte
dirh r. 
A:ıuan Hnı·ki~ı· Xuzır·ı \"iynıında 

Viyata, 14 ( A. A ) - ,\ lman llarl-

Budap· şte, 14 (A. A.) - Atman 
ordu kumandanlarından General Kayse\ 
bugDn yanında diğer olr general daha 
olduğu halde tayyare il!3 buraya galmiş 

ye Iıllkfımetin resmt misafiri olttrıık ka 
tıul edilm!ştlr. 

gelm:.!' ve> doğaninrın saym ela beşe baliğ 
olı11'ıtıı. Olenlcrın yekimıı da tc~ti. Bun -
!ardan dör.:lii muhtellf yerlerde olmu'}l"r 

ve merasimle denlze atımışlnrdı Sonun -
~u3u Mehmet ismind.? tüberktilczhı bir 
a~cl'di. Pirede bulunctuğuımız blr sıradn 

ölmiişt iı. Cena'l.esi dört ar:rndaşına te~li'll 
edilerek Yunan tcprakl:ınna götliriilmilş
tii. Bun·ın için ufak t:ı. olc;a bir merasim 
yapılamanu~tı. Haleti ruhlyemiz buna 
mlısaade etmemişti. 

Ş:ı hsi tt':ıehhiislt>rim 

.Japcnlann gerek kendi hiikiimetıeri 

vasıtaslle, gerek doğrudan doğruya tnhll
yt-miz için yapmıs oldukları teşebbiisler 
uzun mu.haberclere yol açmı-ştı. Bunların 

müsbet btr neı..iceyc bağlanarak hürriye
timizin rlde edilmesi husı.ı.,unja bize yar
dımı olabllecı>klerinden şüphe ediyorıı:n. 

Bunun için şahsi teşebbüslerde huluıuna
ğa ve vaziyetimizi bir cok mühim mn -

ltalyada şiddelli seller 
büyük hasarat yaptı 

• 'A • • •• knmlarn yazmağa karar veı-.a:m Mektıtp-
Hoıra, 14 ( A.A. ) - Şıına ı lta1yaya yağan şldd~tlı yağmurlar buyCk hasar-! ını· lıazıı·Jad . b 1 1· . ·d . . _ . . • ım 'e un arı o.vıcre ckı b"Y-

ları muclp olmuş'ur. Bırçok köpn•ler yıkılmı~. genış m1klarda arazı su altında nelmllcl kızıl haç cemiyeti başkanlığı~a. 
kalmıştır. papaya, Amerika. ctunhur reisine. Inglliz 

ÇinlilerJapo a ın son 
taarruzunu .du durdular 

nnzırlarındnn ÇorçU'e ve At!nadaki bil -
yük devlet ."efir!er:ne göndercl!m. Tt şeb
biıs mektuplarının postaya verilme · bi -
ıim için oldukça klilfetli oldu. N:1myl'.'t 
gemiye girip cıkan bakkallardan birini 
bir Rtrs altınına kandırmak ka1·fl oldıı. 

Hepsini tnahMitlü olarnk bıı Z'l.t po tflyn 
verdi ve makbuzlarını ban~ getir~i. Aı tık 

blz yaptığımı~ bu huc;usi tcş2~bü!;lerin 

neticesini bekl"meğe başladık. Nihayet 
kızıl haç cemiyetinden namıma bir me~c 

tup geldi. Bu alm:ı.nca mekhbun aynen 
tercmcsl şudur: 

edc>r;m. 

A. !<eri hizmete muhakkak suı ""'ttc el· 
\ eri'jli olanların tefrik edılmesi ve bu h~
y~t~ arze,l.lınemesi znruridir. Şu halde 
ynp:ı.enğınız Urte sizce> a-kcri hizmete el
verişli olmadıklarına emin bulunnn kim
selerle yazlyetleri meşkuk olanların is"m
lerini iht~va edvcektir. Mevzuu bahis tıb

bi hey<'t kısa bir müddet zarfında tesek
k'iil edecektir. Bu hfyt>te kimlerin tayin 

edildiğini ve ıçtlm1. giiniiniı ize ayrıca 

t"direceğ;m. Gec.kmey~ mfini olmak için 
sc::meye .pndiden )>aşlamnnızı t<>menni 
eder!m. • 

Saygılarımı lütfen kabul buy•ırunuz. 
Beynelmilel kızıl hac c••mlyeti 

murahhnc;ı ve r.cmlye•i akvamda 
doktor Nansenin v~kil! doktoı· 

Şlemmcr 

<Arkası var) 

Bir terfi 
Devlet Demiryoll:ırı onuııru i. lctmc 

merkez hek!mi Bay doktor Yusuf IzzcdcH
nin Baremin G ıncı 
derecesinin karşılı -
ğı 244 llnı maasıa 

birinci sınır doktor -
"luğ-a terfi etti<!ini 
memnunıyc-tle haber 
aldık . 

