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SAYI: 172 
G ONDELll< GAZETE 

Bud•ıJU JUIİ&r~ gerl ... nrl1meı 

Hatay Davası Bu Hafta Halledilecektir 
l}_aşvekil Parti grubunda mühim beyanatta bulundu. - - ·· 
f!ansa ile aramızdaki riıuahedelerin, icabeders;, 

--...._._ __________________ _. .......... ..,.., ................... .., __ .., _____ • ..,.. ... ..,..,,....,..,..,_._,,,... __ .._ ... lmliil._..__...lliiiiiii.._a .... __ ......, 

hükümsüz bırakılması da mevzuubahistır 
............___-------~---------
Gş ·Üzelim tatlı şeker 
ırket yüzü,., den 

Zehir zenberek t lrlu 

' TAHRİKAT HALA DURMADI 

Milletler Cemiyeti Komisyonunu 
tanımadığımızı Cenevreye bildirdik 

Avam Kamarası Türkiyeye silahlanması 
Q it\ıyucuıanmız bizi mazur görsünler, 

len t 3Utunıarımızı şu şeker tşUe haklka.
q, ~a n\eşiUI etıtlk. Fakat ne yapalım 
ıa lfıt n bu haklı derdini .şirkete bir tUr· 

tlrenıedik. 1 cin acılan 
llıeı-~lge UZakt1r, lb!zln'l şlktlyetlerimiz • • 

krediJ1i kabul ve tasdik etti 
• 

~k~e kadar uzanamıyor, diyemeyiz, A k a 22 ( A.A ) - Cumh iy t ---·-----------. TnhrJIH\t devnm ediyor 
llaııa ~kO.yetıertrnızın muhtellt resmi kil· Hs" P ı.. M c g uhu ü n ııcı. 16 M } bir haft;ıya Anta · ya 22 ( A. A . ) - An do'u Hs8vekil CeIAl Bayar 
~ \'tı.sıta.sııc de şeker şirketine isale- a K ınıı y ~a oıı rı da Trahzorı s,y avı ese e Bjl'U'\S ntl'\ hu~ust ınuhabırl blld\:iror: ,---------------

n OltluIDında.n h~bcrdarız. Hasa• s kar.ın B ~k nt ıgudi t p an· kadar halledilecek Mevkuf Ze inin d·ğer kardeşleri Neclp!e 
tr:ı-ek etlıen ik1 aydanberl gerek bizim ve llbtlr. Edip ha•blye civarında tahrbita devam Alucrada 
rı.;at •knrs, refik.lm1z1n yaptığimız n~- Korsüye g 'en Başvekil Ce at Bayır İstnn'bul 21 (A. A.) _ 'Bn.~ekil et 'klektedMn. ~üli1lnetl ihlal etmek lstl· • 

ll ~l.e, Şeker §!rket.ınden yaptığımız he· lstanb ldsn dörıcHlğnı ü ve Atatü k.ün ccıttı Bnyar ııe Büyük ErkO.nı Harbi. yen A'evtler fntlbap büro va komisyo- 1 kizhÖyÜ kler 
beıl!tlı .kkıncla. 1.zahat istedik. Biz Kars g uba s -lam'arını geiiraıtirl tlÖyıemlş ve ye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak ve nunun teıvlkile ve çoluk. çocuğu ileri 
lı~ 3e heyeu gib!, ıkılıkırk ta. yn.nnadık. alın ruf ni e kurşıtanmış ır. bumda ıbulunnıakta. ola.n Vek1ller dün snrmek s:neUlc hbk t1met binasına hii· 
t\at:kerının LenlnlLk:ında. yerli şeker C lal cıyaL' bunda .• sonm lstımbula Savarona ya.tına giderelk, Atatürk'ün cam etmiş'er ve t.ualar e.skerln müdııh!· 

t~ alınmış olnıasmı da kabul ctt!k, bu gelen Romanya Kralı ldncl Ka olu Ha· başkanlığ1nda topla.nmışla.r '-'C uzun JesUe datıtıTm şlaldır. Akşam harbiye 
~lltı fJr.kete lkilo ba.şına. '1 - 8 kuruş ve rlch o \ d:ııl Doktor Tcvfık Hu.ştü Ar as- suren bir müzakerede lbuluıımuşlar - civarında Aleviler bir nümayiş yaparak 
'd.aha fazın. ha.'Va parası da verdlk ~e ıa brra er kaııılrnd ğmı ve Kral Karolun dır. Bu müzakerede Hatay ınu\o:;elesi bir askeri hafit surattc yaratnmışlardır. 
&atlltn ~l buna rağmen şelrer ço'k pabe.lı~a. Atıı.ıü kte mü aırnunı tın alt k.tnn ıonra, mevzuu :bahsolmuştur. Bnroları gezmeye giden Tilrk mn-

~~tactır. Hatı. y mesolı ı h. kkmda şimdılik söyle· Müzakereden sonra Ankaı-ayn me~stllertnin otomobilleri Alc\iibr tara· 
l!ı~ -c.uruın Ticnret odaSl başka: blr be· n•c,_ ... bır ' y olaıaoı'•ıuı yalrıı z bu hu- dönmek üzere, hareketi esnasında 11 ~ 'Y .... ..,... ~ • fındao da~a tutulmuş ve ınümtıs!1 er O· 
~\etaı>tı. Sarfed.llen Sovyet şekerile, yerll I Jlita bahd a malt uzusunda bu.unan!n- 1 Celal Bayaı·. guetecllere H!ltay işinin rada hsz•r bu'unan Sortyeli askerlere mü· 
~ 1 

b!r,bltl.nc ~arı.ştırdı ve bu su.retle r n lloric yd Veıülloden ızahat lstemela- b~r h~rtaya kadar hallcdllecdfoi racaat ı:tmtııı'ers de a!kerlel' bfr ıey 
~~ tı ~t flnt buldu. Bu rıat 28.Jkuruştur. 1 soyleınıştlr. .. 

bu k d ... ,,. dedik kl rınt toyıcmışur. ----------------- (Alttararı .'l llncnie) 
~onda uda ~e~wd ek~· &~ekıı~r~nronu ~m~lıtl:ı------------------------------~. -, a flata nakliye zamme er • - ., . 
L'"'llll'ıcı alk aman 36 - H•zıran sonunna aıectı3fn tlllı- 1 d k • •• ••il •• 1 ~il~ a Şeker\ satalım. H O ~b t gıda llnd•n •uvel, IJ,.t.cg meHlr:Bi doıtıgraıle spanya a ı gonu u er 
llıattctes~ereeeğlne 32·5 kuruşa 1 Fr.rnH ı . e u1tmı%d1ikl ukı muahaaele-

Nı nı nlncaktır. t:h e rin yolı ca/.mt'.~i mt, yoJcsa bunıarı tadtl 
4t4tı tekim mi\teşebbts ibtr t\~:ırc an ' edeıek lienl mmıtıt.cte 11apılm11:;ı mı ia- • . k • 1 • l 
bı?.ıa.t1 'rrabzonda almış, na.~i~e paras;~ı t:ımgşldiginla muzak ... r• euitertlı, l/ülia* gerı çe 1 ıyo r ar 
8.l'at "1~dmış, Erzurum

1 
~~"'32t' c•~~1u~ • meıc s•IAnıvet ver/Jme:st taıcbmde bulu 

' ""' lamızı bU!U ~n ~ . 
Şek d n•cal]ıı, ctemtıtır. 

~i er mevzuu lblr devlet mvezuu ur. _ • 
~tteı1 bekllyoru:z;. Halktan temettü ka* Millc!lcr C~nılyctinin gonderdtut 
~'Utı n lllüessese, hnlkın şild.yetlerlne I l\.omlsyonu &.ammu)'o• uz 
~ ~ kulağını açmak ve ceva:bını ver- Cenevre 22 (A. A.) - Havas ajansı 
~ :tnecburı.yetlndedlr. Eğer hesa.plar1 - bildiriyor: Türkiye murabbası buıün Mil· 
1.eııı l'antışsn, bi'Ze onu söylesin, hakkını Jetler Cemyetl umumi kAtlbint ziyaret ede-

btt eder1.z. rek, Türkiye hükQmetinln Hatay'a. ıön • 

londradaki Karışmamazlık Komitesi 
böyle bir karar verdi 

İleri hareket 
Salamenta, 21 {A. A) - Re!mi teb· 

lki Ermeni ile bir iki 
köylü kendi başlarına 

hafriyata kalkmışlar 
Alucradan yazılıyor: Gire.'iUll!l 

tabi Alucra kazasının Pirill \'e Jlacılı 
köylerinin üstünde bulunan ve ctklz 
Höyiiklt•r» namile maruf tepeclk.ler 

kazılınağ-a başlamıştır. Şimalye ka ,. 
dar bu tepelerden du\·arlar çıkmıştır. 
Bu tepeler mc1.ardır. Ve bunlann 
içinden bir ç_ok kıymetli tarihi eser • 
terin çıkmn!;ı ku\'Vt'tle tahmin edile· 
bilir. 

Y:ıhu:ı bu kazıyı yapanlı.\r Ordulu 
iki ı-:rmeni ilE' işsiz blr lkl k.öylüdtir. 

