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bırakılmasını 

iDARE Y!.RI : 
Erzurum Gölbaşı DoOu ldarebanesf 

Pa1uttlfden maada her rln ~ıkat 
8a11ıı her yerde 5 kuruştu~ 

Budmayu 7awar ıerl Yerllmea 

eye teslim edilmelidir-1 

kara ile anlaşmak için, Sancağın Türkiyeye 
Suriye hükômetine ihtar ve tavsiye etti 

-------------------------·----------------------DUnkO iatı m af ti Türk askeri önümüzdeki Pazar S eneler<l«~n heri F.n:ıırunılular Dl-
. Yojen ~lhi ellerinde feııt-r, yahut 
"ts· . 
1 

1 lSınile liıks veya mdyum, aydınlık 
Çin ~·ıpınıp duru~ urlar. Hasretle: 

- Biraz nur! arıyorlardı. 1\liıskhzi 
~)' ı ığı onl.uın 1.uhtsızlığınn ağlıyordu. 
'lir )erine semahudan ·n·asına göre 
tltapnct yağıyordu. 

Erzurumlulara artık müjde, elek -
trı- - . re kavuşuvorlar 'k.araıilıg;, zulmetı 
rı . . 

l''tarak, esaretin s<ın hatıra .mı, ~iyab 
Dttde>i de ilzerlerinden kaldırıyorlar. 

trzurum uzun zamandanberl, ha -
:~t iı..Uyordu: Gerilemeği unutan çehre
b lıde tebesstim istiyonlu. Enurumlu. 
~ltaı kahkaha ne giılmek, doya doya 
'fte:ın.ek, geniş geniş nefe alarak ma

lltv1 bir haz içinde yaşamak istiyordu. 
~e .ı:amun Zigan:ının. ötesine doğru 

~lllıas ül"le taksa, ut·u hucağı bitmiyen 
lr Yol, gozuniın öminde yılankavi bir 

ttıdall\ ile bükulür, uçurumlar, sivri 1e
~tler, aşılmaz kar yığmlan muhayyile

~l tıkardı. o merkezinden u;.nk kal -
ış, kendi mukadderatına terkedilmiş 

btt hudut karakol neferi gibi, mütevck
~ \'azifesinl yapı~·ordu. Onun için de 
~&ı üstü bırakıldığı zuntanhır bile mu -
~clderatma hakim olmak ic;ln 1.1rslanca 

"'~ini bilmi~tl. 

1 
Çar onlusu dedi oldü, Ermf'ni isti

ltı dedi öldfı \'C Erzurumlu kanını akı
l• 8.k.ıta, bit külçe et halinde kaldı . Gö
~lllin lçt ateşle yandığı halde, yüzünde 
.. ~er çiçekleri açıldı. O cicekler solma
~· onıan Erzurumlunun çehresinden 

""st koparamadı .. 

••• 
Clurnhuri:vct hükı)mett vatanın bu 

'cı Çekmt bÖlgeslni de d~ünecektl. h· 
lt o duşünceler şimdl emerelerlnl ver· 
~tie ba~Jadı. Artık merak etmeyin: 
to'der çiçekleri, neşvü nüma bulacak 

1 
11"'•tı kaybettiler. ı.:ııksanıza soluyor• 

'tt! Onlar gülen bir çehre de tutunu • 
ıtı.,... • 

"Otlar, avdJnhktan haz etmiyorlar. 
lrı l<:r-ıuru~ kalkınacaktır. Bu h~e öl
•I tlt var, dönmek yok! Burası da olm.e• 
ls 1\1 blldiğl klldar yaşamak istiyecektır. 

it ikl senedenberi, görüyorsunuz, Göze 
Çarııan bir kalkınma var. Bir kaç ıün e,.. ı 1 b ' ' verilen kararlarla bu yıl ası u -
~it faaliyet devresine ıtriyoruz. Ne 
ı torıunuz? Elektriğe kavuşuyonu. E· 
tlttrı d k ıı il demek evveli aydınlık eme • 
r, ı\Ydınlık medeniyet dmeektlr. 

~~tnpuıun' içinde pırlayan ışık, mut
la fabrika işletecek, dukkAnları par
lt~lltak, caddeleri aydınlatacak, mem -
t ette rece ha.yatı Ullındıracaktır. 
lt~tlka, !!lnema, eğlt-nce, refah lş.aret-
1 dir. Erzurumlu ,•atanda~ evvela ça
l~~acak, Yorulduktan sonra da. gülmek 
tll\I\ fırsat bulacaktır. l ' :zun kı1 günle • 
tlhde kahvelere tıkılan faniler, el tez -
tıaı larında san'at tı.ıbibl olacaklar, tor
h 

1
at lşllyecek, frezeler çalışacak, ve 

t e ., .. 
ile: "~urumu uzaktan . eyreden zup-

l'e - An~un nt. karanhk yer! diyeml -
Ce)(, 

taıu l-:lektrlği blnema, sinemayı tiyatro 
"ıa. il tdecek bir kelime ile hayat uya
··~ak ... ' 

• • • 
~I dliir kn~ gün evvel elektrik işi de, • u e . 
lıtare: ıneıııa işi de ne helediye ne de 
~tı 1 husıLc;iye hiç bir yere borçlanma-

l'~Unaknsaya çıkanldı. 
>'t il Ürklyenln hiç bir yerinde, beledi
'•l\ ' ldarei hususlyenin bu kadar ~·a-
11ı"·tı:1kı. ve müttehit çah~tığı görülme· 
"ata · ~ a]l de, Belediye Relsl de ayni 
~tfe n tnecburlyetlnln tahmil ettljt be· 

.;'1tiştereken adım atıyorlar. 
•ııı,., ele bir JAmba·ur yansın, hele bir 
"'"'-•kaın, hele bir sinema i~lemete 
tt~ "~?._!_ .. Ve he1e bir tren retsin, fab~ 

~ı'""·o u'"'=--" tnapuM ~1'1U· 

rumun ~ehresi birdenbire değişecek ve 

bu dei:rişmede de insicamlı bir «.tlhşma _ g u·· n u·· H t ya g i rı· yor 
nın, fedakfirane uğraşmanın eserleri fi 
göriinecek. 

in ~analar ian!dir. Fakat C!;crleri 
yaliar. Bir giin Erzurumun yavrusu bu 
mamur ~ehrin i<;inde dc;fa\iıti;.cn, baba
sına <.o:ı cak. 

- l~al:rik."\lnr nasıl i~liyor? 

- Elektrikle! 
E ki bir kart pcstala bakacak. 
- ~ehir ne kadar yıkılmış, diyecek. 
B:ıbası vi:ı •nc:erin üzcrin:lc kuru -

lan e!:erleri gösterecf'~<. hurac:ı mezarlık
tı, mektep olclu, şurası viraney:li, p::ırk 
oldu, ötes! çöplliktü. çoc'uk bah<:esi ol
du ... diyecek ... 

M.att:ı.a m a kinesi düğmeye b:ı«ın

crl, ifHyecek, din:ımcl:ır çalışacak, e<.r:r
lcr yığtlacak ,·e seneler<·e saıtnızamhk 
ettiği halde bu dh·nra bir çeşm.e bile 
~ lJ;nııyanJarm yanmda Cumhuriyet me
muru, müternzi. çalışkan, didinmek -
ten ycrgun, ta!·at ruhu clinç. kurıJuğu 

e~eı lerln arkasınCrı gi:zlr'nmeğ"e calqır

ken görünecek. Erzurum nura k:ıvu!j -
sun, ima?' erlf!sin, hu i~1er lıaşanlsın. O 
z:unnn Erzurumlu bıı uğurda çah-;;an -
lnra ve hilhas~ Haşim i ; cana hal,kım 
helrıl ctme!:ini, şiikranını eda etmesini 
çok iyi hilccektir. Millete hi:ı:mct etlf'n 
a<lam vazifesini yapıyor d~mektir. On:ı 
tc .. 0 kkür edilmez, c:lilmc.- .amma ••• Y.• -
mıyanJa·' ı da t!'ınet c:iilir ya ... Erzurum
lu ilk defa Atatürk~ biat etmekle köhne 
tir devre, bir imparatorluğa lanet et -
mlştir. Bugün dünkü biatin, doğru yola 
gitmenin miikdfatını görüycr. 

CİHAD BABAN 

Bir gardifiren 
dalgınlıkla 
trenden düştü 

Genel Kurmay heyetleri 
iyi neticelere vardılar 

Fransız askerleri şimdilik çekilmiyecek 
Sancakta bir Türk vali vazife ;•görecek 

Tark ordu3u 1/ataya da blJgle girecek 

Antakya, 20 (A. A.) - 17 ta· zartesi günü Sancağa gelmiş bulu· 
rihli bir Beyrut gazetesinin yazdığı· nacaklardır. 
na göre, Antakyada devam eden BiR TEKZiP 
~ürkiye • Fransız askeri ~örü.şmele· Halep. 20 (A. A.) - Halep 

1 rınde, Ça~akkale mese~.e~.ıne de te· muhafızlık matbuab, 5.000 imzalı 
Başından ağır surette 1 mas .e~ılmı~ ve bu go:uş~~lerden bir istida ile Türkiyeye müracaat 

ı k ·· ld ·· 1 t;ok ıyı neticeler elde edılmıştir · edildiği hakkındaki haberleri yalan• yara anara o u 8 1 .. s ak b. 
t S k u an aşmaya gore, anc ır lamakta yalnız bundan bir hafta 

Hasankale ( Husu~ ) - arı amış T" k · d 'd · 
istikametine gitmekte olan treı:den bu 1 ur vali tarafın an 1 are edile~~k, evvel Antakyada ~a.stınlarak 30 ka· 
Cuma 2lışa1Jlı Etem lsmince -i5 ycşltrm· Sancakta bulundurulacak olan Turk dar beyanname gizli eller tarafın
da bir tımcndüfer gıırdifircıni dalg.ınlıll.la ve Fransız askerlerine de bir Fransız dan getirildiği ve bunlann da toplan• 

(~lttarafı 2 incide) ~nda edecektir. dığım kaydetmektedir. 

Doğuda çok 
çocuklu aileler 

Türk askerleri önümüzdeki Pa· (Dider ha~rler ! anciJde) 

Dünkli yangın 

Mareşal Çakmak hastane
sinin m·utbak kısmı yandı 

Yangının. nıutbak bacasının kırdırdığı tavan 

Trabzon
Köstence 
Hattı 

Deniz Bankın nazarı dlkkalne 

lktisadi vaziyeti fnklşara çak 
milsan olan Trabztmun lbllhassa llı
racat mevshnlcrlnde, mallarını doğ

rudan doğruya Avrupaya sevıkedecek 
bir vasıtnsı olmaması y'.Jzünden ibii -
vtH~ müş.l{üla.ta maruz knlmmnkta -
:lır. BUi.ün şark vilayct.ıerinin iskelesi 
ılnn Trabzon, Köstenceye hlç olma.z
;;a muayyen zamanlarda rapte11ldl -
ğl takdirde, Avrupa piyasasında do • 
ğu ihraç maddelerinin maliyet rıatı 
dli.şecektır. 

...... Balkan anla.şmalannuı mUtem -
m·m 'b~r neticesi olarak teH'ık!ki edi -
Iebllecck olan bu hattın !kurulması 
Iç.ln, Danlz Bankın te~b'biise geçme
si memleket hesabına çok fs1deli o
lacağı gibi. aynı hat doğu Avrupa ıt
halı\tını da yine ayni yoldan yapabl
llr. 