Uzun znnınndan -
beri gazetemizle tef - ll'fl(G~ 
rlka olarak bafiıl -
makta olan ve oım -
yucularımızın gayet 

merak ve heyecanla 
takip ettikleri (Si -

Pekin, 14 ( A ı\. ) - .Japo:ı kaynaklarırdan alınan lıaherlt:rt:ı giire1 .Japon 
ordusunun Şııng:;ov iizerine ileri harel•etlı>rl, Sarı nebir hentlnir.in ÇinUler tarn
fıtde.n yıkılması \ 'C bu l üıden feyezanlar olması neliceslnde durmuştur. 

lJl)ngkong 14 ( A A. ) - .Tapa, tayyareinri lnglliz hu Jııdur.dan otıız kilo
metcre k dar içeriye girerek, Luııgkong ismindeki Çin karnba'lın! bo:nbatdıınan 

elmi~lerdlr. 
Cenevre: 7 Haziran 1921 beryada 7 yıl) hntı -

Aınerikada matbuat 
işlerine aynlan para 
Vcş•rg'on, 14 (A. A ı - Buglln 

Ayan meclisi matbuat umumt işler:na 
hıhsis e'Ulen 90 milyon do'arlık lr.bsisnlı 
kabul etmiş ve Hqisicuwhuruıı taslikinc 
arzedllmişlir. 

İdaından kurtulan bir 
kadın hapishaden de çıktı 

Pirede Hey Mey ~fanı yem!~!ndc 
do!<lor ........... e 

- ralarmın sahibi bulunan ve R·n, Japon ve 
Yunan esirliğini yıllarca yaşayo.mk böylc
re varım devri alem ~eyah:ıtini ikmnle 
ınu~affnk ol:ın do~torumuz.un bir resmi -
ni d~ bu vesile ilP. koyarak k~mcllsini ta -

Parls 14 - 1918 yılında Frausımın 2G Mayıs 1921 tarihli yazınıza cevap 
Şimal ccpbc·inde dO~mana cnsusluk yap- ola1:1k nrzeder;z ki beynelmilel kızıl haç 
tığı anla ı'an Mari DUlı:rc isminde bir ka- cemiyeti Hey Mey .:\fanı gem:&ndc mev- nıtıyoruz. 
d1ı1 clirnnıharpta yapılan muhakeme. kuf bulıınnn harp esirlerinin v!lz:yetıe - ---------------
si nPt'c•sln1e idttm C€7. sır:ıa mı h'uin e· rlndcn biıyiik blr elem cluymıışlıır. Bıı elim y CDİ bir dünya iktisad hn lııkt den bu rakkamların bugün 

iııı 8 lıi:-a: edcc11ği seyrin Avrupanın 
Şiiıın 11

1 n7.~rinde coıc muessir oıaca- Bir harp genıisinde iki sivil 
~ 'l'n\J Yoktur 

1 1 1 
. J{ d 

1 
. k .. hail önlemek ve her ne fiekildc olursa ol- k f 

( 1 m şl ı. _nra'" n ı~r ·ı:~· gu!l so:ıra .sun cınların .sertestl:klc>rlni kazanmaları- on ransı 
kurşnııa d z1lecektl. J•alrnt son lı!'flalar,ıaı t . t '· j . . k' d 1 ·ı· ,,, . r· l.~ t nı emın eme .... çın ım an n 11 ındc c;a- "aşınutoıı 13 - ıcaret 1't17lrt ·~ "ıYn . ' 

~t ~.hava ~:lerın ümürleri az olduğu 
4 ~'J\lluııa b vvctırrlnde rUchanıh mevkf

t, 'c'rrna~ 
1
1r devletin geçici bir fırsa

~t Aytscıa stenıemesinden çok korku-
ttu 1 taı011 Almanya en yakın ihtiras-

~ 111 ~ôst etmek için bugU o kü k ııv
Cli ir. l-'ok erın1 ek suretlle iktifa edecek
\ ~al-'ır s~ ng'ltere ile Fransamn şlm
~~ ıı:aht \azı yellerini göz öniinde tuta· 

I\~ zur . 
Cııkt · erı silahla mı elde etmtığe 

ı hı •r? 
•<ar h ~lonıns· . 
ll bı qdia j 1. 1>Ie'.l her giin gayri ıfıun· 

? lıii~~ erı daımn beklediği fçin ka
uın verilemez. 

D1Pli0MAT 

Cezayir, 14 - Fransız filosunun en 
gl'ıl.el cUzütamlarından olan Gep~r torpi
to:undakiler geçen gt\o bDyük bir lnye
can geçirmişlerdir. Çllnkn lorpitonun 
içinde aıka kulede sivil bir ad!iınla bir 
kadının E:n\dı olduğu gıirü\müştl\r. 