( Allttirafı 2 lnclde) 

FIKRA: 

Hakikat her şeyin 
üstünde •.. ~ 'atı l}lrk~tın bu '1\arek.et tarzını devle- derilen intihabat komisyonu ile bir alika

le h~~t mevzuu U7.erln-deld düşünceleri- 11 kalmadıtını ve bu komisyonu tanıma-
lt t.ürıu teut edcmlyoru:z. yacajıru, komisyonun kendisine verilen 

h;.,, % halkı memleketin 'bUtün diğer aallbfyeU tecavüz ve v.uitosini suiistimal 
~~ltrine nazaran iştira. kUIV'Veti bakı - etm.lı olduiwıu bildiren bir nota vermif-

Lo11dra, 21 (A. A.) - Ademi mQ· 
tfah~ le komitesi bugün saat on iklve ka· 
dar süren bir fç•lma yspm ttır. Öğ'e"en 
onra da mesals' ne devam eden komite 

fspRnyadaki gönOIJülf'rin gıı rf alınması 
uıuelesh::d~ mutabık kalmıttır. 

l't: Teruel mıntıı.lrııs ndaki kuvvetle"lmfz Doğunun muhtelif şehirlerindeki mil• 
temamlle takviye tdllmfştir. ileri hareke hablrlerimlzden "şehirliler belediyeden ne 
te devam etm,ktcdfrler. istiyorlar,. me\."Zuunda birer anket yap • 

liın dan en ıa.yıt olan halktır. Bu bölgenin Ur. _ 
0%\ttnı kazanç sevl'Ycsl müta.lea eıd!lecek :Arlık ba~makalcit'r yazmaya 
~ta. 'halkın gıda.sına. ver-Olği paranın ba~ııu.lılar 
ltır- te üçunun .şekere sarfed\ldiği görü • P ri.,, 22 (AA. J - Potl Ju ral 
~ CiUncıc 15 ku~ zor kazanan roır a - Batuy ıuts kı.ı h~ t.k ı oa yaza Al• bıı 
taıı dan Yalnız şekerde blr 'klloda. 8 ıruruş on,ma aıc:ar:, 1'' • nı 11111 , s.s ;ıı.ı t1 .. ı ay· 
t1ıı ~ tlrnak ve bu sekiz kuruşu da. devle- dakı l'w..: mc:ıı uıal ~ ı 1 ıa1J111.g1 ı kcy
lıa.ı~ırıerıne, devletcUik prensiplerine, .-t..o• k t dı • u aıcı l u d .aım.a O•)'Cır 
l'abn ta.gadds1 lç!.n yapılan feda.kA.rlıP. tf.,: • f'. 4 • oo hcu. DuoU h• °! ı.ırk y.., •le 

ltrur en "lll:na'k bilmeyiz, ne Ue ka.biU te- t"" oaı •• e&fW• Y• v .:.&ok e ..... ıtua'n\.lt.Qıc. 
"ar. · Ortada blr de meni lhtıklr kanunu "t r kJ 'l'Uc-.ıyo '-lo hıJ.>U'4&ııycıu. hem;· 

i... k et tıUIUf VAAU -4 , • 
bt ~1:1: AÇIK SÖYLÜYORUZ, ŞEKER • 

..... "l\.ET İllTtK.\R YAPMAKTADIR. 
~t1stan.blllda ve ıgarp vih\yetlerinde, do
la 01 naıaran t.ştıra kuvveti çok da.ha. faz
~e. i:Jan halk şekeri <inha ucuza yediği hal
~ .. ~ 1 Utatıa btr tek şekerle bir kaç fincan 
,b~'k ka:dar ta.sarru:fa riayet etmek 

Urlyetınde kalacaktır. 
CİHAD BABAN 

/ttarafr ·nr.IJrle ) '-...... 
~----Va -h-a-lk-ı ---r 

B ledi ·eden 
Nel~r istiyor? 

~.,. 
._ llıllhablrlmlz V.tmrk Fallı O•· 
~il •nlıetin• uırın 1Mflr11onu 

Fr•Dııı Har1c'ye Nuırı Jorf 8otuı 
- Bir FrM1ı1 .. ıırt•ıt4rtıtlnln .. ".''""" .. 

(Alttuafı S anctıtt.) malarmı istedik. Bunlardan bir kısmı a.a
ketlerl yaptılar, bir kısmı da )ı.ıpmalda 

-=-----------------------·---------------------~ 

1 

Tahran Seyahati 
Dost ve komıu memleket 

şehirlerini gormek iatiyenler 
şimdiden hazırlansınlar 

Gazetem'z tatn mevslmfnd n fulfa•ie $lmek tsUvcn'er Jçln E znrnm 
dun T hr~na doğ u b,r ~~s: hat te:'.'tlp e~m!§tlr. Seyah't bu:msi bir o~o'oü le 
on beş, yirmi gün kedaı· devam ed ~ c ktlr. Bıı ıeyoh1te iştirak e~mek isti· 
y11n)~rln gldlp geJm , yemek v~ o~el masraflim 100 ı.I RA tah11rn edil· 
ırektedfr 

Seyahate l~tlrak etmek lstlyerıler bu para.11 Erzu•u-n z:ra"t Bnnk" !t:a 
vatırac !darı gib', d1ğ r vilayetlerden de işttra'c etmek 'st'y:-n11!r g~ne Z ra •t 
Ba. kasın'n ora a•da bu'uoan eubelcrine yat rabHecekterdir. 

Evvel&, Etz rum, Karaköse, Doğubeyaztt üzerinden Teb?lzo kadar 
gfdi!ecek ve Tebri7."e iki, üç gün kahnacaktır. Oredan doğ•uca Tı:hrana 
hartkct e~ lecek ve Tahrl'nda dıı bir hafta h'macaktır. Vakit müsaıide 
ederse, Haıer sahlUerine kEdEır gidilecektir. 

Ayrıca malumat almak isti yenler Gazetemize 
tahriren veya şif ah en müracaat edebilirler 

ı a ana &Si 4 :us; Ot IS 1 5 

devam ediyorlar. Blr kısmından ise bu lıt-
de muvaffak olamadıklarına dair mek -
toplar aldık. Bu mektup'urdan blr tanesi 
'ayanı dikkat bir kaç satın lhlh·a ediyor. 
Muhabir arkadaşımız diyor ki: 

":\luhtelif :zatlara. müıııeaat ettim. 
Evvel!\ fikirlerini ı;öyliyeceklerfnl ve to -
toiraflannı vereceklerini vadettiler, hal
buki :jlmdJ brdenbire bundan va'I reçtl -
lcr. Sebebini sordum: 

- Hakikati söylersek belediyeyi (U • 
cendirlriz, söyleme'lsek vicdanı1J112 muaı:· 
zep olur. En t~·tsı susmaktır. Dediler . ., 

Bu s::ı tırlarda büyük bir memlelret 
İ derdi canlanıyor. 
1 Daha hakikate gönül nrmenlıı ve 
; hakikat için çarpı~manın uvldne vara • 
! madık. Bir taraf:u ammenin nıenfaatterl 
: dururken öbür yanda hatır ve gönül say-
mağı daha muvafık n akle daha yakıu 

1 buluyoruz. 
} Değil ... IIukik:ıt her şeyden evvel ve 

1 
her şeyin iistünde ... Memleket menfaatle-
ri mevzuu bahsolurken dostluklar, arka. • 

ı daşhklar bir tarafa bırakılır. Şahıs nüfu· 
:ıu nazarı ititııra ahnmas ve hahlka~ 

1 doiru k~ulur. ~ 
1 Bu anlayışın heplmlr.de kökle~mesln~ 
\ bari.in muhtacız, o zaman rizU rizU •iki-
yet ettljimlır. bir çok mevzular ortadan 
kaybolacak ve memleketin tlertye flcllttf· 

'kl ıQraU dal» ıl.,vıdelqeeektlr, 

_,,~. ieMkl"Mlft ... 
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DO Q tf ~s Haziran 1938 .. 
Sarıkanuş köylerinde Meccani leyli Türk · İran Alucrada 

talebenin . . hudut komisyonu ikizhöyükıer Selim nahiyesinde de bir 
mecburi hizmetleri toplantısı (Üattarafı 1 lnclde) ld 

Meccani leylt talebenin mecburt ~ • • • Bunların ba!jında. bir mütehassıs yok • piyes gösteri i , 
b!zmet:erlne dair olsn 5 - )fayıs - 928 Turkıyeyı temsıl edecek tur. Memleketin topraklarında saklı 
~:tv~~ı v:ak~2::a k~:U~~ıı kanuna zeyil heyet Trabzona g .ldi ::~~~taz~!~e::~ ta=:~~~m:~ı!~ Sarıkamış Halkevi Gösterit kolunun köy turnel~:; 

Madde ı _ Resmi orta okullar ve Türk - frtn dalmt hudut Kllmiı!ıyonu Para ve zaman müsaade ettiği ı.ında her gidilen yerde seVİDC Te neşeye vesile oJU~ 
liselerde parasız yahlı olarak tahsUde nun bu a}'ln ylrml dördtınde Trabzonda Anadoludaki sistematik kanlar bura· 1 ·ııd8 bnhmanJarın son sınıf telebelerl arasın- toplanacağını ve Tahrandan hareket ıarda Cı.ı teşmil edilebilir. Tariht eser- Sankamıs [Hazu~f] - Ilımdan önel Ş?.kkl1.rii borç bi:ir ve iki Oç yıl d~bJI 
dan liyakat ve kablliyctlerlne ve Vek!le- etmiş olan İran heyetinin beklenmtkte Ier ziyaa uğrarlarsa, yerlerine yenileri Karaknrtta «Kozanoğlu• piyesini ttmsil 1 bir kuru halini alacak olan fi ııırkeıı 
tin ihtiyacına göre yüzde yetıniv be~i oldutunu yazmtşhk. ikame edilemez. edın Ha\kovi gösterit kolu geçen paıar 

1
. ve fidanlarıdlkenler candan kutlu 1 Jı;la! 