Böyle bit hnttın .hesapl:ı.rı alA!ta 
verlcl b!r netice gösterdiği takdirde 
teşebbüse geç.ilme.si için Tra.bzon ve 
bütün Hinterlandı namına. nazarı 
dlkkntı celbetmetı .bir vazife lb!l!yo • 
ruı. 

KORKUNÇ RAKAMLAR ---
Uzak Şarkta ölenler 
bir milyondan fazla! 

(YHıs 4 anciJde) 

FIKRA: 

Hakikat yolcuları 
A!hns haber verlyor ! 
Pa7::tr giınü Türk a.~keri Hatayıa ıt .. 

recek. 

Bu bir zaruretti ve bu en tabii bir ne· 
tice idf. Hata)!- meselesi en dikenli yollar 
üzerinde z..ı.man zaman . "ablyetlmizl tah
rik ederek, zaman :zaman ümltlcrlm.lzi 
takviye ederek yürüdü. 

Ve en bariz vasfı hakikatler peı,inde 

1 İ kerestelel'U1İ0 tUİUŞffiaSından Çlkhğt anlaşılıyor ko~mak, hakkını en P.VVf'I meşru yol'.arda 
, : _ . aramak olan genı,; Türkiye, sabırla, ta -

j Oun rab~h saat sekız~ do~ru l\fare- kik e:i\lm~kted ir. Attştn bacada.,, yavHş hammiille neticeyi bekledi. 
şal Çakmak hastahanesinin mut!Jf h kıs ! yavıış k ızdardı~ı tavan kerestelerinin bir· Gönüllerini hakklatlere vermiş olan -

. mır dan b"r yangın ç km1ş, mutoabın Ü5tı' denblre parJaaı<ıst netice~\ ohrak çıkmış larırı maniler öminde yılmac!rın inat Ut, 
Ç·fBJ kllm1len yard k'an sonra ateş sön· oldu ~u tahmin edilmektedir. ısrar ile gayelerine koşmaları manevt kuv-

' dtlı ülmüştür. Yangıoın nasıl Çikhğı tah (Ya.ııaı 2 lncide) vetlerJnln yük.<iekliğine delalet eder. 
j ·--· Bugün Hatay da\'ası mukadder aldbe-

1 bir mükafatıdır. ! l Erzurumdan Tahrana !~e:~=~·:: ~~~~::~i:v:!~:ı ~~111~:a:,:~~ 
i 1 Hakkın kar. l"ında kul-vetl, zulmü ve 

Dodunun memtekefln en ı·elut bir 
btJlgesl oldu17unu herkea bilir. Yukarrkt 

lruim 'J ignlzli Mamoı ve tıl tlt on 
,ocuklarmı bir arada qlJatermel.ff~dtr. 

Bir seyahat hazırlayoruz 

En ucu?. ve tn konforlu~ trlar da· ıı B/lh3.'J'UI muallim/etimiz 'l'ebr/zl ve 
hflind1t yap•lacak olatı ha seyahate Tah,.anı qörmelt. 3ımdile fatilden tam 
i~tirak etmeae ıtmdiden hazrrlanımz. mamulle fşf ifade etmi3 olacak ardır, 

1 Seyahat şartları hakkında tafsilat ver~ceğiz 
eze 

ceberuti istimal etmeğl bir muvaffaklyet 
diye sayan medeniyet dünyasına Türkiye 

1 
Cumhuriyeti, Boğazlar meselesinden son• 
ra, bir ikinci ders cuha veriyor. · 

' Asırlarca ev\'el Türklerin elile nıede· 
niyete kavu~an dünya, asırlar sonra ylne 

1 onlnrın vasıtasile hakkını meşru yollarda 
1 müc!lllaa etmenin sırrını ötrenlyor . 
1 Bu, umumt sulhün ldamest, dolayuılle, 
muaır medentydln devamı için en esash 
bir temel4trt 

' 
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DOGU ~ l Uazlrnn t938 ~ . 

Muşda imar faaliyeti IVIemlekette emniyet 
tam bir hızla ilerleyor teşkilatı genişletiliyor 

Yeni yapılmakta. olan ! !Bir polis koleji açılacak, 

Dere kenarında 
kanlar içinde 

bir cesed bulundu 

ŞEH1RC1.L1K lŞLERt 

Bır be zef ş e 
• • • 

binaların inşaatı yarıya zabıt~ ~mumi ve hususi Ölünün kim olduğu ve 
gelıniştir. \olarak ıkıye ayrılanak k·ı· kim im öldürdüğü Y11zan: Ç'oruh JJdediye Rrisi Şiikrii U.J!!}! -

ıçın mer ez 
Muş. I Uusm1] - Genel harbtn Hüküınet kamutara emniyet teş ·ı a-

sademelerl içinde harap bir bale giren il ka•_u•unun bazı_ m_nddel~<i?I do~iş•i belli değil Savaşla; bir ta'abn taarruzu veya mUda· Berce m•s'nl b•şl•ca b,:edıyel•rd~; Muşun iman faal y-tme, bu sene inşaat ren bır kenun proı•51 vermı,lır. Dahılıy• oı·u, [ flu•usl] _ KazPJl'IZın Kosur' faesı h•linde elde bnlunen kuvvetlerle Belediyecilik sebasmda uğrnı•• ,;ı 
mevsim inin bir ay dab a geç go •mesine "_• bll,dco en eO m e~lerlnd en geçen proı · n • h'yes 1 kOyleri arasınd •, K ılis• deresi k nt' ı nt tlc• nin almac•ltı yerde b "r re er- d · d işen i• san lenn mnruz k ol•••lı1 

_,\,. rağmen, httraretle devam edilmektedir. K acı u ay ru znumesıne • lınmı ştır. Bu pro p c Çiğı der esin in birleşdlğl yere yüz , kezi s k lot yapılır. ve ıı-addt enğ c •ı er o kadar ço k_t?rk j,uJı· 
Va il Te vf• k Sıı rı Gü"ün gaçen kış için· İ~ • m: iyet "şkôl atının madd l ~· mo ne- metr a kadar mts "' de dere kenarında ı M eı kezi "k 1 l; h 1Jh ss a az kuvve Ul ki ki say aş n: eı d nl arın da görıl en 
de biz7.l:lt huzırlaıiığt plaol·, p-oğramh v~ ~a,~te.~lnt yUkseltect k ve po•ıs mesle ve ~osenin üç dört metre ileJi,irıd fa- teşekküllerde çok kıymetli rol oynar. ranlı anlara çok benzer:cr. ·rlO 
projelere göre, i\layıs son)aflnda bıış•a- ğınon ıh •sas _sınıflarını fazlr.laştırmak hu nilft<ının. 'çi kenln dolu bir c;set bulnn-1. C ph<si _~ar v~ k~vveti çok olan bir 1 Bu ken~I ha!•t Y?lurda bin .~~rt· 
yan faallyd intizomla d•vam etm•kte- soslarını temın edecek! r. muş'ur. ihbar Ozerine de•hal vnk'a ıııo- .ava~ kütles n•n karş.sır.d•kı dU mana mah•u'Dıyet or ıçın~e olen ıerd n • 90 
dlr. Kültür mtthaileslnde yaplmaktaj Prnje hükOmlerl aras nd• polis en• hallre gitlilerek fa klkata boş•anılmış- ezileceği mev1.u bahis olmodıkca meıke- t'ği snerj"ye \'e g•Y•l'• berzeın~•İ 10ı 
olan büyük bina! arın inşaatı yarıyı bul-! t11 OsUnden başka, blr koli• j kuru ımas sa da, şi rod Y• ka •ar e setli t ,1 h 's et- zi sık' etin ki ymeti o maz. bhbiı inden •yn ılı tiraslar vt> "'.~ ~~ moştur. I da vardır. Bun den baı ka. polis divanı m. k knbH o lam, mıstır. Bu •d am:n kim f Savaşın örnek ve m•«l olarak bil- 1 u ~111 ·yan b isler, her zaman kend 0,o Şehir dthiUnde açılacak bu'vsr. nın teıkili hakkındaki msddelere de vu olduğu v kimin taufından öldürül ü•ü dirilen bu ezeli ve edebi kaid•si her .ünm•k g•fle•in~e bulunan f•rılel 81ı· 
cadde ve yapılacak memurin e•'eri ve' zuh ve kuvvet verilmiş ve disipline aid ehemmiyeti• araştırılmaktadır. • iduede, h•r t 0ştkkU'd , her şubede ve mUıekk ıı bir küt eni bUlüD h•rat 

1 

ıııı 
ilkokul bir.ası ve geçen sena .bıışhmıp bazı kararlar alınmış, kadrolarda !Uzum· Mlldd,." <:- b··ı.· t d k htıtta ferdin hayatında bır id:fı.1 olmalırlır. hmr.ı birlestlreı. •e on·arı ı:rıa;cr~ 11t· 

1 l 
<:1umumı, ut\ume o toru . . · )rıııı..ı 

da kış do!ayıs'le yanda kalan memleket lu değ ş'k lk er yapı.mıı•ır. ak' h 
11 

•
1 1 1 dl 1 Bır sav•ş kntle inin Komutanlnrı n11am halinde yalnız bir kanalda• ır•' 

hastanesi' aygır deposu, su isalesi ve Pıoj ye göıe, Z8bıta teşkilatı umu- v 8 ma a n• gı m şer r. !merkezi sı\de•i teşkil elmek iç n muha- n:e~ zaruretinde bulunan bir C<DI 
umumf elektrik tesisat& t";tratında büyük mt ve hususi olmak üz~re iki kı·ma ay· • 

1 

rebe c .phı;sinin kı:ıt't r.e'ica alı>.cak ye ldaıes"dir. ar· 
bir hızla çahşm•lara devam edilmektedlr, 1 rıım•kfadır. Umumi zabıta: Sl!ılhb bir Oltu pehlıvanları !rlnl doğıu olarak ke•t•remeıse merkezi Belediyecllikte en ziyade göt<~•' 

Valimiz iıışaatı mütemadiyen kont-, kuvvet ol•n polis ve jandarmadır. müsabaka istiyorlar \sıklet manasız ve bir 1 .!&ket amili ol p•n ruhi maniler fertç lordlr. Bonl•' 
18

f· 
rol etıne~te •• lcabeden dlrekllfl~rl Husu•! zabıta : Umumi zablta harl- c ' • mektan başka h"ç Oir işe yaram•dı~ı g bl. bir şehirde b"r kişi dahi olsa bir t• ~·· vermoktedır. Bu suretle lnşoatta sDrat cinde ka'an ve mahsus l<enunlarına gll Oltu muhabir"m-z b1ı• göndeıdıtij biz ldorecilerin d• komuta ettiğlm'z t n bazan •inmiş, diğer tarfta ıs• 

11

b1ıe 
ve faaliyet artmış bulunmaktadır. Biri re le<e<kttl edip muayyen vazifeler gö- b!; "'.'ktnbund~ diyor ki ı •Buradaki 1 •n"I 'o c

0
ph•'lliz1e ~e evve!A kaı'i ne mile görü••• ao• al yaradılışları ~·" 