Bir h"rp l(fmlsine höyle iki sivilin 
saklonmasımn sebepleri araş~ırılmış ve 
erkeğin Barsclonda IJir · avukat olduğu 
faiat Na.syonalistlere casusluk ynptığ n
dan şUph\3 edildiği için karısı ile lıera

her kaçmak nzere, torplloyn saklanmak· 
tan baş!:a lıir çam bulamadıkları an
laşılmıetır. Avukatla ı:arıeı buraya g-eti· 
rllm'ıtir, 

yapılı:n Fransız taarruzhmnın mııvarfakl·ı lısılma,ı;a bac:l:ınmıı:,tır Kat'i 11"tı·cen·ın !) 1 ı• 
0 1

1 · d- "kl' d l f • . .. • • 5 " • .. • • c · anye ,oper m unva ı ırn wn -
yetlı nclicelnr ver ııcr.ı uzenno, divanı · ıl7tl'1 h'r müddet gcçmede•1 elde cdil,.ce t ı ı -b. d ö ·· J 

k
:- · • - • - ransmın op anması c ın c s 7. soy o-

h ıırp datıa musamaha ar dnnanmış, Vni limit ediyoruz - ti B 1 f i" rı d 
l 
ı., , ~- ·· • r k . . ,. 111'Ş r. ll O!I •anS ( unyava IDO\'Cll 

me 1ı1.tımun ınll .ıc."tı uzerme a omıs- S 1 1 tid · dd ı · ı k ti d ıd 
11 

bb d k.. onsuı saygı :ırımızla p aı ına e erın mtm a ·e er arasın a 
yonıı ı am cezasını m e ~ ureğe . · ı 
l b·f' t · lf Bıı m~kLubtın gellsi bizi biıyiık bir :'\dilı\ne hır suretle taksııninl karar aştı· 
c 1 e mış · sevinç iç!nde bıraktı . B~ynelnıllel ~:ı. llbi l racaktır.Bumretle gittlkç3 böyUmek.te olan 

~~ ktıdın hııp'shııne~e iken iki heşire ahıncrln lehimizdeki teşebbu~ıerı t'rgec \ iktiscdi fmnfyetsizlik te ortadan kalkmış 
keı::d sıle meşgul olmu~lar va . ~ı?hkll- mli b-et b!r tecelli gö•terecekti. Bıın11 bek- olacaktır. 
ıuun şarta tabi olerıık tııhllyesı ıçın te· ı 1emeğe başladık. Aradan yine ı.zıın giiııler İran BasYekiJi Kahirede 
ş~b'oUııl~rde b_ulunı~uştu. Bu ~~şebbns · I g~çti. sanki b:zim tahhyc işim!z artık u- . ~ 
ler netıeclenmış \'C ıdam mahkumu ka- nııtulınustu . l.Ji<; bir netice cıkmamış. hiç lskenderıye-, 15 (,\, A.) - lran Bnş· 
d:n dlln hapi~huneden çıkarılarak bir 1 

bir haber alınmamı. tı. vekilinin riyuseti altında gelen heyet bu-
ıııannstıra göı:derllmiştir. Arlık ö!ünceye) Bu sırada b1ı1.m memleıkelimlzc inde gUn Krıılı ziyaret ederek Hiza ilan Peh· 
keda.r h:ıtalarrnın unu~mak için bu ma- cd!lmcmjz meselesi hallcdtımek Uzcrc ol· !evinin gönderdiği dOğün heöiyelerinl 
oustırıu sUküaetf l9lude yaoayacaktır. 1 

dutu §aytası ortaya Ç}ktı. Vapura kuman-
1 
takdim etmiştir. 



DOÖU IG flnzlı•nn 

·Gelecek yıllarda An kara.· Hava tehlikesinden ·__. ___ Erzurum Vilayet Matbaasında..- . ·l'e'· 

l k Ba~lık, Jhn·nr ve EJ- im nlurı, n(•!t('I', Falnrn. maldnız. (.ı ·l)r 

S•ıvas rzu ru m orunmasını l{m•l\izil, .Aııwlc l~aı·ıwsi . E\'rak lmlt•ııılt•ri, :\lııbası·lwl J[ıı:.ıı~ 11., 

''(• . 'afiulaı·a ail Uilt'ıu111ııı Evrnld "athua. Kiluh. EJıliyl'lıı111 1 

hava hat 1 da açılacak bilec<eü"sğt tİazra.fı 
2 

incide) Sıhhat\(' lhı\i~d <:11/'dnnları 
. UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI.

11
, .• 

ye· Jlarlc. YiM'. el.lı'nlı·n ue>ndı·rilt.'t'eli siıuu·işkr sfıı·allt' iJız:tl' ,.ı1ı _... 

Diyarbukırla Van arasında da ayrı 
hava hattı tesis ediliyor 

Hl - ~eh!r ve kasab!!lılr!n nüfusuna - ~ 

bir göre bu tEşckküllere c;yrı'a~ak mütehas- iil••••••• Adres: Vil,1yet /Jf;ıtbaa.sı ·rzuFnını ~-
sıo; ve yardımcı cşh$s nOfusun 5/ 1000: 
15/1(.( O ne k· d:ır olur. 