ıreçmemek şartile sEçUecek olıınlar, Kül- Bu içtimada Türkiyeyi temsil ede· Paraları olmayan ve esasen bu işi gnnü Sarıkamışın 27 kilometre güney de diğer köylerimizin böyle tıda~e 11'' 
tür Bak.anlığının göstereceği yüksek teh· c~k olan. Umum Emniyet işleri Müdür bir vurgun vurmak için üzerlerine n· ı kuz~finde Selim kımunun merkezi olan . meydana götürmelerini bu vesile 
sll müesseselerinden birine parasız yatıh Muavini izzettin Çarparın riyasetindeki lan Piriliden Kör Ahmet oğlu Zülfi - Selfm \ öynne saat 8 de kaıryonotla yol· ı tır!atırız. 2 30 d• 
olarak glrmete mecburdurlal'. heyet Trabzona vasıl olmuştm. kar ile iki Erıneninin kazı işinde bu • hndılar. Nüaıune karakolu ln(aatuu ve i Bu gönnl alıcı yerde saat 'eııı~ 

Bu gibiler öğretmen olara'k: yellşln· I Iunm:ıları ne dereceye kadar doğru - ilahiye fşlerinl gözden reçirmek lçtn 11· Sellmll arkadaıların hıızırladığı yild~· 
ce Devlet okullarında meccant leyli D / l dur? Ya. mütehassıs bir şahsın iş başı- çebay Ziya Uguz ile Jandarma komuta-' sofralanna derin blr f ştiha ile çeff 5111111 
olarak tahsilde bulundu\ılan mnddetln ev et memUT arı na getirilerek kazıyı l\.lanrif Vekfileti- nı Satı Balamirm birlikte oluıu yirmi 1 Çeşitli ve ncf~s yemekleiİı.1 arka 
birçok misli kadar Kllltür Bakanlığı nin üurine alması veya bu hafriyatın kittlik gezi gurubunu:ı neı'es'ne o~ur '. gelmediğini gorOn~e : tı JJlıı.)'iıııt· 
emrinde çalışacaklardır. Bu mecburiyet maaşlaTlnln heme11 menedilmesi memleket asarı katıyordu. 6 oklu bayrıfın da'galan aı-1 - yahu hepslnı birden ylıp yırdBP 
1938 _ 1939 ders yılı ne bundan sonra 

1 

tarihiyesinin vikayesi cihetinden çok bnda yol alan kalllyonoıun saat dokuz ,Bu guz!ll yerden manzara detJlllı 
1ı:el!cek yıllar içinde 91~ numara· j kanun fevhid Ve teadülü . faideli olacağı kunaatindeyim. da Selim köyüne ulaştırdıgı yolçulır, 1 kolay kolay Sarıkamışa gidecek dlY'ce~ 
muc\bince orta okullarla l'selere para,,ız c. o. kamunbay Salih Usus re Cumhuriyet akşama v~ ~ab_-ha da b:rakalıuı, 
yablı olarak alınacaklar içindir. Devlet m"murlan maaşlanntn tev· H ll[ p b k k ul _ , 1 oldum. Sözumu keserek: ÜJI dl' 

Bu kanunun nee~i tarihinde orta bld ve teadülü hakkınd,ki a ar 
61 

amun yun ur u uyeı~ı 1 - Akş!!.ma S!lbaba d~4u, Oç f 
mektep ve llselerdekı parasız yatılı kanuna ek kanun : 1452 s:ıyılı Oltuda sel tehlikesine ve halk taraftndau kısrııh;ndı. Hep bır-lha kalsanız. ııb'U 

1 
b 

1940 
d 

1 
b k t Ukte dıvarları JÜkselmekte bulunan ka- Cevablle karşllandım. Bu teJJJiı !d•~' 

!!~e;lnl tayine:s,;:cıbu:3~~İar. adar vaz. Madde 1 - 1683 sayılı ~~keri ve karşı tedbirler aranıyor rako~ inıaatı gezildi. Ka1I.unbay Salih sıcak konlı loranlarm yaTatıhş\al' 1 "ı ol· 
Madde 2 - Blriı:ci madde muctbln· Mülki TekaUd Kanununun me_r ıyetlnden Oltu Kaymakamı ve belediye refst Usus un mütenzl e,vtni süsleyen bahçe- cömertlfğin bir kene dııha h&Y'~ll ,r•'' 

ee mükellefiyete tabi olarak öğretmen "Vvelkl bllküınlere göre te'ıtaud edlll~te F. Hemurculudan eşa§'ıdakt mektubu de birer kab\e içi.ip latfrahat edildi. dum. Çok cana yakın oıan SeliıPh ,ıd•· 
yetf~tiklerl halde Kültür Bakanlık·nca ı:ıU ha~ ve hu usi biltç~lerden tahs rnt aldık : Bu esı: ada değerli bqkenlan "ın lşa- da~lara veda ederek saat 18 de aff ,çıet 
tayin olundukları vazifeleri kabul etme- veya ucret alan mütekaıdlerln bu vazl- ., Gazetenizin 8 Hrziran 938 gün retl!e hazırlık için gen' amatörler ses- Kamyonetimiz hareket ederken ı• ıd6' 
yen veya kabulden sonra kendi iıtekle- yetleri ~evam ettlkçe 9oo numaralı_ k~- ve 159 sayılı nusbasında çtkan (Çok s'zce ayrıldılar. Saat 11 de, geçen yıl. bir ağızdan Cumhuriyetin oı:uncll fl 
rlle vazifelerinden ayrılanlar veya mes- ram huk.ümleri mahfuz kalmak uzere şlddetli y.stmurlar) başlıklı yazıyı oku· dıvarları yaptırılıp bu yaz fçtnde de dl- nümü marşını sôylüyoria!'dı. fdGr' 
lek:ten tard ve ~.hraç olanlar 1338 numa- tekaüd maaşları tahsi~atı fevkaladeleri dum. Hakikatm olduğu gibi anlaşılması ter noksan?aTı tamamlanarak inşaatının BI tatil gür. u ınnzn faydalı 0 ,t;ııO' 
rab kanun hükumlerloe tabidirler. ilave edllmekslzln verllır. _ " için şu cevabımın ue;rlnl rica ederim. httamlle S0 llmln gOzelllğine g-fzellik ka- kadar da çok ııe~ell geçfrd ğlaılt fll"ııe 

Madde B - Bu kanun hükmü r.eşrf Madde 2 - ~erek eski hukumlere 1 Haz,ran 938 günü öğleden sonra tacıık olan llkokulun cDm\e kapısı toş- rum - Kaıs şosası üzerltde nç 1'11° ııııc' 
tarlh~d~: b~lar.B k h"küml göte ve gerek 1683 sayıb Askeıt ve Oltunun cenubunda bulunan dik ve çıp- lutunda meydana götürülmüı olan iır boyunda kurulu ve ganel savaştall yD D' 
rf 

1 1 
a et - V ~-ıı a~u~un ti u e- Müllıi Tekaüd Kanununa tevfikan teka- lak Damlıca sırtlarına ssğnak halinde sahnes!nfn önUade Selim köyünden ve ! Malııkan köyü bulunan Selim ~O ~· 

d n craya cra e 1 er eye memur- üd edilipte tediye edll~fş aermay_eslnin ve ant olsrak dOşen yağmurlann euyu civarından gelmiı kalabalık bir köyü 1 yüz evlidir. lki bine yakm nato5ı.I ııııd' 
(
ur;, . t 'hl 

28 5 938
) en az yarın d~vlete aıd o!an muesss- Oltunun Kısıkdere mahalles'nln ortasın- kitlesi de görürıüyordu. Bunu fırsat te- 1 dır, Evlerin çoğu çablıdır. Şostl bOf:..ııe 

oanunun ntırı arı - - · 1 1 8 eril k fal ı K - . . ı k - -ı ağsç&ı'"e 
- • t~met~uu devletın teminatı a bnda bu.u· ğe ve bu sırada y.ıığmur Oıtuya da dtli- tunç el lı:endllerlle; köy kalkınmas1, ve !süslüdür. Ekser evlerin önlaıfnd~ fil I~ i

se e! e_~ermayı! v ece ' z vera dan geçen selğıı han sel halinde gelme- 14kkl eden lçeyön urul uyesınden bır uzııyan oyun iki tarafı sotu I! r,epı 

Şellaleye gıden Fen nan bıltl num mtles&.eseleıde va~lfe de- meğe başlamışbr. Onbtş dakika kadar partinin amaçlanna dair bir mu.sahabe 1 bahçeleri vardır. Köyde i:eş sıııılt1l~ııı: 
ruhde edenler heklands dahi 145 .. S8yı- devam eden şiddetli yıı ğmurdan sonra yaptı . .Müteakiben Halkevl Sekreteri Re-I öğretmenli bir ilkokul ile peynir 1>11!11 

Uevefİ Ankara va 1ı kanunun 14 üncii maddesl ile - 1683 hükumet doktorunu alarak aelln geç- fik Sumer gezinin rayesi ile Selimli ve . hanesi, f çınde temizlc~e tertıba~,ı, de' 
fl4 '.T '.T sayılı ktınunun 70 inci maddesi hukUm- t'l'r" t k td•l I bf t f aL-d dllioer köylü arkadaşlar arasıı:da bulun-jnan yaz Ve kış lş!er bır değlrlll ..,8t f= 