•••• içinde Muşun ç<hresl değişmiş,! ren ;cbıta kuvvetleridir. Jandarma ve gureıc•!eıd.n bır ka;ı yanıma geldi. tice m· hBllıri dcğru olarak kestireme· harekete ıreçirlr. Ne harbin tçırd• ı• 
viraneler yerinde umran eserler! yük·ı busuaı ıabıfa teşk\\lib kendi kanun bü Gaz_ ıem'zd~ spor 1 !erine, b lha so ıru-1 dlğlmiz takd:rde elimizden çıkacak para kudan boz~u·ıluıtu vDcuda getir•• ',,. seiıneğe baılamıştır. Bunlardan beıka kümlerlne tı.bidir. J,.danna ve husus! r<şcıt ~·. aıd yazı'ar Oltu p•hllvanları- ve iş kudretleri mahalliode orinek ve matlar gibi m m eketln bü\ün ruhi I" 
muhtelli . meyva_ ağ~çl arı ve binlerce 1 zabıta ne emn tyet teşkllAtının ır.erkt z:le nın, goz ~ı lnd• n kaç~ayor · GD reıclle'. mab volm•k Mılketinden kendini kurla- ıllarını zlrüzeber eden bl r an arıi d• 
akasya fıdanı dıkllm•ştlr. ve vlllyetlerda blribirlle irtibat muha- şöy.e soy!ıyorlar . Doğu• gazetesı ramaılar. rur. . ~,ı· 

bere ve çalışma taı zlan b lr ni~amname her spor f çın yazı yor. Bizim hak~ ım. z Ja S • vaşta bir Erin ölmesi veya yar•- Şu halde balediı e cillk te gerı o•ıl 

Bir gardifren 
dalgınlıkla 
tirenden düştü 

llo te,bit eôltecektlr. . da yazılar yazmış. Demek ki bızım do lanmas ; y•l"z kendi ha1asından veya- mış yerle de ırörDnmesi mukadd•' d•' 
l
. ld t . t dit k 

1 
koruyucularımız varmış. E:zuruoıda tav· hııt tesadufürden ileri gelmez Onlar bu mar:zııra o belt~dtyenfn rnflC

8

t,.,tı' 
Po ıs : ar , sıyas ve a ·ısım ara ı ı 1 l'r • 1 1 - b· k . · - e "' 
1 

B 

1 

dl 
1 1 

l 
1 

a ıamp yon "•" ıç n b le mu.a • alar komutanın yanlış bır kararlyle de olttr eepbe•lnin sıklet merkezioi ıeı~ll 10,ı 
ayn_ ır. e •

1 
~· ~bıtaBı r• er~ uzum tertip etli. N o olur bizim 1 çio de yaz. !er Bunun mesuli yeti ne kadar bD yu k lidir. Bunun için; B elediyec!ier yı 

a-örulen Jyer er et hd~rt pobeısl dlad
1
rosdun· E•zuıumda rehber rlsunhr. Bir güreş ve. hazin ise biz belediyecilerin de eli-dan ayrıan ve a "satı e yo er en k . h - , belediyeci n\makla kalmazlar. ~ ~ 

1 k t r d 1
. ct·ı· B musaba ası llzırlesınlar. Erzurumun et- mizde bulundurduğumuz ekseriya para Halka slyast ıerbtyeyı· verme,"''"' alınan b r ısım ata an an Ia e 1 ır. u r· d . . o ·ı d B' oı 

1

'11>' ,. k•sım memurlaı- dahi işbu kaııu!l hUkUm· ra ın ali l)'ll dg reşcı er vıu _ır. ız .tu kuvvetlerini de bu suratle imha ve israf ve evvela Qnları belediyecilik bil: ıiff' 
1 ta

"'l tut , B tl b 
1 

d' gUreşc er e Erzun:mda bır güreş ya- etmiş olmakla vatana karşı me.ml ol· dan ruhsn ve f!kren \:'etiş ira:ek '
11 

ıer ne v u ur. u sure e e e ıye- pelım H m o 1 hU ı dU • J dDımttı ve bir köprüden 'şağı ya yuvar- !erden verile et k 
1
• h isal nlsbe tinde ol- • • ' u P' va~ arını 'y~- maki an kendim 

1zı ~urlara 'Dayız. sile mu elleftirler. l(Oıı' ıanarak, başının arkasınd•n ağ>r surette ak üzere <mntyet umum müılDrlüğü ya tanıtsınl~r. Hem de _Doğu ellerlnın Bir savaş kil sı yalnız kcmutanları- B:r ıehrln iç;nds Cem'yot '° ıf"' 
yaralanmak suretlle vefat etmiştir. t:adrosundakl şube nıü<iU>U, emniyot a- ırnreş şampıyoounu S'ÇS'nl~r- Eğe~ lılly- oın mükemmel savk ve idare kararlarile hayntının id.m bükmDnU fertçi 2ıh• 

(Üsttarafı 1 incide) 

Hadise Hldırılyas köyünden beş yüz. 
1 

. b k · k 
1 1 

t le b!r musabaka tert P eaııirse, bız be· muvf!ftakiyelten muvaffakiyete gidemez- ıer ve ihtiraslar -.. erir. . ,.
11
u· . lın rı, aş omıser, om ser muav n ve men ldmanları:ııızıı bafllarız. » k t )"' 

metre ileride vukua gelm•ıtlr. Muddel polis sayısı bakanlar heyeti kaıarı ııe . . • _ _ .. !er. Belediyeyi bilir bilmez ten 

1

' ~ef 
Umumi ve hükümet tabibi hadise mahal arttııılablllr ve 

0 
zamana kadar b•le- Yukankı m•klup bolgem•zde gur<ş Muharebe sobasında olan çeştl ve ğı işlere müdahale, botta hakaret, 

fino ırıtmtıler ve had·scnln bir kani dly• zabıt .. ı tvleıindo çalışanlar aldıkla- sporun~ .••~ilen eh~mmlyetin, ~n sal aıılmesı güç gibi görUnen nıanllerl kır- hep bunların işidir. 1,oı~ 
netle••i vuku• geldiği anloş lmış ve rı m••ı oılkdaıına rore ııa.e edilon bu ve <0mımı bır lladesıdır, Gtıetemız, Er- mak ve geçmek, daima kati neticeye ııu zihniyet ayni zamanda B• • f oıunün def n!ne müsaade odi mişllr. kadrolarda ıa yln edıleceklerdlr. ıuru :nd• güreı müsab• kal arı. tertip ede- doıtm ~Y•! hızla yüı ümek en ıruç ve en Relsler:nı 'iyasi bir daire J çin•. ~. ~f 

p Us kole'l r:k, Dotunun ars'an isildatiarını msy· t hlıkeh bır fş oıurkl; mer. Yoryer taraftarlar ve bded•l , ~-

ç h 
· d · d' . 0 . . 1 . dana koymağı evveı:lenbarl düşünmek• Biz boledlyecllerin de ellerlmlzde ıslerini asıl v ziresind n uzaklaıb

11 

~ıi· 
ayıra ayvan gır 1 ıye L·se dence•ındskı polfs koleıloe t-dlr. Ancak bunun iç'n şlmd ye kadar bulundurduğumuz para kuvvetlerini sar- yas! mücadeleler ve post kavgal•" 

· l k l liseler bakkındakt kanun ve nizamlara . _ . lDSRil ara ıyan ar b' 
1 

k kt l mnnasıp blr f rsat bummamıştık. Yuko· f~derken kağ't üzerinde ç z ilğimız birini kovalar ki: tı' ta ı o . .-.ra orta u:e ep m; zun arı al· k" k ı · ıııı ı l'r 1 hl• bi · b k Belde bu yi:zden her cihetteıı 
Ardahan, [Hususi] - Ardtıhanın nacaktır. Polis kolfllnl muvaffaiüyeıtl n ı mc tup a gureş Eılanlığının da alA· p an arı, ? 0 6

ram an ç r manıa l • " 

l

'aok. kOııünden ketim ol\fo iustııfa b . 
1 1

. 
1 

" t . 
1 

kadar olacağına ~Ophe ctmtıyoruz. madan onltrı yıkmak, batta kırmak ve ktmsız ka\mağa mahkQm olur. k~ı~• 
" J & .lllen er po ıs memur ue;una ayın o u· k · ·ı b k h d D k k ı ı Jet ~ ı· 'l bu köodtn Rafet o~lu Ga ur ara a 

1 
d p 

1 
k 

1 
.. geçm suratı e tal at sa asın a ıe eme o uyor ; be ed ye d' ı e ı - nacak ar ır. o ıs o . ıı mezunum, on k ıı dl k d t ı. belcdı"yeci(iı<rln maı:evl kı•mında d'ı.·d' rında bir çayıra hayven girme , .• zarar beş <ene filen bızmet etmcdıkça i>til• ZA.BITA. \'AKALAR! 

1 ~· _rme ve mey ana gc ~m•~ m•c: • • ,.. 

Y 

ma yüıünden çıkan bir knvg• 
80

• . _ ki d" B üdd 
1 1 

burıyelı karı sır.dayız. Demek oluyor k, mi bir mücudelo uçmak ve bU '~l>"' i· 
ap edemııece er ır. u m eten evve ıf\.kl. esnasında vak'a}ar A) - B lediyeci hedefini intihap bir sıklet merkezi tesis etmek oıe 

nuoda Gafur taşıdığı plçakla .Mustafayı istifa edrnler meslekten hlç bir hak ta 'r' . y aı· d h\'k ıı t ı . - etmekte ısabetU yeUndedirler. .,. karnın an ıe. ı e ·~eıa yara amıı•ır. l•b etmlyeıek devletç• t•h'11l~rı lçııı Şolor Keul, şofOr Havtm, komsl· B) _ Merk~zi sıkleti &evk ve ida Bu mDcadcleden muvaffak o1•
0 

~ Yatalı, ılk tcda~ısı yap\laıktan son kendlltnne yapdım masraftan odcmeye yoncu S dullab, Ş AOr Salfdt, ve Tnıb· d . k- 1 :l d" 1 f hlıı.k k ·~ •p 'f{t ııı 
K 

ı k t h t ı e kl " re e azım ar o aıa.ı ır. e ıye er vazı e a a tnı ı u~" 
ta arı mem t e as aneıs r. na e- mecburdurlar. zonlu kahve.el M1:1nmet Pc:zar gunU kö~k- . 1 , ıar• ~ dllmfıı ıu"lu da d

1

11-er suç ortaklarılc t 
1 

ki · 1 k k . , Gen1ş l~\erle mahmu\ ve vaztfedar ek otorltesınl tesıs etm ş olu de e yı .,. '& e ç ıçer e en ııvg-a etmış.er ve ya• Ot it s· b ı d' ·• erlf1 ôt olrUktı tevkif edthıııolir. Mareşal Çakmak kalanm ş ardır. olan ve bu uğurda para sa~t-=t~ek or er ır e.e ıye ı, . inci • • mecburiyetinde bulunau Beledıyecı ,er· çok muvalfok ola 11dır. Para 
1 
i 

Azğın bır manda sekız • '!0 för Ahınet, şoför Al!, ıolör Sa· elde meveat maddi kuvvoiıeıini bütün ı; rec•d• amil olur. - / 

k 
.. ld'" d"' h t • d lib, şofor Tı: hs~n ve abacı şeref, Abacı . _ -:?arll 1srağ1 0 Uf U aS aneSlil e yangın Şevket, kö~kte içki içerlerken çalgı yü-l~eptıeslne yııy.ırlar. Vd faabyete b~ esas - 1 