11 - H ~vaya lrnrşı ko;-unma için Erzurum Askeri Satın Alma 
yapı'acıık ta'bi.~at ve manevralardu bu komisyonundan : ' 

navlet hava yo~ları umum müdOr- lin biç olma1 . .:a D.D. yolları idaresinde kanunun hüku-nleıine uygun o'arak ·ıı ~e&4 
liiğü teşkilatı hakkındaki kr.nun proje~i, lokon;o'if Uzerinde çalışan mUstahdcrn- hava ve müdafea Gn. K. lığmc:l ve 50 >O )J kilo meşe oJuıu k~palı zııfla eksiltmeye konulrn uştur. Tsh~' ıı 
Kamutayın so'l toplanlı1arında kabn\ edi !erde olduğu gibi bcr hizmet senesinin valiler tarafıııdBn verilecek emirlerin li o·ıbeş bin lfra ilk teminatı bin yüz yirmi heş lirıdır. Eksiltmfsl 2iJ f[aıırllJ;ıc' 
lerek yUıürlüğe gi•miş'ir. bir buçuk şene filt h~zmete tekabül et- bütün devlet teşkilleri v;, hnlk tarafın- Pep,enbe günU saal o:ıda Erzurumda askHi s.ıtın ulcna komisyonunda Y~pıgiiC' 

Yeni kamın Devlet Tlnı a yolları mesi e5 1ı;ı vaz~dilmiştir. dau ( Yubancılar dah'I) yap·lmesı rrec- tır. Şartnamfsl h!lr gün komisyonda görebilirler. Teklif mektupları bellı .
18 

ı 'f 
idaremize tam ve gen=ş bir inki~af tm- Vazif~ uçuıu esnasında teblikeye buridir. belli suatla ı bir saat evvel komisyon başkenlığına verilmiş veya postıı 's 
k!nı verfc~k es.ıısiarı Jhti\•a etmektedi~. maruz kalması muhtemel o!an personelin H - Bu ktrnunun tatbiki fçin icap derilmiş Lıulunrcaktır. (No. :~ ~ 
Hükılmet, mucip seh?ıf er lay1ha~n:ıda, ı t.ytaın ve eramilinln devlet himaslnden eden nizamname ve tallmatnrmeler ilgi- - , 

BU~Uk Şd:n Kamu!a;·ı açış n:ııu~lar.ırdıı mahrum kalmamaları için ordudaki em- li. v~kalctlerle atılrşuak . hava genel Erzurum İnhisarlar Başmüdürlügv ündeil' b 
ılv>l hav.ıcıllı?trnız 1{' n vcrdı lerı d rek- sallerfne kıyasen nakc11 tazminı.ıt ernsı komutan! ğı tarafından tanzım o!unur. . 

1 
~ ı~ ~t 

Uflerle. hüklımet prograınmda bu iş'! vazedilmişt'r. Cezai kısım 1 -Aşkale kıızası dttlıi ' inde Mu!-ılis tuzla,ında yapılecuk Gi15 Jir~ -"~eıı 1 

ayrılmış olan ehemmiyetli yere i~aret et- l-1 _ Passir hava korunma tcşldllerl- bt>!e·i leşifli bir i1are binasına talip zuh ır etmeıii~indPn 15 ü-9~8 gunuıı ~\! 
tikten sonra iyi bir teşkila.tın lüzumu frankocular d h·ı ı t b k utüne baren Hl g'tın mUddetl<> c.rık: eksilm<>ye konulmuştur. d t:r1 , 
.. . d d k d' ki ne t ' o up a u anunun şum . 1. . .. .. . .. ııı ıı ıh uzerın e Urat'.fl ıyor : 1 1 h 1 bi . le dil'rine '2 - h<ıle 15-fı 938 gllııune {('S'iduf eden Cumartesı gücu saat l 

Son zamanlar z:ırfıncla bü Un millet- g ren ıer ang r suçun ış n "' j b' 1 b .. d .. , .. ·· c 1 k ,~ 

B ı 2 3 tfı;;a~ külde duuhte ettiği vazire itibarile rum .., n ısa1 r a~ 1 .. 
8ş.?1u ur. uğkukn <> Y8?1 aca tır. 

1 
k ,. '> 

1
.. '2 k c: ibıılt' 

lerde, sivil havacılığın terakki ve inkt- arse ona muttali olduğu halde ihbar etmeyenler .. i) - ~te .... 1 eı ın muva at lt-mın.at karcısı o ara .,o., ııa (3 uru,. ı''' 
şıtfı b1tkımır:dan büyük bir hareket haş k 2.,~ 

1 1 
dJesi mucı· nunden eıvel vezneye yatırmalan lazımdır. ı.jsJ 11 

ı b f 1. t ht lif ·11 1 . k·ı İ ki İ ceza ~nununun •l:1 cc ma - 1 . - 1 'd lrıı• amış ve u aa ıye mu e mı et erın 1 ome re ya aş 1 bin. e 1 dırılı lar 4 - sfekJılerfn bıı i~e alt !reşit şutnanw Vl' projeleri stanhu a - o·ıe t~ı. 
A h tı .. ~ ı'nde de Ç"'k fardalı ee c za.av r · uct·· ı f b .. E · h ı ··db ı·· ·· de g 1( ll'llUmı aya uz.r ., J 15 _ Passif bava korunma teşkille- ~mum m ur UğU tuz en şu esı e ı::zurum 10 ıs!\r ar basmu r uğun ' , ~dQ 

tcsfr!er husule gatlrmiştir. (l"stt;ıro.fı ı in<'lde) lı·'e · ı ~ıı· 
rinde kendisir.e verilen vazifeyi kabul ' · · · l ., . nd~ .J ctı 