"k 
1 

16 1 mın a aya g ı m ş, zza c uc en • 1 1 lb . h rdll• r 

h k t tt • lsrl tatbı o unur. t tklk t 1 t Ya\ lran tebealı makla duyuhm sevinçlı hissiyab bildiren , mırc' na ant, manifatura, ı fSrdı, are e e ı Madde 3 - Birinci ve iklnct mad- ~ il ~ yaı\~'Ş ~İ s:;z ö - ' söylevine « varolsun Atatürk• Parti sağ kantarl}e emtiası satan dükkanlar ı,tiJ,ill 
Tortum ~ellalcsfode tetkikat yaptık- delerde yazılı müt~kaldler hııkkında Mal 1~ 8 ı 0 

u 1 ~yman vegl d.,,~ 1 olsun» s•slerl ve sürekli alkışlarla mu- Değirmtnde mevcut d!namonu~ ydl~·· 
tan sonra şeh"imlz• avdet eden Fen Hı. mezkfır maddelerde yazılı hüknmlerln un b~r~sı. ~cının e~ er ne s~ t r dıı:.ı kabele olundu Ve h•men temsil başla· ettiği elektrik kuvveti bütün köYU sğitO'-
yett, raporun~ ver~ek üzere dün bura-ıtatbik edilebtlmesı fçl~ bunların aldık- ;: ı::kıl~r~rın ~ln :ş~a~~~~ ı~rı:n~ak:ı~ dı. İçlerinde bayanlarda bulunan Uç yüz tacak kudrette ise de şlmd.11.~ citpeı ~~ 
dan Ankaraya hareket etmlştlr. lan tekııüd maası ile ucret veya tah"3i- P y ~ elll Selim köy halkile yakın köylerden Ue elvan t~~vlr edflmek~fdı .. a"ılf'~ 

Vlllyet Tortum şellalesl h:ıkkında sat mecmuunun 50 liradan aşağı dOş- kadar un~oun zayi olduğu dığer e~ya- g-elmfş bulur.an kOylü'er gösteri: en Istık- kında bu ıırın köy elektuğe ~ J(ll14. 
Fen Heyetinden aldı~ı ma.ltlllah üçnn- mesl şarttır. ların da bıç bir zarar ve _h~ar"~l~ad·ğı lal piyesini takiben bir perdelik komedi ve bir kat ~ıha gOzelleş(caktır.~~ı 5' 
el\ Umumt MOtettlşliğe bildirmiştir. Şel- :M8dde 4 - 2921 sayılı kanunun . görülmOştt~r .. Mu~tara K~murcu nuo sel de uzun alkı !ar 1 inde UrOzsüz ba a- oturanlar Turk Kuapapak ile aJl ,,ı-
lllenln, düo de yazdığımız gib!, kırk ?6 ncı maddesl hükmü mahfuzdur. yatağında ıstıf edılmfı yıımi kadı~ tele- rıldı 1 ' p ş n~amışlılar 1338 de Kafkasyadaıdll JI' 
ben·lrllk b'r elektrtk enerjisi temin Madde 5 _ Bu kanun 1 Haziran fon direğini sQrükleyerek muhtelıf 1er- · . . goçmenlerdlr. Burası her bÜJ b'' ıO' 
edebilecektir Hatta bu enerjinin daha 1938 tarih1nden muteberdir. (ere dağıttığı ve aynı gQnü akşamına Bundan sonra ~erı.n bır alaka He zanı!.1 ve havalemizin yegane · 

t d 
· l btl " M dd 6 Bu k n t n hükmtı - kadar direklerin h'ç noksansız olarak etrafımızda dönen selımlı arkadııolarin: yüdur. Jı 

z ya e ytıkseU mesl e mumkUn gö- a e - a u u nu . . , . • • OlV 
riiJmektedir. icraya icra Vek'llerl Heyeti memurdur. toplandığı ve Pltkırlı Bay M·=~med ln - Buyurun fıdanlık yakınında ki Sarıkamışın talıı uya t"fS.~· 

Tortum şellales'nden alınacak elek- arpa tarlas•ndan geçen suyun ekıne ıa- çayırda cğle~ellm, te~lltlerl üzerine tak- Sanka:nış, [Hususi] _ Tür1' , 5 ff 
trlk kuvvtıtl Doğu elleılodeki senni Üçüncü Umumi Müfettiş rar değil bl1Akis fatdeli olduau anlaşıl· rıben köyun bir ~ılometre babsında, Kurumunun büyük piyani'osuouıı ~ ~ 
kalkınmada en başta gelen bir !mil m!ş ve sahibi belli olmayan iki aığırın bir buçu" ay öne~ ~ın. kadar snğo.t ve . ci t~rtiblnin 2 inci kc;ldesinde ı~ 110· 
olacakbr. Erzuıumda kurulacak iplik HOJ?e ve Rizede telef olduğu söylenmiş ise de cesetleri kavak fidanları dikı lmış bulunan fıdan- lira ikramiyenin isabet ettiği 212! ıı'' 
fabrikası da Tortum şellA'.es~n~en alına- Uçüncü Umumt Müfettiş Tahsin görülememiştir. Bunlarrtan baıka gerek tlığın c;vannd~kl u!a~ ~ ir kaynağın YıılDl maralı onda bir biletin l:;ir·sı ııs~ef 
oak elektrikle tahrik edllcceıüır. Uzer refakatinde bazı Müşavirler bulun- insan gerek hayvan ve gerekıse eşya başındaki lhtıyar suaut etaçlarının al- mızda Toı;cu Alayı da Gedikli $ ııt1 

ŞellAled!)n iatlfade için _ya~ılacn~ :uA-~ halde Hope ve Rizeyı gitmiştir. o'arak hiç bir zarar vuku bulmadığı' tına g_itti~. B~rada tabiatın bü~ün cö- man çavuştadır. Bin niklyüz uraııiııC~ 
tulsabn lkt senede ikmal edılcbıleceğı Ye · Do~um Ev· tesblt edllmWir. Belediye ve zabıta 1 mertllğıle ışledıii zllmrüt haliçeler tıs- ~ 
tahmin ol~maktadır. . .. nı li · l kahve köşelerinden değil hA.dfse zama- l tüoe keçeler, halılar, kilimler, seri mlşti. HAVA Bu muddet zaıfında Erzurumun Vılayetçe inşasına karar verllen ' b 1 k ı s l't il ı · d k ·r · ı f ı 
elektriksiz kalmamuı için yüz elli bey- Doğum Evi Belediyenin arka cihetinde nında bizzat işin başında u unma su· Ba er mız e esı sıs er ç nde 
ırtr kuvvetinde bir Dizel motörOnün K"ltü ' k 1 k 1 k retlle bihakkın vazifchıinl yepmış ha· ılvrllen ARadcdeler, sol gerimizde tepe-
münakasaya çıkarıldığını 1azmıştık. ve .; l't rparE 8İ ~azı~ 0 ar~·ıyap!.aca - len de bu setgahm tanzim ve lsliht için ' si bembeyaz karlarla öıtUlü Allahıekbe· 

Şehrimizde yeni elektrik tesisatı ba dtırkl 0k~m ; v nı~ 
1 
ınşa e ~ e~e61 yer- gerekil tedbirleri aramaktadırlar. rln boz sııtı bütün haılmetile zOmrldln 

ıcne bitirilmiş olacak ve şehir şlmdilık e ee 1 ev n yı ! ~asma aş anmıştır. Kaumakam 01 Belediys R•lıt ovayı kuc!2klamıı, karşımizdakl Beş te-
rıUrilecek olan motörle aydınlatılacaktır. Üç yenı kaza F. H.AJIURCULU pelerde kanlı savaşın izleri... Bura81 

• • • , • • Sllrd VU8yetlnde merkezi Hazo ol- yalnız Selim köytınün değil, bütün ova· 
Vah muavını Tortuma gıttı mak üzere Kozluk ve merkezi ziyaret B öb t . nın ıatlf bir yeıi idi. Uzak ve yakın 

Vali Muavini Hilmi Balcı dOn Sıh· olmak üzere Baykan ve Isparta Vilhetin- U gece ll e Çl eczane tarihin kanh ve ıanlı hatıralarını yııatı· 
bat Müdllrü Ue beraber Tortuma g.tmiş-ıde merkezi Sü!çlller o!mak üzere Sntçü- "Cumhuriyet eczanesid.ir yordu. Eğ:eıınek lçin bu mevkll tayin 
tir. BuiÜJl avdet edecektir. ler adlarl:e üç kazı kurulmuştur. " 1 eden arkadışlara bunun fçln ayr~cı te- . 