11 gın ( flınusi ) - Beb! ıll Boy m&· züad en ka vıra etmişler, abuoı Şer ol dil- uzerlnd e, ır tço'.lsrse yap &~aklan ıı da· 1 0 k U Y U C U 1 a f 1 m 1 l 1 OY Y it 8 1. Z ı I • 1/ S r 
haUoi hoyvanlaruun dııarıda yatmalar•· (Üsttarafı ı ıncld•) nı - h• . k 1 t ğılmış n.ur Ki, bundo as.a muvaffak ~-r• 
na mıh us dama aynı mahaıt-den Ah· Yargın haber elımr.ca Belediye it· \" muşSve .psı ya .a nnmış ır. olamazlar. 0·· zledı" ~·ımı·z yardırJlJtJ /. ~ , ·' . . - bl b d ı ~I * akarya otelcıst Aga kö~kte nrka· B d d bıı\ bl k ı kl t 6 
met çaıı:ıarın mandası rece e'1nden ka- l•lyeaı ve dığer r tulum a eı ı. . ura a er • r mer ez sı e . ı~-..ı 

ak 1 

· id b 
1 

reaha'line gittığı gibi clvtudaki lnşatllhı daşı B .. kir Vd D~re mfhıılletöınd ... n Kuçu yapmak ic:ıp eder Ardanuçtan Bekır Hazar etfP' 
t."lr gırm '' ıçer yatan ayvon ara ' ve canba2 M h:ııollo ı t etml A • ld • ~ ı ımogr saldırmall;a baştamııtır. Bu azırın manoa çabşan am•lenln de ırerek &u taşımak, · şr~ _ O ve ga Diyebilirim kil ld al blr bl\tço ve a 

1

•"'' z , qa.ı yazı ır: ~ b'ğısı bır kaç dakluda 8 kıorağı Ol rertk Hzma ve kUreıuerle icap edon Kuçu tarafıtdao rakı şı;esıyle haı.f su- prensip iıt• budur. Zaten Devletin bize Şevket Tana Udh ı edtlmekted ~.!~ dOnııüf, 17 at ve iki S•ll;ırı da n.uhtelil yed:ri !ıkm•k husutunda bOyD_k ır•Yr:•u rete yaralıınmıştır. eınrettlll:i b•ş yıllık proğramın yapılıoa- • Okull•r.a bnll;lı bir hinı•;;.0.0 
1

11
. 

yerlerinden yarıam ışlır. go. ~ım ~ş!~ · Ya· ır ıu ık• saaı lçınd• on- . "\ üz çakıııu ı · dn~ı sınd•ki mana da bunu g ösl~rmn mı? vardır· Bu h yet M• ki !'.le ~r 1,,ı
0 

~ 
H k lede traho daıulmuı ur. Akd•ğ kOylU fla .. n oltl• Şükrünün Ve bu pıoğram merktzı sıkletin bir kadar olae•k ve oradakı lak şupb'~ 

.asan a . m Yanırını haber ala~ Vail ve Kolordu üzerinde 100 11.Usür keç•k ç1kmak oaşı başka ifadesi dell:il mld rl ra ber hu uıea bakıcakıır. tbPyıl, dıspanserı açılıyor Kumanaauı derhal h 1dıse yerine gslo.ı1~- çıkmııtır . .Bu i·Ş üzerinde tablıı.ikat yapıl · Pdra verimi bakımından yap.lan ok~ ut en ön safta ge.ect>k rJ>'.1~' .ı~ 
1 e li 

aelen irıer·ı v rm ı d· . . fakır ço::ukıarın ka nını doyu aler• 
Hasankale ( Husu~J) - Buraya er v zım ., em ., ı9 eı .r. maktadır. ı·abetlı btr mukezı slkl~tten sonra 1" ıetı~ ı~ · - ı y e · ı ""tr r ı"kı· bin k d ,.. ~ . ... rasUe tslblse yapmt.k IL uhtaç tll ~ ııelen malumata gore Sıhhat ve çtimDi angın Y mı n ... cı. ına a tır ua pltnı ba lar kı• muhtelif safhah:rda ay· ' s •· '.lf ~ ' ı miı::ı b ı •du Kı~ln aJta,·a dayıtk ' ' hastalkları~a baktırmak ve. · 1o:ı>.ı 

uavenet Vtkalttı Hasankalede bir tr~· ı :ı y11cı çev r ... u unuyo. · • nl merkezi s klet bütün madat ve mane- ub h · 1 t · ttiktc:O ol'" 
bom dlıpan seri açmağa kaıar vormiıllr. Ayni ça !ı altında bulunan terzihane Camlike \lr mahal: eli Kemal berabar , ı k uvvet!er üze rinde de ve yukardan m re:: 

1 ıyaç an •mm • •r"' -· Böıgemııde maaıesef trahom hastalıfı ve çamaşııbaneyı do boınltaıak icap et- yaşadığı Gn'lızarla anasıtı dô•düğünden aşeğ•ya doğru t<essüs e.er. ~ğer uru un fazla pa<ası v b•'' ~1~ fazladır, Bu hutal ll;ın önüne g çın ok miş vo bınaoın bu kı mı da bu yU'"1en Y •ka!anmıı ve ad iyeye verilmf şiir. ~I eselA; bu ene bü · ç•de inıaat kıs- _ıçın ders levazı~ı, . çoeuktarut sırfF..a 
· 'dd 

1

· b" - d 

1 

r.. 
0

- u t- . k 1 1 1 cı derecede:d ıhtıyaçltmna ... ,,.,. lçın f! et ı ır muca e eye glrııoııımek zıı .. r i rm ş ur. mında. bır met ez sık et yapı mıştır. ktl K di 1 .., 
1 ısıU 1.(ı1 

Ü 

:.....ı· A ı k ö" p·· k" 
1 

HAVA ce r. en var datını o""u d•'p. zer...ır. ç aca IBP•n•<r• trahom un u y•nırında b r vazlyat herke- Şu halde beledly nln inşaat vubelerl 1 · d b ı 1 r~• •• ,ı-
mQcodeleBlie uğcaı•Ôak doktorlar tayin alo oaz•ıı dıkk•tıni ceıbetwııtir. Erzu. 0 sene her ıubedon İazla çalıım•ğ• ve ;•er:•.·~· ~m ~e.perv~r ad•• ı• ~. 
etlileeeltlr. rumja lıfıııye teıktı&tını mutıak• kuvv•t· :ıo - 8 - 9iJ8 aut 8 R•pora kendi mak•nlz11a•ı içinde İl pi&nl•rını .~~~:::~.en, .zı ay pu arın I 1,; 

Tashih ıondırınek •<•P eoıyor. lbuyaı hortumları Hava t .. ylkl , 610.8 ı ıif ve teyslo meebuıdurlar. Belediye Bizde nedense bu kurul jbııt11 1f
1 

~ı; 
26 Mayı• taribll gazetemlıde Kızıl· bi,e mevcut oımıyan, elockl dollk bor- • • (Deniz seviyeni): 763.4 heyeti umumiyesiylo lnıaat bürosuna mlş ve asıl davanın dışında ~·~,ıf~ 

•- köylü Ahmtdln Adlıye korldo • - ıumlarındun _ıstılade temin ed!lemlyen Subunet : + 16.5 yardımcı o!duklao baıka burada sev< ve Şahıslıırın ve ld rEcllerln e ıad• •~it 
da ihtarlara rı ğınen sigar içti tin:. bir tek uazoz ve yan;rın ı ııerlnde tolım llDıük ıuhuoet : + 1 O O iderenln en bDl' ük lımllı olan manevi mayeıa bir orl mab gibi ısı .. ıl• ~·ııt 
Qzerlnde memnu ailAh buluocıutu için ve ı_eıbıyo gör~emıı ıtfaıy• nelorlerıle Rutubet : Y. 60 kuvvetleri tahrik ve sevk otmeğe mec- kamete sürüklenip atilan kölll '"ı~I malılıüm edildiği yazımıştı. flaıbukl bu buırunkü te~ıutat, şobtıdc yangın_ lehu- RUJ.gir : Ş'malişarkiden saniye. S-6 .M. burdur. ler, decllkodular, ır•çimSzlikl•r ,.ı# ıabn Kızılke18 kOylü Ahmet değil, O· keterınl öntoy.cok kudret '°. kifayette Rüyet : Tam Bazı belediye.er blllrlmkl merkezi ne ırlbi fikir ayrı~k!arına dUçır ~ ~ ncıtın y•ni köyünde Edh•m otlu Ats- değildir: Dtınku yanrınoa, Eğer ruzırar Sema : S/10 bulutln sıklet teıkll ottlklerl her hanğt bir şu- !arını ve bu yüzden sevlodirllırı:ı ı-, 
lan olduğu anlaıılıııııtır. Bu yanhı!ıtı a~ai \,tıkamette esmış ols•yıll, _•l<§ı beye heyeti umumlyeslle muzahir olmlZ- nil n yavruların tekrar eıunıerl ,~ıı ~ 
tHhlh tdorlz. •ondUrm•k h rhald~ daha çok _muıkul kr. Oou yalnız kendi bııına bırakırlar. mekteylz. Nıhayet beı on b••• d•' I ,1 

olucaktl. Bu stıDtp.en Beh~uıyemızln it· Zeyneb Onbaşı Bu yüzden yspılan ı~ planları ekamete Usna edıliı:se bu hayetlc a1Ak
11

• ' . 

Bu gece R öbe tçi eczane f aly• teşl<ilibnı d~ k uvvoUendırmek 1 çio T errikamıı yazımı ZID çoklutundan urğ ar. ve o 'enek! bütçe saıfl yatı yapıl-i landaşlar hemen y k denı•~P'P·~# 

l
gertk'!n t~~blrlerı alacııaıııil emın bu· buıün konamadı. Okuyucularımızdaa nıamış o1ur. Bu muvaftaklyetalzll~in me· 

1 
okula boğlı himaye beyetl b~ ~ "İstanbul" eczanesidir ıunuyo'W. 1 Ozuz dileriz. sulft ara dığı zaman da o ı, tiirosunun 

1 

kllrl rdan teı kktıl •tmeil, sö•üOI ., 
lllll!İllll!!IMll!llllM•••• ... •taıı=t Dünkü yarıgındakl zarar ve ziyan şefi göst rilfr. Veyahut hecerlkıizlilde sün diye tel ine ·ııpılsrtlo.ra_Jı n~ dOrt bin ılt• tahmin oddnıek~r. j · ltııh m edlUr, f tidllm me.iidir. llEK/R RA'Pi' 
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EN SON HABE RLER9 
Sabiha Gökçen Bükreşte! 

Hatayda 
vaziyet 

1'ürk - ı~ ransız heyetleri 
arasında müzakereler 

ınüsait safhadadır 
"' Antakya 18 (A A ) - 'l'ürk ve rra ' 1 • 

lllQ~s:z r:skeıt heyetleri ıırasındı:ıkt 
4, 2akere\u ç·:k mllsalt b ir uırette 

\ralll etme kled r. 
tu Anını, \H. 1 H (A. A.) - Bü

... :; ~1?7.eJ:·r. Saıwn ü ın tn nı~: 
il e l tıı•klcre l«'slluı cdi1el't'ıJI 
t~~ıuuı nı i7.lınr •·eli~ orJar. ~ u
,1 )e g:ızc•tc•lt•ri, ]Jnta, fll('St'lc' 

lft llcle 8111·1, • hııkıimeli ıain Ull
)e~ıı t'<liJm.ecll(ii )olmıcla ~ikı\
M 11 ~azılar vnzmaktn \ 'C' Su· .. ,.. . 
·~ilin 111cnfn:ulerinc ria}'«'l 

~;lınwsinl istcııwktcdirler. 
rqk hükumetinin bir tavsiyesi 

ltı Antakya, 19 l A. A.) - Suriye 
~ tlelerı Arap memleketlerinin San· 
~ lteı1 .. lesinde Suriye tarafını illi· 
'tnı etnıedıkleıinden dolnyı ş kAytt 
"ıı ekte ve !rakın tu meselede aıçık· 
8 açığa Tilrdyeyi tuttuğunu ve 
tcltırlyeye Sancağı Türkiyeye teslim 
~rtk kendisile 1tnla~masını tavsiye 

tını yıızmaktadırlar. 
Sefirimiz Franıız Hariciye 
/Vqzrrr ile tekrar ~örüıtü 

a Paris, 19 ( A. A. ) - Frans z 
~iye Nazırı Bone hug-Un Parls 
~~ e!çimiz Suad Davazı kabul 
tL... '~Ve kendlsile uzun UZc.dıya ıö· 
'"'llluı tlr. 