.Asrın en ince ve en mü 'ekilınil hı.ırp deniz tııyyares\ görmüş, içinde bulunan otme}enler, veya apmıyanlar bir aydan ., 5 - s!eklı c;in mUteahbitlik vesik2si·<> artırma ve ekFiltme kanuııt~ jCf' 'rle 
ve nakil vasıtaları o'an t t' yynrelcrin, iki tayyareciyi kurtarımş ve tayyareyi b!r seneye kadar ~apis'e cezalandırıJır-\ter_ı c~ şartları lem·mıen ba'z olmaları ve en az buna lıe'!lz~r 5000 lırtılı~~ı ~ lıkı 
terakkiyatında ve işletme işlerinde gös- de çekerek buraya getirmişt r. 1 eyı lıır suıette y.ııptıklarına dair vesika ibraz etmeleri şarttır. (No. 4o ~l!r ar. 
terilen muvaftaktyetler, m\lletlerin me:ie- Tayyarccilerden birbi 23, diğeri 21 l6 _ Kendisine tevdi edHmlş o\an İ · de 
niyet ve kudret seviyelrrlnin ö!çüsü sa- ya~ındadır. Her ikisi de İspanyoldur. passif hava ko:unmasıra mahsus her Bitli_s nhisarlar Başmüdürlügw ünden_r:l~i ,, . 
yılacak derecı;de ehemmiyet kazanmı1tır. Tayyareciler memleketlerine gönderil· uevt eşyayı tem::llük edenler, ka,ten dil ~-,1 "llıJ 

BUlün nıederıi uluslarla omuz omuza mek üzere İspınya konso'.o~hanesine tahrip veya 1 mba edenler bir seneden 1 - :ıe·azkirt kazası dabilince Ak tr.z\asından Yan inhisarlar. rnli ıı~b'JY ~ttıı 
yürümek, ınedeuiyetimizl muasır mede- teslim edilmfştir. üç seneya ve bu eşyanın hüsnü muba- 164 ton h.aztmpa:a ambarına 76 ton Gevaş ambarına 7o ton muradıye çs 

1 niyetin en yüksek derce s·ne çıkarmak f<;inde iki mittalyöz \C bombalar tazesına d kkat c.tmiyerek herhangi bir 
1
80 ton, K•rm zı tuzlasından Muş ambarına 2'25 ton ve muhlis tuzlas ndtı11 1~d 

azminde bulunan u'usumuz lçlıı modı:rn huhı.,an tayyare al konulmuşh:r. suretle ziyaına ~e, a istitade edilemiye·ıcur ambt\~ına 120 ton tuzun nakli mürıahsaya konulmuştur. ~ de 8 e.h 
hir hava m l\nak a\eslni en miikemmel C11 m Jı uri yelçilcl'l n Uıı ıa nlnrı c• k bir hale gelm:sine sebebiyet VErf n. . . 2 - ihale ?3~fi;:.::ı~ gUnüne tesadüfeden I\uşen bs ~ Unü saat 1 ,J ~~; 
emniyet icaı>'arı içinde işletmek az za tı·liı ar Jıombarılınrnn t•t\lldi ler bir aydan ü~ a a kadar hapisle ce- ır1 hıs.~rlar başmud~ııuğunde yapılac~ktır. . 

1101
0 l,ı 

manda tahakkuk ettirilmesi matlup işle· S.:ılamanka, 14 _ Ractyo Nasyc•nal zalandmhrlar y " - Bu nak'ıyata alt muvakkat temiııat µarası Yanın 984, KazıınpaŞ kar, 
rio en başında gelmektı:ıctlr. aşa~ıda tebliğde buiunmuştur: Tayya- 17 p· ·~ır 1 k t> k'l- Ge 11aşın 152, J\.Iuradiyenin 175, ~luşun 218 Çabakcurun 184 liradır. 1~gn ~rıı,'. 

AtatUrkiin ve haşhakall'n yü'Isek 1 1 1 0 cr"nlerde Kızılların s'lah 1 . d-h.
1
'

5
,
1
· rnva t okr.~dnmad . şbtı 4 - hleklller şntnumeyi Bitlis ve Erzurum iıı'1isarlar [başwodll' .ı: lQı.;: 

dileklerine göre tanzim edilen 4 senelik 1 ı 11 1 d k göre bilirler. ( o n re er m z s n ..,u . . erme ı ı o up ta, eş ı e eıu e N v.· 7) ~ 
ve c3ph'\ne fdba etıık erl man ar a ı etti<li nzlfa itibarile ittila kas':>ettikleri · , ı 

program mucilJitıce, hu sene zaıfır.da: askeri h?defl.erİ m.Üessir SUrdte bJmbar· baJd~, ifcasır.da zarar melhuz olan Sır- d elt ~)QJ 
Arkara - İstanbul hattıra ilaveten: 1 ı~ 
Ankara - İzmir. ~ıman ctmışlerdı_r. Tayyarelerlmlz bu lan if~a cd ~ nler, Türk ceza kanununun Kars Rarvvan Borsası Satış Ce t) ~-'~ 

hmnnlnrda mubtclıt vapurları batırmış· 198 inci maddesi n:ucub!rce cezalandı· 'J 11 