22 · 8 • 998 ıut ı Rqoro 

Hava taıylkl ı 611.1 16'.6 
• • (Denlı seviyesi) : 

Yüksek suhunet : + 24.5 
8u.bnnet : + 16.6 
:ntııük IUbunet : + 12.6 J. 
Rutubet ı Y. 72 ~ 9 ,. 
Ruzglr ı Şfmaliıarldden sanf1e• 
Rüyet: Tam 
Peına : 2110 bulutlu 
Yağıf : Yağmur ~.4 

ıtıll" 
Ve gelt'n yorıanı sf per alarak başını yastığa koymuş ve gözlerini ka- rabildi, ne de arkadatlarını buttıb 

soyundu. Sırtın den çıkardığı çama11rlan paJa':'ak derin bir uykuya dalmıştı, 1 ıı-' Sabahtan yine gldecetlz. t ııf 
birer b'rer odunların üzerine serdi ve leyerdu. Zı>yneb de yatııtıııa uzandı. Kı- Zeyneb sesini çıkarmadı. Fıı1'81 d~ 
kuruttu, mıldamadan yahyor ve dillk8tle ona ba· kudan agırlaşmıı göz kapaktarJ b.' da· 

Tekrar ıtyditi zaman, sıcak çama- kıyordu. Sonra omuz!annı silkti : bire h8fıfltdı ve tekrar yatağına d~ı· 
l. et+G ıırlar, oaaQ'ın artnııı olan harareti ona - Bu da başımın beluı . benim·· ğQ zaman büyük blr dü,üı:ceye . ,ıf 

ı ... / bir rehavet verdi : Zavallıcık ya hastalanırsa... Evınde kim . Ulacık camdan h'ç bir aydınlık fçetı o· 
- 20 - Yazan: Semlh KARTAL - Uyumak lazım. çok yorulduk ve brtr kuş~uyu yataklarda b.üyütmüşlerdir .. , mıyordu. Ocakta yanan kOtük:er yffle ~' 

tlşüdük Sonra birden aklına gelmfş Halbuki burada boyuna bıle denk gelml- k 1 ki ·yordll· .ıl" 
b 

· G - ··· t k nıerlode ş h t 1 h f . zayan ve ısa an ışı ar verı . 19tw 
Zeyııe ıes çıkarmıtdı. Kadri devam Zeyneb ıle ülsum arkrlarını dönmüş gibi: Şu muhtar da çocuklardan hiç bir yen ~u ya a ... u aya u 8 ı dışarıda yavaş yavaş kendini JıiS rdll' 

tttl : 1 oturuyorlardı. Ayaklarının dibine birer heber getirmedi acaba ne oldular? şeydir veesel&m · . 1 mete baş'ayan ruzglr bacada ötiiY
011"' 

- istersen evvela sen kurun Ben birer caket pantolon fanila iç çamaşırlar M .. ,8 K d 1 b" d bt u ,,., Sonra sırnnı ona çevlrdı ve gözle- . yiJJe r)' 
· · _ _ ' ' • ı u zım a r ır en re ıume6e rinl kapayarak derin bir u kuya daldı - Dıtarıda galıba hava ı 

bqka odaya g-Jdiıim. .. duşuyordu. Bunları OC:!ğın kenarında b!•'amı•tı. Çenelerinin birbirine çarp· Y • bat? y da yol P. k cakıxllYıı 
1 " ı t' " " - Abis abla Kalk arın a l'ı amıya 

Gülsnm : duran odun arın uzer ne serd er. Şimdi masına mani olamıyordu. Yarı enlaıılır ' "' · •• b .d 
1 d ı bir b h ytts u ·d . Gözlerini gQclükle açtı. Anlamadan a... t P 

- Hanıl oda dedi ... Burada başka çamaşır ar an ııce u ar e yo. u. yarı anlaıılmaz bıt halde: etrafına bakb. Gülsüm seslenmekte de- Bu düşünceye rüzgurın vahf t1tit'' 
i'ÖZ yok ki... Konu1muyorlard1. Oldukça uzun bir - Hal& mı ümit edlyo~sun dedi.., df d • , dr•uıdan cevap verdi ve z3yoeb •'' 

- t - l ti K d • k il d. vaın e yor u · v yıılll:_~~ O zaman Zeyneb gUldu: zaman oy e geç . a u o arıuı z. Ben htç ummuyoruıı. Ab' '"I k Ik dl. Tekrar yatagına uzrndı u y 
ı i . t r d • t mi t l\ot - .a, a:.1 a, a ••. ' ıt' ' 

- Ne var dedi bunda... tklmb: de _er nın e_ra ın an geç r ş ya '!g.n Z9yneb s~slni çıi:armadan fç'nl v;k- _ Ne var Gü\€1lm... çalıştı. Fakat uyku ihtiyacı g~ne ti· J' 
burada soyunuruz. Ve kurunuruz. Hasta uzerinde urpererek oturuyordu. Çama- ti. Gülsüaı · fLt• ı ı s ı ö k mış bir parça su gibi uçup gıtıııl~ ı ~O' . ı k d 1 z b 1 d · - ın ıyar ge m f ·•· en g rece .. • .. . b·rıll 
olacak hılımlz yok ya... Sen s. rtını dö· şır dar urlu u alrd. x. 9yne ger ye On- - Sana da buraya bir döıek sere- Zeyneb yata""ından fırladı ve kepı fasında b1n türlü dU~ur.ce bıc ı 

f ban '"t k d me en on al'I a ı6 ı yerden arkaya fır· 1 J & 1 d ... ners n a .. e o a ar... . }atarak seslendi: ylm ab.a dedi ... Yorgunsun ... btiyar ge· ya doğru yürüdü. Aralık.tan blr gölg-aıva ıyor u. 9'., 
Soııra Hslnin tonunu değiştırdl : _ Haydi al buolan... Kurudular, lir.se ben seni seslerim... gOzüküyordu. Şafak ~ül renrl bir ışıkla uf1'J ,ıı•~ 
- Soyunrana... Ne 'uruyorsmı ... riyin... S.>Dra dışarı çıkt•,avlunun bir kena- Zeyneb sordu: c~reden içeri sızmıştı. Z~yneb ~.~t' 

8enlnle başım dertte benim •. Hasta Sonra GDlsüme: rına konulmuş ssndığın üzerinde duran - Ne var? Beni fstemlşaln... ıiözlerlnl açtı ve yatatında UY~0~~· 
olacaksın bu aefer bafıma bela olup kala· - Bıua bır yorıın rıtlr. GQlıüm ... yataklardan bir taneslnlsırUayarak odaya İbtlyar adam cevap vardi. devam eden Kadrinin omuıuıı• 
çt'Uın... Ben de sırbmdaklleri b!r ateıe tutmu· ret'rdl ve Kadrinin 1atatının 11kınını - ikindiden buyaoa, Jı!p yo1u11 Q· du. fil) 

'1'Q!ltl• ~rf uılal Ofk•~adı. tam OlIUf... ~rd~. Qr~lıj A(lktı kM•rJP.ll~· !ÇtdrJ rfmt•ı••ı·· g dt.Uİ'll4~ I!~ ı ~d!• 
1 

1 -=:-. ~,,.,.... 
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EN SON .HABE RLERD 
Miithiş bir muharebe 