Bazı tevkifler 
~J An•akya, 19 (A. A.) - Anadolu 
~-::•ının hususi muhabiri bildiriyor: 
~ hududu civarındil Hamam na
,,1> 1 köylerınde baıı nümayişler 
~ lrı1ar hnk Q :net tarafından celbe 

reıt tevkif edilmlılerdir. 
~--------------

P r ansız - Suri,Ye 
llltıahadesi nihayet 
tastik edildi 

Yapılan hava mitingine 
de iştirak etti 

Belgrada giderken Yugoslav avcı 
tayyareleri tarafından karşılandı ve 
uğurlandı 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. ____ , ______________ _ 

1·eırl.ka: 80 

Ağır dalgalarla o.kşana okşana 
ıslanmış kumlara karışan göz yaşla
rımız yıllar süren bir ıztırabın bütün 

Bükreş 19 ( A. A. ) - Seh!ba Gök ı Gökçen J0,30 da BE>lgrada gelmlı ve 
çen bugün tayyaresile Be1graddan bora- tayyare meydanında BaşvekU r.d 1nıı teş-

yu gelmiş_ vo h~va meydanında Hoo·~n- ritat müdürl\ ile General Ysnkoviç ve o ge<'f' za'rlarla bakıyorlar<lı. Bu vazıyet kar.şı _ 
ya hava kuvvet ert mensupları ile Tur-

1 

hava kuvvet'e·i yüksek subayları hıva • sındn kendimizi kurtarmanın ·i bi 

tesirlerini de yıkamıştı .. 

kiye elçisi taraf ndan selamhmmışt•r ' Esadın verdiği kısa izahat ve getird!ği .. . • .. ) ne ıe 
S b h G , b 11 ö~I· d kuvvetleri mensubları, 'filrkiye elçhl, İstanbul gazeteleri :milli vaziyeti gözn _ duştügünu anladım. Ve bir tt!Zkere yaz .. 

a ı al ~,.:~•m ~ g ? J ~ı e~ Yuıan ve H11men elçi e•l tarafından mtizde canlnndırnu.ştı İstanbul :htlküme- dım. Bu teikere Salacık polis merkezine 

esodneree.e yt~ı·rp• ac"l ava mı ıngıne ş, ra 1 karşı'ttnm•ş'ır, Saet 10 da bur,d5n hare- tinin bir korkuluktan ~aşka lbir şey olma- ht itapk edKiyoırdu. Kısaca vaziyetimizi anıa ... 
. • ara ızı ay cemiyetine t~Icfon etmeıe-

Bt• 1 fJ l'Hdcln lmrsılanı..; k~t elmiş olan Yııooslev &VCt tay7arele· dıgını. anlamakta ıgecf~memJ§tik. Kontrol rinl ve cemiyetin merkez kumandanlı""' 
' :ı; :. • • heyetı şehre av.det ettıkten sonra biz ge- . K• 

Eefgrad ıs ( A A. ) - Sabah B,40 rı de Sebıha Gökçeni yolda kar.,ılam1ş- k 
1 

.. ü d d 
1 

li 
1 

vasıtasile blzı kurtarmasını söylernelerinJ: 
k 1 S · 1 ceyi Çanak alım n on n e em r ge~ r - . 

da Sofyadan har~ et etmiş o an abıbıt hr. dik. Artık içimiz oldukça ra!hat etıınLşti. rica ~ttı~. i 
-- Fa'kat bu sefer de sabırsızlığımız ziyade - em n n etrafında sandallarla alı.ş 

F; k k l • b • h • le§mlştl. Geceyi adeta helecan içinde ve veriş eden bir çok satıcılar vardı. Bunlar~ ran o u vvet erı ır şe ır uykusuz geçirdik. Ertesi sabah gUne.şle be- dan b~rislne tezkereyJ verdim ve para ~a 
raber Olimpos da demir aldı ve yola dü -ı v~rere . ~un.~ Sa~acık polis merkezlne gö-

d h l • d •l · 'züldü Biz merakla etrafı seyrediyorduk. türmesuu soyledım. Artık neticeyi bekli· 
· ye bilirdik a a e e gerır l er Kenarlarda umumi harpten kalmış bir · 

~-- ' ç.ok gemi ankazı gÖ'lüküyordu. Maydos ö- 13 Ağustoı1 1921 

Med rfd Hl ( A . A. ) - G 0 neral Fratlko kuvv tlerl Tosun ve Z non ceph~· nünden geçe11ken bu kasabanın lbir har~- Benim gönderdiğim tezkereı1in tesiri 
sinde birbiri arkasınd n H taarruz yapmışlardır. CumhuriyHciler bir kaç t~peyi be haline gelmiş olduğunu gördUk. o gün 

1 
ertesi ,gün görüldü. Romörkörün arkasına 

terkederek geri pkilm~ye mecbur kalmış'ar ve Tramay:>s dağ'ı etf'!ğiodekl C'.lm· akşama kadar ve gece mütemadiyen Mar- takılmı.ş iiç mavna öğleye doğrııı gelerek 
burlyetci mevz ılerini Fıanko kuvvetleri ele geçiımlşler ve bu datın eteğindeki marada: yol aldık. Ollmposa yanaştı. Bunun içinde bir de' 
Tenedan şthrinl .Işgal ctm'şlerdir. ı ıı Ağustos 1921 za.bit vardı ..... 

Bugün güneş daha parlak doğdu. O- Herkes but.ün eşyalari!e yavruj yavaş 
PARfS MEKTUPLARI n.un Uk ı.şrklarının birer altın parçası gibi mavnalara geçti ve romörkör bllttin esir-

Maııınaranın durgun sularına lşl~ndlğint leşmişti. Geceyi ad~ta heyecan içinde ve 
1 görüyoruz. Evvelfl. t>lr çizgi halindckl ışık- doğru hareket etti. Içimizde bUyük lblr se
' ıar sonra yavaş yavaş ortalığı boğdular. vinç rvardı. GUnlerdenberl tbizi içinde sakFransanın Hatay işinde 

aldığı son vaziyet 
Parlak -ztyasile yaz güneşi ylizUnü göster- Iıyan Olimpos gittikçe küçillüyor ve sahil 

1 dl. İstanbul ufukta tüllerle !kapanmış lbir yavaş ya:vaş bize ya'klrujıyordu. 
1 güzel kadın gibi endamını gösteriyor. Mi- 1 Nihayet Harem iskelesinde kumsalın 
1 nareler, ve külçe balinde lbllyUk lbinnlar ... üzerine yapılmış bir iskeleye yan~tık. 

l istanbulu, doğduğum bu yeri on yıl -
1 
Hrkes kendini mavnadan dı.şarıya atmıştı. 

dan beri görmemL~tim. Bu on yıl ne ıztı- 1 Gt!nç, ihtiyar, k~dın ve çocuk ih1ç kimse 
Bütün hilelere müraccat edildiği halde Türk dost- ' raplar, ne fe}(ı.ketler ve ne bAdiselerle de>- eşyasına ve arkasına bakmadan koşuyor .. 

• • • . • ılarak geçmişti. Şimdi bu görünüşü zaten du. \le ayağını kuma basanlar Allaha se~-
luğundan ısrarla bahsedılmesı de ıh mal edılmıyor. melftl olan gönlüme daha b~ka bir elem de eder gibi yüzü koyun kumların üzerine 

- . . veriyordu. Kalbim çarpıyor ve gözlerim kapanıyordu ... Ve yedi buçuk aydan ber1 
Paris [Hususı muhablrlmız yazl· nıftan ıst!fade ederek, Fransad1 bir ı 

0 
ü İ t b 1 bizce asıl ilk de!a ayağımız toprağa basmıştı 

yo:] - Hııtay m"tietesl üzerhıde tugUn rayium yupıldığ'ını bir tasavvur f.delim. ya.şlanıyord~. g bn ts .an ıuz ~lnk yurt t.op-ı to h ti 
1 

·lemi 
. • k d ı 1 y , . klymetl ayagımızı as ıgun Yurt praklarının asre n çe -Lö lan ıl atıt ohnal( blr bıtşma.:a a . ana F ranınzıarı ayrı bir listeye, Hınstı· ı 11-t 

1 
d idi Ve "'iz yurdmnuzun a -

1 
.. k 

1 
ı· 

1 
•ft••dird 

. . - ra&• o uşun a . ' U yen er ·1.1u a vuşmanın ezze ın wuı.. en yaıdı. Fıans z ~aze~eler~ bu ışı ~um&un 1 yanlan ba~ktl bir listeye kısydederek, 1 yak lkoYduğumuz ilk toprağını öpmeğe Acizdirler. Ne bir .sevgilinin dudaklarında 
oi~ıığu kadar, ık~ncı pıandll go:Stt ~ınek I b~~larm mebus se;lmı ı çfn yapacaklan and içımt.ştlk... - . j bu lezzet, ne en mukaddes sayılan bir zl: 
istıyorsu, halt~ Suad D~vazın JorJ Bo· mucadcleyl tabmia ed.ıllm. Böyle b!r 1 Ollmpos ilerledikçe L~anbul da yak - yaretg~hın örtüsünde bu hu.şu vardır. 

· · d · · -s · A&ır a g ar a o şana o""lana a.n-
ne ıle olan mulakutını bıle Çekoslavak· lntıhabat mücadelesi olmaz Çünkü Ftan· ııaıyordu Yaklaştık ve kız kulesinin bir' ~ d 