Ankara· Konya· Adana, !ar ve bir çok vapurları d!! tahrip et- rılırlar. [ JJuı.lı an hirlıwi ht\fla ] 
~lütcatlb seneler zarfında da · ı dl J' - b ti J( lların E' " E k m şer r. Ju munase e e zı 18 - Passir hava korm:ms.ısına mah· ~n aşll11ı ~n yu 11rı 
Ankara - Sivas, Erzurum - Adanttna, d ·oları h-r zaman olduğu gibl açık 

Gniantarı· Diyarbl!kır, Diyaıbakır- \'an rah) 1 , ., b d t 'l'ri .. ' ·111 sus olen veya bu işe yarayan tesi!atı Çeşit Snyı Af1ırlığı Kr. S. Kr. S. 
şc treri bom ar •ınsn e lııs mızı ı. n lasten h:hdp edenl~r veya h<uara uğ- 'knz 9!J li7461i 7 :ı9 1ö 1·1 

/{. 

ı ı 
11 

hatları açılacaktır. t f 1 dı· 
em şer r. r&tao!ar iki seneden sekiz seneye kadar tnek 427 fl404G 7 55 15 28 Bir işletme hattının s l3yrü~e'ere e~·ı- l ı ı ı ı ıı ~ · 

Fm n i sl (•ı·i n )'('ll lt• • O ı ağ-ır hapblf) cezalar. dırınrl!\r. E'.ğcr bu Koşu ökt\zU 870 '2 l 181i5 !"i 23 17 38 labllmesi için o haltın güzergahı boyun-
Salamanka, 15 (A. A.) - U:numt zar<ırlttr fJilin ihmalile vukua gelirse Manda 8 2950 7 no 12 so 

karargahtan tebl•ğ: TerUel mıntakasında c · za ü aydan 3 seneye kadar bap1stir. Buğa 7 rn75 12 ü6 21 50 
ca: 

A - Esas meydanlarla emniyet 
meydanlarınm lntihahı ve ıs1abı, kıtalarımız altı kasalıayı fşgal cimi,. Hl - Pass1f hava korunma teşkilleri Dana 78 102>;) ı; 00 12 nü 

lerdlr. tarafından emr€dllnıi~ talimlere voya Ükeç 18 1199 il 7 15 2 :~ 
!l 

1 :l 
ıo 
14 

B - Telsiz istasyonları ve gonye
metrelerin ~eslsi, 

C - Esas meydanlarda istasyon h!
nası, hııng'1r, atr:lyc, depo , pist, drenaj, 
gece inişler! !çin tenvirat, .s ir tesisrtfın 
ın,a ve fkınaU. 

Lazım gelmekle ve bütü'l bu işler 

Antakyada yeni bir 
karışıklık oldu 

(Üstfnrafı 1 incide) 

çok eEaslı tetkiklere ve uzun çalışmala- Antakys, 15 (A. A.) - IIususi mu 
ra ihtiyaç göstermektedir. habiri LıUdlriyor : Org vne ·al ~\slm Gün-

Yüz binlerce lira r; rfiyle \'Ücuda düz'ün rlyaseti altındak\ Terk askeri 
getirilecek bu tfsisııt \e inşaatın hııtasız, h ·yetile General Mone'nfn ıiypseti al
noksansız yapılabilme i için iyi bir teş-J tırıdakl Fransız ask~rt h· yeti dUn slal 
kll!t kurmrı~a, ki\fi mikdarda ehliyeti! 110 da mUz r kerelerine başlamış1ardır. 
memur ve mii ehac;mı terr.in ctmeğe kali Orgeneral A!lm Gündüz saat 15 de , 
ır.aruret vardır. balk partisini ziyaret ederek ora:faki 

Hava iş1etioin inceH~i vJ eheın;ni- Etitürk heyetile Arap köylerinden gelen 
yeti, teknik ve iti ıri bilğilern fazla lhli- bir h~yeti kabul etmiştir. Misafir bu
yeç göstermesi ilthariy'e hava y:>lları 1 Iunduğu hen3 ile pPr:i binası arrs1nda
umnm müdnrlü~ll meınurlyeUerinr, dev- 'ki yol h'hlarla döşenmiş .ve yolun baş 
let teşkiliilında liyakat kaz:ınm·şı yüksek 1 tarafına bir talr yap•lmr ştır. Toplanan 
tahsil görmüş kimsalerin getirilmesi ve ibinlerce· 1111k Genı.ralı hararetli hir su
bu ıuaksa1la da me·kez kadrosunun a~'i rette alkışlaınış'ardır. 
maaşlı memurlardan teşkil edilmesi ve 1ı cı na vetler deYtlın etli yoı· 
bunlara kafi derecec!e maaş vı:ril·nesi lü- Ant k • 15 ( ~ A ) _ H t • 