~~============== 

~IKarolbirTürk Çinliler 20 bin Japon 
~~~--~~.--~~~--~~ 

\rapurile memleke- askerini imha ettiler 
tine döndü ~-------

Siberyada 7 Yıl 
1 nti balar1 m 
~----------------------~8tıkr,,, 22 <A. A.> - Kral tk1ncı Kırk tankla beraber bircok silah ve 

... l bir TQrk vaporlle Kuadeııiı- • Bunları yazarken ben de bir parça 
J\~ '1Ztk bir fHlntl yı;ptıktan sonra, malzeme i~tinam ettiler 
.., •tenc!ye varmıı ve husust trenle 5 bu havatı ya11adım. o elemlerle acılan-
~ Otle Oz ~rl Bakrese dönmüıtlr. '.T T 
"-..:: Hankeu ıı ( A. A. ) - Dasoğıı cep- ıttınam etmiştir. Dlğı,r malzeme de pek dım. Anladım ki, bir T iJ.rk çocuğu için 
Qn. lt ı .. r·ı M lt - heafndemuhuara edl~en jıponhmı 20000 f.sıla~!~keu 21 ( A. A.) - TatutH da 

a yan 1 osu 8 aya Jdtlllk bir tuvveıt Çınlil r tarafından ta- karaya çıkmıt olan Japon aahrlerl yir· en blJ"ük keder yurdunun hasretini 
geliyor melle imha edllmlttfr. ÇIDUler 40 tank, mi ıaııt devam ed"n bir muharebeden T 

lto 400 atar makineli tüfek ve 7000 silah ıoıır• tımamtle mahvedllmlelerdir. yad ı•l''e•_Je cekm•ktı·r. 
~··· 21 (A. A) - İtalyan domar.· lı • aı ' ._ 
~ lllenaup bir fllo Malta11 resmen 
......._ }oba Ulrantodan bartket etmlttfr. Almanyada Yahudı·ıer Siberyada yedi yıl adile iki aydan faz- jrer seraptırlar ... Uyanınca gözlerimin 6 -
~ la bir zamandanberl yamıak:U olduium nünden silinirler. BülAsa ben böyle yon 

@ esaret hatıraları bitti. l ııayal içinde, yan korku içinde tuhaf bil' 

Diş SiVAS~ e e e be k O hayatı ya;1lmış olan doktor İzzeddln ömür geçiririm, 

için Yeni ır ararname ile )Uptığım uzun mükalemeler neticesin-! Böyle bir bayat yaşamış olmak lnlan-
1_ · _ _ de bir eser halini almış olan bu elim ha - lara garip bir keır.ul vermektedir. Çok 
Ql •ı yatın bir çok düşündürecek noktaları var. gezm.enin çok görmenin ve çok cekmenln 

ı.gı terede Çember• Yıllarca dar çerçivell üsera kampla- insan ruhunda bıraktığı büyük izler var-
Her Yahudi mal ve mülkü için beyanname verecek, nnda llln aç, yan tok bir yaşayışa kat. dır. 

Yne ka 1 hu••cu la VermiyenleriD malları ffiÜSader.e edilecek lanmak bu bayatın en sade ve en daya-! Ekseriyetle çocuklarımı başıma top-
f ş m f nıhr tarafıdır. Asıl ve en büyük ıztırap I.ır, hatıralarımc':ı.ln bahseder, onlara bam •dd } d• . memleket ha..qoetini çekmek, yurttan hiç t«-simler ve benim için manevi luymeU 

ŞJ et en ) Berlln 21 ( A. A. ) - ~avas ıjatsı, bu beyeaoame~l ver°!ıı tu'unacaklardır. bir haber aln:udan yaşamağa mecbur ol- pek ziyade olan bazı eşyalan rösterlrlm. 
ı.p., blldirl1or: D"blliya Nezareti buınn bir jAvrupadan h note 0 an Yabudihrde 1 maktır. Bunu, bu hayatın bütün saflıala- Bunların arasında muı .sahillerinden •· 

\ Mıc1 Jada muharebtlerln uzıması, emirname neırtıtm!ıtlr. Bu em!ınameye Teşrinievvel 93d taıı ~lne kadar bu ıerftlt nnı sükünetıe anlattığı halde yurt topra- lınmış ufak çakıl taşları, Çita hapishane· 
~Ilı lnrtllz • lta!yan muahedealnln il>N büttın Yahudiler 80 Haziran 938 altında beyenntıımel :. r:nl Alman hDkQıne tına senelerden sonra ilk a3 r.ı;ını bastığı sinde kullandığım kırmızı bir porsölen 
~ tnevklfne firmfmeti, açık tehir· tarth'ne kadar büttın maUa•ını bir be· line g~nderPcek'erdtr. Yabancı ta':>,.a· andaki heyecanından bahsederken göz • 1 nıaşraltl Vladivostok ga.rnlsonunda iken 
~temadiyen ta7yare hücumuna J'ellDamı ile hükOmete bildirecektir. Al- dan. olopta Alm1nya!'a ikamet td

1

BD Ya· !erindeki yaşlan tutamıyan doktorun ifa.1 yedime ~erilmiş olan tahta mezuniyet ve
"~, ka~, ~oluk, çccuk ve lhtf· man budQt dablllcdo olmıyJpta Avrupa burider de bu beyennam11 nla a hdmına d~lerinden anladım... 1 slkası gibi şeyler bulunuyor. İnMnlarla 
~~•un old0rüimu1 va bunlar Y• memleketlerinde olan vt Alman tabuın· riayete mecburdu:'ar. Vıktında br-yen- Hele Pirede her gün bir ı:nrça daha eşya aramda ne inanılmaz bir yalanJılr, 
~de Uf rl~l, lDılliz Ucaret rlllllle- daD olmakla ~rabar Almanya toprakla· name vermfyt:n Yah'ldileıln moUan d r ı kahrolarak bir ~apura hapsolunmuş bir bir münasebet vardır. O .~fak tefek teJler 
~ Fruılust tanareler tarafından nnda emlak ve arazlıi bulunan Yahudi· hal hükQmet tarr.t.ndan m()udere ecijle- r fekllde reçen pnler anlatılmaz kederlere benim hayatımdan ne buyiik izler tatar • 
~- & tutulup yakı'mMaı, daima bükQ- ler ele tımmusun betiaci ıür.üıae kadar cektlr. 1 analık etmiştir. lar. Onlan klıybetmeden bu ana kadar 
~ lcraatuıa itaat ve lUmat eden _ • Pek az insanın ha:yutı böyle ıztırap _ sakladım. Yine de saklamakta devam ede· 
S •ık.an umomlyeıiDI en ııihayet H d G.. ı· } k ıarla ve böyle vak'alarla dolmuştur. Dok- ceğim. Ölürsem, çocuklarıma ıeçmq n 
~ Çıkardı. Avam Kamuuında a· atay aVa51 UZe lffi tat l şe er tor İzzeddln yedi yılda yanm bir devril· muztarlp bir bayatın izlerini taşıyan bil 
-...:._Ptrt111 gerek lmanlık terek bey· lem yapmış ve ömrünü iki misli yaşamq şeyleri bir vedia olarak bırakacaiıJD... . 

~huluk bakımından ~Ddafaa eclt· bu hafta Şirket yüzünden kadar muztarip olmuştur. Bugün genç de-ı ••• 
~ llıafı olmayan bu tanare bDcum- • • • neeek bir yaş~ olmasına rağmen saçlan Onun ıztaraplannı ya~dan c6nlüm. 
tt..:' _ karfı, lnılliz bak.QmetinlD udece halledılecektır zehır zen herek oldu I bemb_eyazdır, yuz~nde derin elemle~n bı- 1 onun içini çok derinden aniudım. Ve :ra· 
~an ibaret kalan banketslıUtlnl raktırı çizgile~ gormemek kabil değild!r. zarken ben de bir parça bu haya::,.Yaf& -

lllUtbazeJe bıtladı. (Odtuafı 1 tnclct.) (Baımalu.leden devam) Ona bir ıün: 1 dı~, o ele~lerle acılan~~· Anla.at ld bir 
lı...... 8'a ltu - Bu uzun ve ıztıraplı esaret hllyatı Türk çocugu lçin•en büyuk keder ymdun-
~h hVVetll tazyik karpsında Çem· , yapamı:yacıklanııı, ancak bu he}'ecan1n Şeker meselesi ya blr devlet mesele- sizde ne gibi intibalar bıraktı diye sordum. 1 dan uzak kulmaktır, onun hasretini yacl 
~ide Q~Qaaettnın vaziyeti. de son 6r.üne ıeoUmest için geri dönmelerinin ' sidir, şu halde 1Şirketin, hUıkQınetln bu ~-:Gözleri daldı. Her zaman tqıdıj:ı gözlük- illerde çekmektir. 
~ Dazlk b r Mfhaya rirm!ı bu· l dıba muvafık oleeatı tavsiyesinde bu· ğurdakl fikirlerine uygun ha.re-ket etmesi lerinl yerinden çıkardı. 1 Doktor İzzeddln ve arkadaşlanndan 
~ıaa::ı"· Bazı gazeteler Çeaıbcrlıy · lunmuıtBrdır. Burada kaylt büro\arı, gıy· la.zımdır. Yahut serbest bir ticaret mese- - Korkunç bir rüya görmiif gibiyim ... bir çoklan senelerden sonra yurtlanna 
.. -..-ı te ieldı~ı kıdar azim. ıosttrme- rl TOık oıanlann kaytt muamelealııt bf· lesidir. o .hakle Rusyadan gelen şekerde Sonra dikkatle yüzüme baktı: kavuşmuşlardır. Fakat basılan da usa1ı 
~ i )erlru amele partısıne bırak.· tlrmlı sıra Türk olanlara relmtıttr. Türk· de~t.li ihtlık!r vardır. Halk ltha.lAtta - Hani, çocukluk çaifannın insanı diyarlarda son nefeslerini vermişler, Sl -