1 
al 

1 
k ,,., ıs1 

ya Ozerınde tı~tr taıttıs~ ~ekuııde egıı· sada bütQn hırıatıyanların vatandaı ol· parça açığında demirledik. O -zaman ~o- mı.ş !kumlara göz yaşlarımız karışrıken 
l tlriyorlardı.. l' aka~ Turkıyenhı Hatay dı:ıktarı ve hu numdq.n da •K«ltollk. ğazlçlni dolduran itil~f devletlerinin lb~1-I yıllar süren bir ııtırabın ibUtün M:ılarına 
l\<laın mahkumlarından hakkında ıoaterd.ğı hasltBıyete n hııyet olduğu ma.üıııdur. Bu kaaar ~UUlSUZ bır yük h~rp gemileri naz~rı dikkatimizi c :ıda yıkadık. Bu sefer içimizde yeni bit' . 
vlu lOıumu 0 8 ? ebemınlyet ~tfedıJm ie buş· tasniitn Hatayda tatbıkfne çalışmak ve betti. Iri toplarlle şehrın ~e~~:~!~~~~e iman, yeni bir ateş tutuştu. Bu kutsi top.· 

llL z iki kişi affediliyor lanmıştır. fransızlann mutereudit, şuşkın bu sur~tıe Twklerl akııliyette iOster- dit eden ıbu deniz devle~ ·unu anla - raklar üzerin~n düşman çizmelerini at• 
~ Qt)rut 19 ( A A ) YOksek ko ıiyeıeti •Saı.cak» deJklerl meselede F şartlar altında !ha.yat sürdUg mak ıgurur ile ihtişamla başımızda dal .. .. ltrııır, • · - · b k · k ı ad mek ransamn Hata1 ı,ınde baı vuıdu- kl ğımıza ki!ayet etmişti. · • • · 
"'"- bugnn nefrettlğl bir tebliğde, hu çareye Af vurma hın g-eıı a m ı. ğu son çaredir ma ı . 1 vakt1 İstanbula muvasalat galandığını gördüğümüz bayrağımııın yı .. 
bı.;""tı &akerlerfne musel!ah mukabelede Hatayda karkaşalıiL çıkarmaKla, lntıbatınl • O gn öğ e !hakkımızda hic'ne eskl hürriyet ve istiklA.11 içinde dalga .. 
~'l1lklan f , t k'f dil k 'd 1 normal bir ~kUde ceryanını zorlaştırma~a 1 Hayreti celbeden nokta Franıız i8· etmiş olduğumuz halde kibetlmi in 1 ıandığını görmek 
~.,. ~tlk11ıoı ç .n 8e2vkıl .e 1 erFe ı amsa· batta d . ha b:ıyag-.s nı ycı pmu5a kauar zctelcrioın hiJA Tüık dosUutundan 11ircar· blr muamele yapılınam~tı. A d k A~ Yüzümü k~{~rdan kaldırdığım 2a ~ . 
h unau ıın o, ransız u- · · _ , 1 b 11 t 1 idi T ıkıe ne olacağı belli değildi lbekllyıor u · - ,; 'tr..~~114hedeslnfn lırz •sı münascbetile aıittller. Radyoda, ıazeteJerd4:1 Ataıur& Un a ~ s& me: tr r. u re 111naşmanın oldu. Gnf:' denizde son ışıklarını ver- man kararımı vermiş, ıUmldlml tazeıeın~ 
~~eceklcrl b'ld' 11 kt d ' sıbhauna kadar dıueruıt uzaltı!ar .. Tur· onJarJan uzak kalmamanın ememmtyetl- şamil ş n senelerdenberi has- ve imanımı pekl~tirmiştim. 

ı ır mc e ı r. . 1 nl ıtrar ed yor ar di k defa o ~a.ına 
\, klye büyOk elç ı~~~ının resm1 teuıo ve 

1 

1 
_ 

1 
• • retini çektiğim yurdumun gecenin tlk ka- ...... Ertesi gün çıkan Tercilmanı Hakikat . 

(. • • blıbusa Atatuk un b zzat Meısine kadar Butnn Leud'ara meydan veren ranlıklan altında ne kadar füsunkar bir gazetesi bizim hasretle topraklara npan-llgos/av Başvekı/ı inmesi Ke Daıse'aeu sızan bu uyaurma Franssnın dab11.i vaııyetidtr. Avusturya yUz aldığının farkına vardım. Yalnız ha- mamızın bir resmini neşretmişti. Tesa.dü"" 
b haberin güluç.ugunü ortaya koywakıa 1 yı ılbak eden büyllk blr Almanya, ku J. reket.siz geçen gün hıl.lA. Olimposun pis .ten orada hazır bulunan lblr foto muha • 
C{omadan döndü geçlkmtdı. retli bir ltalya ve FaşlsUeıen bir ı~pıtn· güvertesinde gecelemeğe mecbur ka~ışı - biri ibu manzarayı tesbite muvaffa.'k ol "' 

~ ltoı:ııa , Lö Tan gazetesi Halayın Franklen ya arasıada buna,an I<'ransanın bir çok mız bizi çok Uzüyordu. Ertesi -gllnU iple m~tu. .... • 
> s~tkilj 8

19 
( ~ A.) - Yugo~JlVV~ BuJOr,uo ımzaıadığımuaheaeden bu~üne siyası hıarekeUcr1nde ıuurdan eser kıd çekiyorduk. O .gece yataklarımızda rahat (Arltaaı var) .. 

~o, ay S o.a11 ovlçJe Ko d C • r.adur o•an ta.hçesrni )'iaptıkıan ~O.Jra mamıştır. Memleketin 19crıs1nde Daladı- blr uyku ;uyuyamadık. 
,~8. f~a~ındı,kt görüşmeler rı k samlmt kabul ed

0

Uen lnt·hat>at usulunUizah ed~re~ yo kabir.esinin bazı kiırarnıme ve ka- Ben hele büsbütün kötü 1!illyalara da- lzmitte feCİ bir CİO&yet 
'cı""~tısf~de c:re;·ao ctınek!edir. Her fll şekilde devcım eaıyor; « 'l'~klp edl rıun'arla ortpas etmcae çahş·ıaı lktlsadt lıyordum. İstanbul:;- ~amı ~a. -~ı~e~1; tzmlt [ Husust] - Evvelki gün Bab· 

~b •dar 8~88~llar~sında 1~11 ~~ı:ı:'ek~t~ ıen kııyıt usuıono, Ehıı.lıy~ mtmsup ~aıi ve ıiyaat !_iıtikrarsızlık Fransa için tikte;::~ıa:ı~ıtsta~b:t~i:a ~~a benim çccl nahiyesine bağlı Küçük Döşeme kO-
'k•ta bıı 1° 1• er ~ tam r 

1 
r mu oıaukhm cemt.at ıç rız>lnde tesbıt hllyat verıcl bir vaziyet arzetmektedır. şet 

1
Y a 

1 
bir ş mücadelenin ilk ım"rhalcsi yu-nde fesi bir cinayet iş\enml,tlr. 

b V 
11 0 muştur. t k lb t T- k Ol .k k ç n yen ~ h ik ö Kil

11
0k .,..h •ıı~dlk 19 ( A. A. ) _ Yugoslav e me:: ten ~re ıır. ur . ? u ar~ısan- PardBt dtı;mekte, lıtıhsal azalmakta, olacaktı. Ana.doluda 'bUtün ibir yurt istik- Yapbğım ta k ata i re, Y 

~~ 6kUı Bay Stoyadinovlç bu ekşam bf. da, Arcıp, Musıuman, Ş.ı, fümenı vu Ilı.· grevlerle bsıa=>er bnt~e. aOl!ı da devam ltll için dö~üşUrken benim burada ayak- Dö!iıeme köyünde Nurlyo iunlnde genç 
~I tGıı iııı h t k b he elemanlaraa:ı murdik.t-p birae Etı btmekte olan emperyaJıs: F cama Hatay ıarımı uzataraık otunnama virdan elbette bir ır kedın M'hmet Cel&i adında bir •· t

1
ft •ıı etıu tzere urcıya , tt• MO 1 ' d ini "" b 

. Turk b.~ını nıevcu ur. " .s um .. n f§\nln kendisi iç,n b.r tantazl ve Türki5e ka.il olmazdı . .Ben de gidecektim. Ş•ı an a dıımla sevişmekte ve ev oca •• nı ıra· 
taDlrlrf bır elaman dıye . alıp ~ urklere için iae bir h'lyat ve feret meselt•sl ol sabırsızlığım i~te hep bu meV'ZU etrafında kar ek sevdfll adamla yaşamaktadır. Ko· 

Rom d l t .kaışı a)rı bir c~maız.t balır.dd gostermc· dugunu oe zaman idrak Edect:ktir? va· topla.nı~rdu, cuı Hkerde oıan Nıariyentn bu haU 
nah anya a 1aya ye çalış.llanın iUlıınçlugu mey .. ııdtUlır. . 1 dl t . Ağ tos• köyde fena karoılanmıı ve dedi ko:lulu 