ı .. , ·· L" k ı i d h'l .a Y~. ıı. . usus mu 
zt!m u göru müş'u~. 'Y~:at er n en, :.1ı • ha':ılri bildiriyor: Bu gece Rum Atupsu 
gılerfnden bakkıyle fs . ıfada ed lecek lmabal!esinde Ali o dı da b'r ş·o-
kı ı J t "d b. 1 1 1 .1 sman a n ı 

mse er n u ı sreya a ına ı ın ~ ~r 111 för muavininin öltl<ü bulunmuştur. Bu
ve ayni zamandtt bunların bu Jdare ışle-) 
rini meslek edinerek hütnn kuv\"etlerilc 1 mm tızcrin~ Aleviler hUkumet binasının 
çalışabilmelerini ten in için mliyazene f ı etrafını sa.rar~k: tnş!amıştar va camları 
umumiyeye dııhil memurJnra bahşedil:n ', kırmışl:rdır. 2 snat kadar . içeride mah 
bilcümle hakların bu idare memurları bus b r surelt9 . kalan ıandarm ·1lnrın 
için de tan•lT.asını icab ettirmektedir. -1 açdıklrm ate; .trs~rıle, On S!fta bulunan 

Pilot, telsizci ve makinist R'ilıi tek-! 2 ka<lm ve b·r çocuıc ağır surette ya
nik per.3one1J, muhtelit ssnelcrdt~ işlet-! ral.anmıştır. Hükumetin hah<;es\ irili 
meğe açılac:ık ber haltın ihtiyacırıa göre ufaklı t<Jş!arla dolmuştur. Mütera\·izler
l11r sene edetleriııin de~işmesi, kendile- den 12 kişi tevkif edilmiştir, 

Çocuk katilinin arkadaşı 
öldürüldü 

rinden memurin \'e teadül kanununda 
musıırrab yüks:k tahsil şartlarından zi
yade teknik kudret ve kabiliyet aranıl
ması lc!lb ettiğinden bunların aded ve 
ücratterlnin her seneki ibtiyeca · göre Nlyon. 14 (A . A.) - Çocuku beşi
hüdce ile tesbit edilmesi muvafik görUl- 'ltinden kaçırarak öldüren ve çalılıklara 
mürtrır. 1 aıan ve halen mevkut buluna'l adamın 

toplantılara iştirak etnnmeğe emrolun- Toklu ıo 38'> 8 c o 13 50 
rn u, tedbirleri almamağa h '\)k1 teşvik Marya :140 t H:l'.28 10 00 18 8:2 

!1 
B 

edenler 3 aydan bir seye kadar hapisle Kuzu malak n 2180 x H 10 O'l 
cezalrndırıJırlar. Eiter bu yüzden talim Keçi ~5 14~0 n 1:> 11 4·~ 

on 
oO 

veya toplanMar veya elınması emrolıın- Tere yağı !125 T. 15926 48 oo ;,2 oo 
muş tedbirler akim kalırsa 1 sent>den Erinmiş yağ a T. 44 ()7 <O 58 00 
5 seneye ka<'al' atır h '\ pi~ cezes1 ve· Gravyer yağlı 83 86 1;) 00 1f) 00 
rillr. S!!l•mura ya~.sız P. 190 T. 2!•74 2 f.iO 2 5 ı 

20 - Passit hw.ı konıtıına vazireti İ . · - - . //fi 
itibarile halin telaş ve b&yrc:ına düşü- E"r:.ıu•ıtJJI Tapu /-..,",.:.ıu·ıım Jsl.·<•J'i ·''' ,rl 
recek veya yl!nl·ş tedbir almağa veya - _4/JJlfl F fJJlll·.~ııoJ/lfl ... 
tedbir almaırağa sevketmek suretlle .J/iidiiJ·/iifjii11df'J/: ı n. ,ı ·ıv f'" 
ıehlikeye maruz kı1aca'< Şt>kllde krs'en . Erzurum Ka.n köylü Hasan evlathuı 8500 kilo sllt ile 8000 k'~oıııı 
as!lsız veya rr.ü'nH\ğslı haberl~r y11yan-

1
!•'alma ve ıhsan ve sa:re ta ·aflarındaı 1 2~'.ık eksil~meye ~oıı~ılmuı tur·;ı1 

lar Yeya rnk1ede!ıler 3 aydan bır s'neye 1 ıdareya müracantla rrurlsleıj Hasan ve, mı:ı bedelı 850 )ıra ılk teınlıı 
kııdar haptsle c~zalandırılırlar. ıtsmailden kendilerine intikal eden ayni ~5 kuruş, Y?ğurdıın ~ahnıin 

21 - Pesstr bava korurıma kanunu köyün muhtelif msvkiieıinde 12 parça l lı r a ilk. temınatı 90 lır.ıdır.. 11 ~ı 
ve niza'lln 'lmeleri h1kiimlerine tevfikan~ ta• lanın tapu s"cllinde kavitleri olmama- 18 If<lzıran 9:38 Cunrnrtesı :- ~o~ 
illihnı Han olunan tedbirlere riayet et- 'sına bkaan srnefsiz tasarrufo'a kıya)en Eızurumda ı:skeri satın alına 1 p~ 1 
mfyrnler h~kkında vilAye..ıer idaresi ka-1 m 8 1 ·r k ., . ld nunda yapılac>ıklır. Şıutn8ıne5 91~ 
nununun 68 inci maddcs' hü':tmü tatbik ld un mbe e 