~ U.Olıı Ycnldın intlbep fcııpılmasmı lerln kayde reolrllmulnlıı asayJes z'fli t serba5t bırakılmalıdır. Zira lthalMın bir, ter içinde bırakan korkunç rüyaları var- beryanın toprak.'t.ı.rına, Bahri Muhitin dal
\~ rt ınrmtte bsılaauılaraır. Belkı 1 cip o'acaAı lle·i slltOlerak bürol~r n 1 tek müesseseye verilmesinin Amme bakı- • dır. Tıpkı onlar gibi ... Yalnız bun'ıı.rdan galarına gömülmüşlerdir. Şu bir kaç sa-
~llaaa ltne nıhayctine- dorıu Jenl bir 1 k:paulmall iste~ektedir. 1 mından hiç faldesi kalmamıştır. Bu iş ne 1 o giinelerin hatıralarını içimde taşımadı· tırlık tatimede o yurd öksüzü olarak ölen 
"'-· 1tpalıctııı ıtmdtden aııhıplmak· Avam kamarası krediyi devletin arzusuna. uygundur, ne de lh.al -ı ğım zehabına düşmeyin ... Ekser ıecele - ~dsız kahramanlann tı.ıtırasım yacletme-

&aıUk etti kın hukuku ~tllmektedlr. rimde o bayatı baştan ~.ışanm ... Bltmlyen ği kendim için kıymetli bir vadfe bildim. 
la... .\~ın bufÜIJkD vaz!yetl fçlnde Lo::dra 22 ( A. A ) _ Avam ka· Bu ,şeker davası etrafında gazeteler demiryola seyahatlerine, sonsuz deniz yol- Maddeleri bizden çok makta, f~t nıh-
~tde bOıle bir detifılwaiD müb1m maraa bugünkQ teıp'antısında, TQrklye· yazmışlar, bele<iiyeler harekete geçml.şler, 1 culuklarmı.ı çıkarım. ! la~ bu mubddes topraklana üzerinde 
h.~lttı ... da •-"d" .,._ .. 1 a. d ı 1 'llhla 1 · l llt 1 TQ ki ticaret odaları yazım.şlar fa.kat lbütün ya.- j Bazan ellerinde yalın kılıçlarlle ketlf do.r;ışmakta olan onlar buriln JUrilanm 
~ !'.- - ~ ıt -- t.r yo.. e- n n •• Dm'Sl çın og eren n r • ' üf~-..a 1 ü h M- b .... k bir ----b'--t ta u L::-"'• r~t Wıak ki k edtyl k bul t tık tml • zılar, bütün dilekler daima. cevapsız bıra- j )llpmafa çıkmış bir kazak m ~n n ~ P e.ıı.u; uyu mu.D6 uııc n llP e 
~ ~ 

1 
tura• da • lla&tır ' , 1e açıııı r a \'e as 8 f kılmı.ştır. Ya haklıyız, ya haksızız •.• Hakli bana doğru relmeslle uyanırım. Bazan da tavaf etmekted.lrler. __ ..... tırıı: Je Namhlam bır~ktıktan Ur. isek ·ha.ıtıwnızın te.slimlnl, hakmmak, ku- 1 son defa yüzünü rörmeden kaybettllim 1 O uzakta kalmı, adsızlara hbden tik· 

._ b"lcı it• etkln umumlyeıl l&&teAe- ı dak• suru.muzun yüzu.müze vurulmasını istiyo-1 annemi yanımda l'Uşar bulurum... Ona ran ve sayp. 
tıı!' '-et . ·•rlnln bu10Allu fekWle ıda · spanya J ruz. Şirket haksız neşriya.tımıza rağmen dojru k.,.anm. ' Enarum.: 21/Bulran/ıtSI 
~lr. '1rtndea hı9 te memnun do- .. .. .. • ısUkQt ediyorsa., hiıç iyi yapmıyor. Çünkıtl Fakat bunlann hepsi birer hayal, bl- Balıo.dır DCLGD 

.... .. gonulluler gerı biz doğru olduğuna kani bulı\ınduğumuz 
~-~~alt dablllnde lnıWz muba!e· bu ne.,riyatta devam edip giderken, şlr -
t~'l9İllba de vazl1etteD ne kadar çekiliyorlar kete ve şeker işine karşı ortalıkta mem -
~ llne eüpbe yoktur. Avam nuniyetsizllk haıvası uyandınp duruyoruz. 
~ kat'I ık.Mrlyett ellcriııde (0dtanfı 1 incide) Şimdi karilerimlzin kulağına eğilip 
"-...~ bın .. nıu_!ıatazatlrlar keııdi putl- OönttllOler geri alınıyor! diyoruz ki, şlrketın sükQtunu, oevap ver-
~ blrll&üıaku vulyet ve nütuzuadan Lorıdra, 21 (A. A.) - Bü ün razete- mekteld aczıne atfediy.oruz. Buna unaat 
._~ ltz feda etmek nlyetlade ~e- 1 1er buaünk.ü adtmt mü!iabale komiresi içti· getırdfkten sonradır ki, nihayet İktisat 
lııı~ Patat bwıa mukabil muballtler maından bah :ederek bpan:yadakl rö~nuu- VekAletine müracaat eıttiılt, şimdi Umid1 -
-, bir dlplomaal aabHında rirfttftl I l.ta temamile rerJ almmasuıa kcırar ve- miz bundadır. Ve çok yaltın.da VSA!et.in 
'"'-et letelabaaan Ohlm bir d rlldftlal kaydetmt ktedlrleJ'. Bu buaosta hassas elinin bu meseleye temas esdeceğl-
~ 'l•llı fddf ı:. ktecllrle DCM:~ biktmedD rcımt bir teblitl beklenmek· ne ka.niiz. Bu yazılarımızla Türk devlet -
>ıbh ... Ctllıbırıa • 8 8 r. teellr. c111ğinin, halkcıl!A'ınan ve 1kt1sad1 slya.setı- ... • • İ . . . . 
,,. -Qab dYD hcıkOmetlnfn ltal:ya ile Pirene hududuna bir konlrol mlzinmüdafaasını karınca .ka.derlnceyap- Sahte zabıt katıbı 1 stanbul Yalısının Atına 
t.~ ta..ı_ ' •DID ve merkezt Avrupa· · ı ş hAdtselere lba.kın · ~ ~~cliat 10 buhr ınd beye&I göaderllecek maga. ça ışıyoruz. u .. ... Kırı refikimizden: Arp•oay llçul· ıeyahalı 
-..~. ~'Q n an esna• a ıe· h GUzellm tatla şeker, şirket yüzün<len nasıl "'-- u d ı 
~ , rerek Prat htıkdmetlerl nez Pırla, 21 (A. A.) - Bu saba 1'.l ga· zehir 3enberek bir oluyor. nln O.lan kOyüodl3n Kurt.-, otu ann an Atlna 22i· A.) _ Attu ıjanm 
""fa hpbtı ~bboıltrln aullı lebbıe uteler ailualarını hap J,pınyariaki ıo fe1 Samet otlu 332 dotumln A,ır Kurtbaı • _ 

M'1ı oldutanu lnklr etmiyorlar. ntWOler mueleaUe do~durmattad rlar. CİllAD BABAN ke:tndlıine zabıt klttbl ve memur anıü bildiriyor: Bu: ruet~er burada bula-
\ ~at Edenıa e enlerde Llmlıı ton· .Ademi mlldahale komltubiliı bu&ü:ıkll - vererek kazaya gelmlı Ae kazada Adil· nan lataıı\:u\ Valisi Muh ddln OstGnd•I• 
~ :- •ttitı ı! 1~ 'bi. ·ç 'ber lftimaında Yeıl~cek kararlan tahlile ça. Cenevrede afyon yeye uırayarak tir mtlddet oturduk ta~ yapılan samimi ka"ulden babaetmekta 
~"al kG11ıettnıa A rı d • emkk.a; 1qu ıazetller Plttne hudodunu kontro· sonra Afır Kurtbaıın köylerd" de ayni ve iki dost memleket ar.ss ındakl aat-l· 
._. .... !'..• bııaaet etlJ:r.a ~':.:~amh la be)'llUmllel blr h!~D fÖDdeıiltccll· ffiÜZakereleri ııfat ve &Osle gudill V~ .rab'eklrlıfı mez bPğlıbtJ tabaıüı ettirmektedirler • 
.. ._-..- tahakkuku toln fimdl takip Dl dı Ulve etmektedir.er. Cenevre, 21 (A. A.) - Bugün En- anlqılarak polis Ojevlle ılgıll _J6n1arma· Mub1ddln Osttındal bura" mechu1 ... 
"-.._.. llolltikanm kifayet ıtmedllinl Ademi müdahale· komUeslDlo temuyonal UYUftunıcu maddeler bak- larımız tarafından tutularak) uzerl aranU ı k.:r abldu'ne bir çelenk koymllftur. 
·~tedtrl • k mıt· ceb!nden çatan 18 tra paras e 

h. letll er. ararı ı k"!da yapılan müzakerede her devlet tut~lan evrakı tabkiklyeal ciheti Adliye- Dahlllye Nuın misafir fel'dlııe bir 
~ tt11.1~l'lde ÇeaıberlaJD bükı\metbui Lonclra, 21 (A. A.) - _ Ade11I mtıda- de eıeat kendi memleketlerinde ıetlftt· 

8 
t&Vdl edılmiıtir. 61lı ziyafeti vemtıtlr. 

L.~ '""letlıe bq &Olkrea ba oenyanın bale tall komlteıi bugü~ku toplantımı· rilen bn maddeler hakkında luhıt nr J rk 
1 

d 
~... llett ,_ h-LI.. da mi 1 y- ld d le .ı N "'- s Aıır Karıın Şa ote.J r. e rırson-
~ littt ce .. r Ytreceıtııe ıüphe edil•· da rona lülerin ıeıt ahnmua --.al • ıt r. ur ye e r e., ıemeuua a· tıl u d ki kat dl U9nlnd1D bir 6küı 9ılmı1 " derbal 
~" .,.~_llmdlden Çem"8rlaynm at· ki lnrdls pllnım tetkik ıtaalftlr. Bir dık da T4rkiye vlllyetlerlnde yetlıtlrllealluk :~~: d' • 

0 
1
8 

1 m:yene 
1 

• f kalınarak AdUJICI alta afi ••1lk6'a 
~ -.... lerl aldıtlna laDka1eclUe· pnu'p ıalıımuma TtrWbti uılllclil · Afyon mltdan lıakkı•dı l~ mı• nııa n en an •fi mıı • Y· 