a}ıJığı ile mücadele Ynlı.ııı Mu1.1lüo.ıanın ırli.d3 ettıaı g~n ş ziyetın c d ye ve ncıaketın · 12 us . . ba1lam11tır. 
~ 8ıutrr - warıa lçt:rısh.e Türk ve Arap iıtdıoı bir an evvel anlaması herkcs:en ön Ertesi gün öğleye doğru 011.mp<>sa bıt Nur'ıye ile Calal, köyün NimeUye ~l 1 17- Hayat pahal.lı ğı ile mu . • F f . a d müttefik ~eyet • " 
~~~~ ttn:ıck üzere dört komisyon te· halae Lö Tan'om bu yoldak:i tas.cıı Hcs: ce bizzat ranEanın men aab ıktiusın· ~~~i: Yb~~a~~~trıo~nlh:;eti. çıktı. Va.puru • yoluna giden kınmında kan'ar lçlnd~ Ol· 
·• L 1-trnı~tir B•· nıar h 8y t prh"'lıl• "'"ı- tcyankı m~nfl propog .. ııdaların mahıye. d!r. k 

1 
tik n 10 olnrak bulunmuı ve bu c'nayeti 1' • 

t... •e.t ~ · ., .ı " a h · h muzu ve evraklhı.ızı ontro et ten so - C 
1 

. k 
"'ll 'el tı tedbir alıc1klar ve tlatları kon- tını ız~ . ttmesı t:u.ıwm~~~ çok t em- ra çıkıp gittt Ne yapacaktık? Dışarıya TYJfn"yaphğı anlaş lmamı~tır. 'set erı or-
~~llt ~eklerdtr. Blrlr.cl komisyon gıda mlyeıhdır. Muı;,lumttn an ı ur~ltr.: ktırşı Macaristanla yeni bir knı i i h ' bir teşehblis vaıki olm:ı- kunç bir teldlde pıhlıla~m· ı kaoıula 
'~tJ Itri ft8llar1 lklr.ciıl yağ müştekka hasım gösterd k en ve Haıay 'l'UrkJeıi· muahede ç~ t aı: lç n ·· ~ierce vapurda :mı kala - "olmu~ ve bu ı lar!D parabellum t~bencı-
\c 1l'ı, Gcnncosn rlyfm ftatları dOr- nıo de müs üman oldukları malum ol. n:t:k? t!'~n~':ıı hükt\meti bize hic; sahip sı ile katledild!k'ert tes'ı>Jt ed lm';tl.r. 
~ ilaG de muhtelif eua rıatla~ fle ciuktan son a, 'l'Uık cemeatınan kimler· Ankara 18 ( A. A. ) - Macarfıtan ~lmuyardu. Ağyara. lta.r§ı lhu da izzeti nef- Vak'a rrine mUridelumuırıl ntı ri'm1f \'1 olacaklardır. Komisyonlara yiik· dcu tenllkkul Edt bıleclal hayretle ile konıoloıluk ve adli müzııharet muab• sim1tM dokunuyordu. Yunanlı pmlcUer tahkikat ba1Jam11br. Bu feci claay•ll kl· 

k"'1tr rty&11t itmektedir. f ıorulabmr. bu ıekUde bir taı· dell buriln bıırıda lmulanmıttır. ti NU'Rllrınııgr n ~"' ı.t.1ıta.t &ıolıu ııa· mb1 r•P"'1 vattmımHtdlr. 



W RE 

Kor ç r mlar -
Uzak Şarkta ö enle bir 

milyondan fazla! 

DO 4l U ================== 2 l llaztran 1938 

l ~unları Biliyor Musunuz? Erzurum Askeri Satın Alma 
j * Bir kabın f çinde yetiştirifen iki k • d 
• menfkş• d 0 n biri kopanlırsa, diğnl d'3 omısyonun an : .IJ 
! solup ölmekted!r B.i~ lsepnyoI ta~iiyat~ 500000 kilo me~e ocunu kr palı zr.fla eksiltmeye konulmuştu!. Tt>h~in b· 
çısı aynı şerait dabılınde bir kap ıçlnde li o rı beş bin Ura ilk teminatı bin yoz yirmi beş lirrdır. Eksiltmt>sl 23 Hazıra!\ l 
bir gül lle rez*'d va fidanı yett~tlrtlmek Pepşenbe günü saat o~dn E·zurumda askeri sııtın ıılm komisyoannda yttptl'~d: 
istenirse, bu ç:çekler birbiılerini son dt-ı1 tır. Ş1trtnnmesl h'"r gün komls1onda görebiHrler. Teklif m6ktuplım ) elli . ııı~ 
rece. Jrıskandık~1Tmdan az zarrarı sonra belli saatları bir sAat evvel komisyon ba}kDnlığına verilmiş veya posta ıle 
her ık!s1 de so up kurumaktadır. derilmiş bulunı:caktıt'. (No. :188) ~ ~ / 

Muharebe uğuruna sarf edilen 
ise milyarları aşıyor 

* Dnnyıının en süratlı giden bay· __.,, 

Paraları vanı sereneı;1ya isminde kııç ~k bir sf· Devlet Demı·r Yolları 1 O 
n~ktir . Bu sinek matta 1316 kllomatre UilCU 
kateım~ktf d :r. • 

* Bazı .Japonlerın büyülı: rus re- işletme Müdürlüğünden: 

ç 

t mar.cısı ToJsto!nln Aınu denl1en ,Japon lsletmcmiz Yol ~Ubf'lı>rJne iki şub9 memuru ahrıacaktır. Trıllplerln O:I• 
Şanlrng., l!ı ( A.A. ı - Çin aslı:eri hamlıklar 24 Hazlrıı.nc!a nlhayr-te ermiş ırkından o1du~urıu fddfa tlmel<tedfrler. 

1 
B k b .. h h · k t~p mezunu ve Aekerlf"lni ı km!ll etm!ş olmı: !t ş111 ttlt. ·~·' 

ma\;amiannın yap'ığı 's•atfsil.klne göre: bulunacaktır. u ır ugu:ı emen emen ırı 1rt z lıJJOı• 
,-.1 J h bJ J 1 , ,, · l l ım rr ıış'ur Fnkııt kendisine has olsn Tdipler vra"ında 23 Hazlran Perşenba gllnü saat 14 de Müs.ıbaka 1~~ 
v 11 

• apon ar ne apon ann şım..ıyc .Javonlnr ımlhı\ ,aıuJ.şn·orlar . . .. . yapılacağından o g-Ua saat 10 da gvrakh:rlle işlctmemfz k8!eminc müracııa 
kad~r 1 ınlJyon 670 bin kişmk bir kuv· , , · · 

1 
karrt ktf·~:stıklfr& Rmlaıda ternduf edıl· 2 2 

t t• d. 1• 1 rf . 1 ı. 11 1 4f'.. ı okyo 18 ( AA. ) - .Japon at' mekh d r. lan olunur. (No. 44~) : ./ l 
\C gt ,, ıa. e \e .u Y.uvve er n J'lıı N kf · 60 k'l le • b ı · ı · ~ 
blninln kitmtltn mahvo!duğu ' ve h rıte ar ~ın 1om=t~ şa~ ınaa uunaoı * Hernpta ( / )ve(:-) ışareterı 8 
a '1 fJ ld /\- 40 b Tiyen,,ıhavı Ziptetmı~lerdır. [ilk defa ola,ak 1489 RenPsınde \cnllanıl- B•tı• 1 h. l B .. d.. ı·· .., .. d . 
mı yar masra ;~ı o 6ı:p,u ~,. a~p 1 Japon Haric·ye Nı o;, rı Çir• IA bir su'h ' mışhr. (~ ) mfiEavi fş:ıreti 1557, ( ) } IS fl JSaf Üf aşffiU Ur ugun en' ~ 

kemlılnfn batm5 ı~ı,k ı h ayydarlledn~nl mu.,hedrsi aktı ~eselesine dsir rnrıılan işareti rlc 1631 senflninde ilk defa ısa~ 
h c· 11 · · 1 5 ·ı bir süale karşılık olarıık vazlyette ciddi olarak u anı ma~a ta~ rnmıştır. ~11"11 

dü1t\riildt1~ü, 16 tan m ta ı .p e ı5 • · · k 1 1 1 ı - Erzu"U'll lnhisar:ar ba~mndür!üğüne bağlı Ak tuzlasmdu Van inb ~~ h 
ve bu upte yltı 1 rrın ı e • mı yon ı , · 1 ıe88 1 d A .k d Fi · müdürlüğüne 240 ton Gevaş &nbanna 70 ton Muudlve anbarına 80 ton , ı,. 

k d n 750 btn kfşirin ö'dUrüldf ı'Tütü değ:ş:kUkler o!ursı.-. mil t bmameti ile * sPnes 11 
• merı 3 81 orı- tuzlasından Muc anbarına 225 ton ve Muhlis tuzlası!'dan_Çabakcur anher;JI 8

· er fi • n " " k 1 . . dada Cekronvll ş•hnnc!e sarı l'lnr ma v 
ve umumi masraffn 300 mll· o Çin pa- butun mUuaı:;ebet!erlo eı.t rresl ıçın . ~ d I'. on tuzun nakli münakaE aya konulmu~tur. 

1
.
15 

f 
rrsına ba!fğ olduğu rnleşılmsktadır. a ınm:ş 0 en arsrın yen en tet 1 e blnl~ rce top atrş etmişlerdir. çun~U top 2 - İbale 23-6 938 g-Unür.e tescdDfeden Perşenbe gfinj St\at 15 de 

1 

] 1 k id k .k has•al·ğı çıtmış, Bhalıye 'avava o6 ru 9lt 

Çinlilerin haz11 lıkları tabi tutu'abHeceğint ve. bu tekdirde gürü tüsUnün ıtikrop~arı dağıt ıı <ıt>ğına htsarlar başmüdürlüğünde yapılacaktır. 2 '~ 
Hatıkov 19 ( AA. ) - Çinlilerin Çankayş kin il.ltl<'ar mevkiind"D çekU- kanııatları vardı. 3 - Bu nıkliyata ait muvakkat teıdr at paresı Venın 522, C&vaşın 1S ' 

her cepb.ede yapmakta oldukları yeni ınesi ş~yanı arzu olacağını söylemiştfr. I radlyenln 175 Muşun 218, Çabakcurun 184 liradır. aıO#~ 

1 Deniz altından kutba 4 - he!diierln şart,..aıneleri Bitlis ve Erzurum inhisarlar başmüdiltl 
- ----Erzurum VHayet Matbaasında - gorebl!trıer. (No. 445) ~ 

seyahat . . 
Ba lık, Dtl'\ .. ar ,.e El llfrnları, DeHer, Fatura, maklım~. Cch·eı, 

Kartvizit, Amele kuruesl, E\·rak kaJemleri, 1\lul,)as<·b••i llıısustye 

''e Nafialara atı Rilfimum Evrakı :Matbua. Kit.ah. Ehliyetname. 
Nevyork 14 - -BU1lc'an altı sone Erzurum İnhisarlar Başmüdürlügw ünde~· 

evvel Amerika hu~ 11-nett tar;.fJ11dan ~ıı' 
verUPın ~o~i!us fsmindeki t2h:elb<hi rle ı -Aş"ale kı> za~;ı. d• hi inde Muh'is tuz}acnnda yapılr.cak 6715 lira _:.ıo e~ ~ 
ku ba gıtmf:k Ozcre yo'a çıken ve bu te~'e' l ı eşifli hir 1rtare l-ioasına talip zuhur etmediğinden 15 6-928 günuıtd Sıhhn.t ,.e Hüviyet Cüzdanları 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI teşebb!l~ürd~ muvafrak olamayan meşhur biren 10 gtın müddetle açık eksilmeye konulmuştur. 6tl 
VilVins şinıdl Moskovarla bu'u'ims-k•adır. 2 - lhııle 15·6·938 gününe tes düf eden Cumartesi g-üııü saat ıo da ita 
Kutba doğru d•r.fz altından yap·cağı rum lnbisa•lar ba~müdürJüıs-ünre yapılacakhr. f ~ 

••••••• yeni seyahat fç=n yeni hir tahtelbsh r 3 - lstek!l'erln muvakkbt teminat karası olarak !503 lira 62 kııru~ ıııaıe ' 

"We Jlaric Vllll)'etlcrdt'll gönderıtecek siparişler süratle ihzar edllir. 
Adres: Erzuram· Vill.yet Matbaaıı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ·ın;a ~ ıi'mektedlr. Bu Fey~hate kaşifin nün(eo evvel ve1neye yahrm~an IAzım~r. f 

E V•ıA •O • "E •• } ..... d nvc sıde fştlrak rd c · ktır Ma,.. am ı ırnts rzurum ı ayetı aımı encume ıgın en: Vlllifrs Pmide a ı ba ıLk. vszifesini 4 - 1s!e.klfferln bu 1;e aU ~eşif şartname ve projeleri -stan~u~da .. {Jre 
" k .i · · şç ~ umum müdurı ttğü tuz fen şubesıle Erzurum iDhJsarlar basmudbrluğuode•l! 

Atk&le kaıasınıi~ yeniden yapılacak o'an" 3430 lira 55 kuruş ke~ttıi sıflld };. gore~E' tır. • , ltr!e ~. d• f 
tuyonu 15·6 938 gOnund~n Jt baren 15 glln mud~e~~e açık ckstlt'll?? konul~u~tur. I Muvazene vergı~ınde 5 - lslekll'e•in mnteahbitlik vesikEsi'e artırma -re ekdltme ksnurtJt'I ıcf 