1 8

1 
sıdna ıaakra~ tvcrı ·mıf~ 0 

• uğun. komisyonda görülebilir. ('KO· 
· 

1 

aa ıı yer er e a aı asarru ı yesı olan-
olunu.r. . · . . ~a~ varsı tarihi Hından itibaren on gen ., . .,., , ... , , · 1tfı'l1 ' 

22 - Bu kanun neşrı tıuıhınden ıçınde evnıkı rnü·bit.,.lerile birlikte tııpu Eı • ..llJ ll/JI J lla,l/<10 ,1, 't'b t! ,.d. 1 t'~ 1 1 aren u ay s:mra ıner ı ır. d!iiresine ve yah-:.ıt t hkikat gUııü o;an Aşkale kazasında yapıl~ e çit 
2.3 - Bu lrnnunun talbikir e i'!ra ve 27-G 938 Paıattesi günü mıbat:inde bu- ilk oku~ binası ikmal inşaatı 1~6U 1 klllerı hey€tl memurdur.,, lunacak tabk;k me!Turuna müracPat et- şeatı 8824 lira 95 k~ruş ~:ııııı 

Okuyucularımıza 
1 - 1 Haziran 938 tarihinden 

itibaren gazetemiz devaire ait resmt 
illlnlcm Ziraat Bankası vasıta.sile 
altıcaktır. 

2 - Resmi miiesseseler gazete
mize lldnlarzm p!mısı peşf n olarak 
do[jrurfon doğruyıı giinderebilecekleri 
g.'bi Zinıat Bankası Erzurum şubesi 
veyahut bu Bankan•n bölgedeki 
ajansları v.1sıtasf/e de yollayabilirler. 
Bu bakımdan, gazetemize Erzurum
dan uzak olan yerlerinde kolayrtı 
ilan vermelerine imkan bahşedilmiş 
olmaktadır. 

melerl ilan olıınurr (No. 43fi) mukabilinde açık eksıltmo t• ff 
siltmeye konulmuş'ur. 9,s 

E'r:.w·ıuu J ~tllili.<jindPu: 
Aşkale kazasının p:rnakr pan köyU 

1
ile o'.rnl biras:n-n 2474 lir 48 kuruş ke
ş"f be:ieli ikmıl inşaa\ı Bçı'c eksiltme 

1ıu · ulu ile eksiltmeya ko:rnlmuşlur. 
1 Eksiltme 20 Haziran 938 Pazartesi 

gür.ü s;tat 14 de Erzurum bükğmet ı o
ına~ı içinde vilnyet daiınt encümen oda
. sında yapılacaktır. 

1 2 Bu işe ait keşif cedveli ve sair 
fenni evrakiıı Nafıa nıli.Jürlük ve daimi 
encümende o\unııbilir. 

~ Muvakkat teminatı lHG lir:ıd•r. 

1 - Eksiltme 20 Haziran 0~i~ 
tesl günU sa·Jt 14 de vilayet 
cümen odasında yap!lacaktır. ,.~~ 

2 - İstekliler bu işe ait e ,e 
niyeyi vila.yet daimt enciiınerı 
ınildürlüğ"ündc okuya bilirler. c!iZ l,ıı 

R - Muvakkat teminatı 
1 g'". 

4 - ıs~ekliler resmi ıı~~f 
7-5 !>36 gün ve ~297 sayılı ~.5l 
çıkan taliınatrameye göre '~~ ~ 
hazırlayıp birinci m:ıddcde Y8ı ıııı 
saatta mezkür heyet riyas~eııııe 9~'1 

f 1 ' 
etme!arı HAn o!n1u:-. ~' 

rıı-ı 
S:ıhip ve Başmu11ar 

CİHAD BıiBA!Iİ .ı 
1/~!r 

'Umumi neşriyatı idare edetl fJt 
Uçuşun dif'tar hizmetlere nazaran arked11şı da buglln atla kaçarktk dur 

dab~ çok Enerji sarrım ve yorgunluğulem:rfne itaat etmeyerek polis tarafından/ 
mucıb olması ve uzvlyeti deha çok yıp- öldürülmUştUr. Bu ölen adamı blmsya 
ratıcı bulunması nazuı i!lbare elırıar&k,eden ve evlnd3 saklayan g~neral GUzu. ~ ._d_ır_. _________ _ 
tayyare üz~rinde çalışın uçu~u pau.oıe- ; ri divanı barba verllqılftlr. J -

3 - Zircıat Bankası !/llzetemiz 
ilan ücretlerini tahsile sallihiyettar-

4 İstekliler resmt Gazetenin 7 5 936 
gün vB 3297 sayılı ousbaıında çıkan 

' talhratnameya göre vaEikalarını hnırla· 
1 yıp birinci med ie de yazılı gUn ve saat
ta vilayet dafmf ercUmenine müracaat-

l\lüdürü: Bahadır oüıv ~ 
-"""'"" ,....,.,,...,..,.. ~ •"'' 

Et,.<tıldıfı yer DOöu lJSl ları ilan olunur. (No. 391) 4-2 