ı - Bunun lhalcııt 1 Temmuı 938 Cuna gunu saat 15 de \tlayet daımt en- yapı]an değişiklık te?'fe11 şartlan ıem111'en ba'z olmaları ve en P.Z buna berzPr 5000 Jırah~ '' 
etımenlnde yapılacaktır. . 1 Mü ·azıı e verRfsı kanurun<fa baz: ey1 bir surette y11ptıklarına dair \'esika_ibraz etmeleri ~arttır. (N(). 438) 

2 - Muvakkat teminat mıkdım 2SS hrs dır, . r. , 
1 

H , 
8 - İstekliler keşif evrakım h••s st ve frnt f eaıtnam~slni encümen kalemin· değ.şiklikler yapı mas·lla dar 1 az ran· ı 

C8 g6rebillrler. 
1 

• 'dan itibarrn )Ürür!Oğe giren kanuna Bitlis nhisarlar Başmüdürlüğünden: ri 
4 - lstı:,klılcr ~ · fıa VekAletlnden mucıa~dak ver.ikayı koz- n~ teı\ceresini iha· göre, . h ,, ud~rlP ,ı 

le rfınQ beraberltrlnde i' tirm~:eri n::ecbu idir. (r-.'o. 439) 4-2 1 Bfr r.y lç• tıdP. 'r 
1
ne ll11van ı ·e 1 - Me'az'<irt kazası dahilinre Ak trz'ac;ından Van inhisarlar Dl oıb~t 

o·ursa olrnn e!d khırı para a1ın mecmu11 164 ton Kazlmpa~a ambarına 76 ton Gevaş amharına 70 ton muradfye 8 çı" 

ı k l 
kanırç, iktıs<di bı:hran ~e mnvazctıe 80 toıı, K•rmızt tuzl1ısmd0n Mu~ ambarırıa 225 ton ve muhlis tuzlasınd'" 

Erzincan nhisarlar müsta i vergileri indfrildiktt'n scınra 20 lira ve cur ambtırına 120 ton tuzun r.akli mur.alcasııya konulmu~tur. ~ 
O" dan a • ağı d!lşen\erin is~· hkaklan ve 2 - İha1e 23·6 9::18 gncüne tPS riü~eden Pınşenbe ğllnü saat \~ dcı müdürlügw ündenffi : 120 kuru~a k ad.ır işçi gUndellklcrile 120 nhisarlar ba~mvdürlüğünde yapılacaktır. O 

, .. . 1 kuruşa kadar olan gündeliklerin 80 ku· 8 _ B k'' t ıt ı.· k t t J t v 984 K iOJP ş8111 \ Şartname ve pro:e i mµr:ıblnee Plumrr k11n ındakı A"a tuzla!lında yıtp t .d - d u nıı . ıva a a muvar 8 cm na pBr11sı anın , az f 
, • · " • · ı ıu~u bu ver~ı rn ınustesı::a ır 52 M. 'i 1 75 M 2 ç k 184 ıt d tuıl eak tuzl& binssı in-.aatı açılı:. ek ~dtmeye konulmu'-tur ı " llk h ,, t " ti Gev aşın 1 , uraa yerı n 1 , uşun 18 aba curun ra ır. ıııf · · " · Hfm gunde em ma,. u rcre c İ . dOt" t 

2 - Ke,H bcdelt 8530 lira 90 ls ıırııştur. Muvalı:kat teminatı 639 lira 82 kuruştur. çalı~anların bir ey fçinde gündelik ve 4 - !tekıtler fırtnameyt Bitıh ve Erzurum ınhlsarlar baımO A~ 
3 - Ekıtı~c 27 ~_?38 tari~ine rııstaya~ Pazartesi güı..ü saat 15 de E·z ıncanı· mnktu üııret olarak a'dıkları pau!arın g-öre otıirler. (No. 43~ ,, eı 

fnblsarlar mUstutl ~!lourlOğU bın~sında yapılac . ktır. . _ . yel. Onu kazarç, iktısadt buhran ve mü· , ~ tı 
4 - "Şartname ve proje~eri gormck isteyenler. Erzincan ınblsarlar mustakıl 1 Vf zene vergileri indirildikten sonra 20 Erzurum lnhı· sarlar Baş mu·· du·· rıu·· g"' u·· ~de~),· j,. ~ 

müdürlüfune müreceat cdebılirler. lira ve ondan , şağı düşenlerin ist hkr k- r:, ., il. 
5 - Eksiltmeye iştirak dınek isteyenlerin fenni evrak ve . vcslkalannı ibraz lerı cabl bu vergiden muaftır. Muhteltf 1 - A~kale kazası nahiyesinde Muhlis tuzla~ı idare binasının önürıd'~n 4 ~ ~ 

etmeleri f&rtt~. M - c'hetJerdcn gündeliği o'anlenn muıtfiyct- su üzerindeki 6~6 lira 40 kuruş bedeli keşlrıi köprünün tamiri 10·6-938 t 
6 - o;0 ı,5 tFmlnat paresı veya mektuplan f'ksiltma gunu en nihayet saat t n istlftıdclerlncle gUnddlklerJnln mec-

11 ye kadar idare veznu:ne yatmlmıo veya ibraz eylemiş olması Jazımdır. muu nazandiıckate alınır. itibaren 15 gün müddetle açık ek~iltmeyc konulmuştur. ,~oı 
(No. 435) 4-4 Aynı karıul'lun 2 fnc\ maddesi eşeğı· 2 - ll)ale 24·6·938 gününe tesııdOfeden Cuma iÜnU saat 15 de E·ıll J ~ ll 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ daki ı~kilde d~ğiştlrdmlştın hlsarlar basmUdiirlüğünde yapı~cakhr. ,aJ 
Vilayet Daimi Erzurum belediye reis· Müva:r.~ne vergisi, istihkak ve t dl· 3 - Muvakkat teminat parası 51 Ura 48 kuruştur. İsteklilerin bu ışe ,, t t!ı 

yeterden kazanç ve iktısadt buhran Erzurum lnh;Aarlat' ba~rnüdürlüğünde göre bilirler. . I• 'J ~~ 
Encümeninden: Jiğinden : vergileri çıkarıldıktan sonrıl kalan tedl· 4 - .. lsteltlilerl artırma ve eksiltme kanunundaki şeraiti temam'n ) 1a 0~ıı t 

E.l z'nean kap !tnda yanmış ohın 20 Hazt• an 938 tarlbfnden itibaren ye miktarmdan ( O/o 3) nisbE tfnde alınır. [arı ve muteahhıtltk VPslkaslle buna benzer inşaatı iyi bir surette y•P4 4 Q1 

&inama btnasanın (9\,2) Ura keıifü yı kıl- bllumum hubu?at ahm ve satımlanmn Tayyare resmi kanununda lıbateder verlka lbrazetmeleri §a~ttır (No. 421) ~"i· 
mık lşintn pazarlık surettle ihah:st 

1
kilo ile yapılacatı uan o~mur. d .. kl'k d ,.,: 

28. 6. 938 Salı güoü saat 14 te VılAyet 1 (No 460) 2-1 eğışı ı E v· ı" t• D . . E .. . eı' 
Dılmt Encümerdtıde. yrp.lacaktır. Kati . Teyy1ıı:_e reıım~ hakkı~dakl, kaııu. rzUffi 1 a ye 1 alffil IlCUffienJfl ,ıfı 
t~mfnat miktarı 13: lırtdıt'. " Et zurum belediye reis- nun bazı hukumlerı dettstlnlmfştır. Kerabıvık • TdC\D Erzincan yo'unun 20 + 875 - 24 ..+. 125 ıcU0~4e~~ 

lstr kllleırln EncumEın kalem1ne murat , • Tayyare resmi bakkındııkl 28 5 193~ arasint'a <!(784,. Jlra -.17.,. kuruş bedeli k~şifıi yol lnıaatı l'3/B/938 tarfb s6 
ttmelerf Han olunur. Jığınden : •arih ve 2459 sııyılı ı· a· unun b'rlr.cı ba .. en 15 gün mQd J~tle B"ık eksiUmeye konulrou~t r İhalesi 4/'fe~'llluı/P ~ı 

( No. 461 ) ' - 1 İhalesi fesholunan belediye d1lreslnc m'!ddesinln ( B) fıkragıntian · < Plfljlar) za~tesl gUnü saat ·1~. de
1 

VilAy. t Datmt Eııcü:nenl:d~ yapılac.sklır. / t% 
1 ibaresi kaldırılm1ş ve m .. zkftr maddeye M k kd ı ~ 

w alt k6şk ba ıçest bir ay içinde paza!hk:- yeniden rşağıdakı M ra t klenmiştlr: 2 - uv~ kat t~:nfn1ıt mi an ~566• liradır. . erı ~' \ 
D Ô G U la icare verilecektir. Tdlip olanların be- Mthl\lıt hüktimetln n üsaadf sile B_ - lsteklıler ke~ıf evrakın1, bus.ısr ve fennt tartnamesınl enci.iııı bu 
ı.. *"'• ı de aor.ebll!rl~ r , ,ı(• l ~ TERİFESİ cdfya dairesine müracaatları nan oJu. aç Tan beynelrxıllel panavır ve sergı lcr· 0

4 
t -k.l'l N , d ,.. .. d d ı•· f[ k t'. Leıl"· bal) 

a tnci nur. (No. 459) 2-1 deki tiyatro, s·nema, sirk ve konserle· -:: "~tc ' ar 18 mil nr.uğu; an mu~ıd a~ ves 1.a ~ aıao" 1 
7 • ~fede a.n:l.m.1 ;; ku:-uş _ _ dvhulivc blltt bedelleri panayır \e ser- tı,lc gunu beraberlerlnd~ getlrmelerı mecburıdfr. (No. 4So) 4 • , 

e , , , 75 , g\rin dwamı müdde~Jr.ce ( B) fıkra J 8/t 
6 • , , 100 > Qkuyuc } sır.da yn·lı restmden mua'tır. K LJ B S l C t) 
• • , , 150 > u arımıza * En 8~8ğ harıret dtrfC' Si o dan 1!§3• ars nayvan arsası a ış e 
ı , > > 2oo , J - 1 Haziran 938 tarihindM ğı 273 derce• d~n daha fazla Jnmemfştlr. ( Haziran birinci hafta ] 
2 , > • 250 , itibaren guefemiz devaire ait resmt Buna mukabil İivcçli alimler son günler 
1 , > • 400 , ilanları Ziraat Bankasr v11aıtat1lle de sıfırden yuken 500.000 ~aruet dere· 
İl!n verecek kımseler DOCU oaze - alacaktır. cesi elde etmlşleıd\r. 

test İdare MüdürlUğüne müracaat etme - 2 - Resmt mtleasueler gazete· Çocuğu kaçırıp öldüren 
Udnr~r. Devamlı UA.nla.T için husust tarife mlze ilA.nlarını p:ırası pe,fn olarak adam 
tatbik edilir. d b ı k Kırmızılı flA.nlardıı tarJte bir misli do(Jrudan doğruya gön ere i ece feri Nivon 17 ( A. A. ) - KücOk ço 
tululle alınır. gibi Ziraat Banka.,, Erzurum şubesi cuğıı besl~inden çalarak ö'dürüp ça'ı'ık· 

Adres d~tirmek 25 kuruşluk Ucrete veyahut bu Bankan n bölgedeki lara bırakan ve balen mr·vkuf bulu,.,an 
tt.l>1diT. ajansları v.1sıtasile de yollayabilirler. l adamın mahkemesinden SO!'lra fdamı11a 

DOQU Abone Tarlte~f Bu bakımdan, gazetemize Erzurum· , karar verllmlttlr. Karann ir.faz ttuihl 
eeıneııtı 12 Lira dan uzak olan yerlerinde kolagra henUı tesblt o'unmamıştır. 
Altı a.yiığı • 7 > ilA.n vermelerine lmkAn balı~edilmiı j , 
trç 9.7hiı : 4 > olmaktadır. Sa.bip ve Başmuharriri 
ıtır aylığı : 1,50 • 8 - Ziraat Bankaaı gazetemiz CİHAD RARAN 

SCN Bi ME:\ILEKETI .. ER içi~ ilın acretlırlni tahatlı Hl4hiyettar- Uınumı neşriyatı idare eden Yan İşlerı 
Müdürü: Babadır D'CLGGB ~ti 24 Lir ,.._d_ır_. ___ ..,.. ______ -

Çt.~lt $ayı Agırlı(]ı 

Ôküz 285 {5236 
inek 6<·2 119383 
Ko~u ökO:ıU 769 174130 
Manda 12 4800 
Buğa 3 1120 
Dana 46 E150 
Ök~ç 7 472 
Toklu 15 • r 25 
Marya 398 20~25 

Kuzu ~ 139 
Keçl 21 1000 
Yapar r> 240 
K,.ç\ malak 8 2380 
Tore yatı 1311 T. 21059 

4-J,tı il" ; 1, , r DOQu Sd mur 1at• ' P. şoı T. 'ees 

En a,a~ı 

Kr, S. 

7 46 
7 20 
7 &7 
i 89 

10 00 
6 2> 

11 42 
10 00 

8 10 
13 88 
7 79 

4~ 00 
7 40 

61 00 
2 co 

En ll"knrı 

Kr. S, 
14 28 
14 16 
ıs 29 
\2 
13 
10 
18 
13 
15 
18 
12 
45 

11 
46 
62 
98 
75 
80 
00 
So 
00 

74 
00 
7J 
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t.3 
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8 
12 
1 ı 
1 \ 
t6 
ıo 
(jJ 
9 

o O 
oO 