JJIJll.QllAf •klılcilr· lOıllta wr.ltUr, 119 ut 118, 917 ~ ArpaolJ ollallt'M, 

DUDU NAME 
Bu iami İf iten çoktur 

F a'lrat okuyan azdır 1 

--------------------------
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Askeri muhakeme 1 

usulünde 
değiştirilen ma de 

A ke i muh.-keme usulü ka .ur.u un 

41 Jnc mad esi qağıdı:kl şaıdluo d~ğ ş 

tlrilt iştir : 

Madde 1 - 1631 y lı ask i Mu 

hakem~ usulü ka u un n 41 ıncı m 1 .... -

deal ıışıığıdalri gibi d"'ğlştırilmişt r: 

1 · As 'eri temyiz muhakem si iki 

d•fredcn teşekkül 6'.1er. Her d irede dört 
askeri, dört aaıt aza bulunur. AskPri 

temyiz n ahıten:.esl:.d9 l i askeri ve ilı.1 

adli mülazımı bulunur. 

u 
İLAN TERİFESİ 

8 1ncı &ah1!ede an timi 25 kurut 
7 • > • 50 > 
e > > > '15 • 
5 > .. > 100 > 
4 > > > 130 .. 
3 > > > 200 Jı 

2 > > > 250 > 
1 > > > 400 > 

İll'a.n verecek kimseler DOOU Gaze -
test İdare MüdürlUğüne mliracaat etme -
Iidnrler. Devamlı ll9.nla.r için husust tarife 
tatbik edillr. 1 

Kırnuzılı UA.nlarda tarife b1T misli 
ra.zlaslle alınır. 1 

Adres değiştirmek 25 kuruşluk ücrete 
ta.b1d1r. 

DOOU Abone Tarifeli 
Seneli~! 12 Llra 
Altı aylığı : 7 > 
Üç aylığı : • > 
Bir aylığı : 1,50 > 

Erzurum ·tnhisarlar Başmüdürlügünden: fiiiimilii•-~----;;;;lflll', 

v c 1 ARA UJDE • 
• 

BARUT FİATLARI UCUZLADI 
1 llazirnn '1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara ~-e R\' barutu satış ftatınrındll 

aşağıda yazılı tenzilAt yapılmı~tır. 
Unra ve bnrnlları inblsarıur bayllt•rl tarafından memlekt'lln ber tarafında a~yıdıtkl nattt\rdf1 

satılacaktır. 

Eski flat Yeni flat 

Birinci nevi av baru ~u 500 g-rembk kutu lç!nde 115 110 kuruş 

:ıt ,. ,. • 250 ,. ,. ,. 60 55 ,. 
ikinci • ,. it 500 ,. • IJt 95 90 ,. 

it it • it 250 :ıt .. " 50 45 ııt 

ııt it » it 100 » :ıt ııt 22,öO 18 (~o : 400) 4 . 4 ,, 

2 - As~eı t te yiz mahkemesinin as
kert aza an ve aza mü azı :o. arı ıki sena 
mnddet e tayin olunur. Azalar tu geue
ral ve daha yukar.ıdakl rütbe! rde , aza 

mnlazımlerı da albaylar an inli a o.u· 
tur. Zaruret halinde azanın a bay ve 
ıu mü zım n n da yarbay rütb s nde 

olaııısı o ızdir. 

EC~ ~Eni MEMLEKETLER tçiN 
sanf'J1 H Ura İLAN Erzincan Askeri Satınalma 
Mb ~~: t' • d 

____ .. ______ , , Ab urahman ağa mPha'1es'nde u Komisyonun an : 
1 l{ızılaya üye olmak mumt mııı takada umumi ev sahJbl Ba· 22000 kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tısbmin. b;~~~ 

Madde 2 - Bu kımun neşr ta h n 
den muteberdir. 

Mnd ie S - Bu l·aounun bükmü ü 1 
• 1 k b d J ·an Ho:rım Arıkıza ait 12 numaralı ev: 24200 Ura ilk h~mirıatı 1815 liradır. EkstJtmesl 11 Tf'mmuz 938 P1-zarte5ı 110~ 
ınsan ı orcu ur 1 • • . hA' o 

---~-----,-- sat ıktır. saat onbeştPı E ztnc,.nda satı •aln:ıa komısyonunda yBpılacakt•r. Ş:ırnam,.s• ı1tl'ııe 
üç odıı hlr sofa Ust katts Yedi l:'omisyond · iörOlebilir. T ·k if m,.k•up1arı b~JJI gün V" s at•ar> hir o:»at e"ktıf'• 1 

icraya M.ı, i M~dafau Vcki j memurdur Tü rki) enin 
( Kanunun na6ri tarihi 8·6-938) k k en ço o unan -

Mı ı r bü .. çesi 
Kab!ıe, 21 (A. A ) - BuO'Qn &t:· 

vekll M hm d Mah ud Pa a bu s nekl 

but9eyf rncc!ii)e v rm tir. Büt{nye frÖ'e 

Milıi Mü •afoa için 2,5 milyon ıra tııbsl

ıat konulmuştur • . M hmed Mahmu P.ı· 

fi nutkunda bu yılkı bütç n n i çen 

aen lore nazaran çok üstün ofduğunu 

beyan etmi~tir. 

· Hava hücumlarına karşı 
Vaşlr.gton, 2 1 (A. A.) - Harici e 

Naım Hul sivHl rln hnva bombardıına· 

nından ko unm2sı ve bar)I lnsarileş11r 

me~ fçfn .hlr program haz rlamaktadır. 

mecmuası hiç 
şüphesiz 

dır. Zira mecmuacılığın 
modern bütün tekamülü
nü, zar af etirıi, nef~ setiı i 

h kik tPn kP disind 
to larnıştı 

"DAlMA 

TiRYAKi 
iÇiYORUM .. 

e Her Tiryaki burau 
sôylUyor.Acab~ neden? 

Çünki: 
e Tiryalc.i sigarası on· 
1arın uıun zamandan· 
beri bekledikleri s1ga" 
radır. - -

9 Tıryakinin harmani 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AVNi HARMANI 
AVNi I Ç 1 M I· 
AYNI NEFASETi 

TIRYAKILJE 

BULABiLiRSiNiZ! 

Erzurum Vilayeti Daimi\l Ee cüriıeliğinden: 
Aşkale kazasında yenfden yapılacak olan 3430 lira 55 kuruş keşif i sıfad İ~· 

tasyonu 15 6 938 gününden ltibart>n 15 gün müddet! açık cksilt°l)ey konulmuştur. 

1 - Bunun thalesl_1 Temmuz 938 Cumll iÜnii saat 15 da VtlAyet daimi eıı
Cilm .nlnde yapılacakhr. 

2 - M.uva kat temfnat m kdan 258 lln dır. 
S - 1 t~kıuer ke if evrak nı, hus st ve t nrıf e rtı; m sınt endlmen kalemlıı

ot ıoruo 'rler. 

4 - 1ottıklıler N llfıa V k tlnd n mu ıf d 
ÜDQ ~L~ .1 0 .. f i \t. . .. tf 

yı kazono t ıke 
CN~· ) 1 

ini tha• 

oj~ r sofu btr bala a-Jt katta ~e kapı lkadnr komi•y .n h11şkanhğın,. verila;lı v .. ya posta 1 e gör>n· r •mi bu•• n"cıı 
(No 450) 4·2 

ö uı de küçük bir behçul e beraber ta-

~ p o anlar e-.v s ohibl B yan Hanım Arı E ı h• } B •• d•• ı·· "' •• deO: 
ı ız mür .. cant etmeleri nan olunur. rzurum n ısar ar aşmu ur ugun ııtıJ9 

(No 467) 1 -Aş\fa1 e kıı zası dııhl inde Muhlis tuzla~ında yaptlRC81
' 6715 lf rH BO ~ uı· 

•• " beneli keşifli bir idare ina,ına talip zuhur etwec:tl~inoe 15 6-928 pürıütı"e 
Karakose Askerı Satınal- haren 10 gUn müddetle i: cı~ eksilmeye konulmuştur ı; sO' 

ma Komisyonundan: 2 - İhRle 15·6 938 gQnüne tes düf eden Cumartesi g-n Ü saa t ıo ds 
Kü""'Izman fç!a alınmış bin kilo as- rum lnbisa lar b11 müdür üğüMe yapılacaktır ~· 

6 İ 1nılO 
keri evsaf a fab tka u u kapalı zarfıa 3 - stek Herin muvakkat teminat k:araq ol "rak 503 lıra fi2 ku ll"' 

<>ks hm.-ytı kondu. Tcshmt badeli 8100 nün en e 1ve veıneve vahrmala·ı lizımdrr 51,ısr 
lira ılk tt>m • a•ı 607 lir11 50 kuru<ıtur 4 - lsteltıHe n bu işe a•t l{ eı.;i ' şı tn:.me ' e projeleri f,.uınbu dP. fr~l 8 V~ 
İh lesi 4-7 938 Pozart s ı günü saat on 1 umum müdürl rı 40 TUZ fen suııestle Erzuru ltı hısarlar hasmüdhrlüğü• t1e:gor 
biıdedir, İbalesı KuakOoede satmı. Jma lirler. 

1
or 

komisyonunda yapılacaktır. ŞartDamesi 5 - istekli erin moıeahbitllk veslkaslle artırma ve ek~iltme k8nunurıdS ~e 
1 om~~yon1a gorüle~iltr lsteklıler ihıı- terilen şartlan ·emıtmen ba:z o!ma arı ve en az buna berzFr 5000 •ıralık 1": 4 
le gu lÜ ve lhule saa ından blr saat ev- eyi bir surettı· y ptııc-lar• nıt dair uesika ibraz etme) ri şartbr (No. 438) 
veı t k it mek.tüplMıle ticarı-t odası ve- . • . _ 
sı astrıı .k.owisJonumuza vtrmiş oh'cak
ıııdır. (No 446) 4 2 

Frzurum fapu 
Müdürlüğünden: 

Bitlis inhisarlar B"'şmüdürlüğünde~,;,, 
1 - Me azk ı rt k .. zası dabılın e A tt t zh sından Van lnhisurlar roodıı b '~ 

164 o Kaz•mpa a .. mbıırına 76 toıı G vaş am'"'anna 70 to ınura ıtyA ıırtıçıı.b~ 
80 ton, K rm z tuıl ı•ndım Mus ambarına 225 ton v" mur lis uz ıııs ndıın 

Erzu•um TuJ cu oğ u mt hal'eli Ah· cur amb.-ıruıa 120 ton tuzun nakil mllnaı as . a ko ulmuştur . aıtll' 
met II.ın.di oğlu Şerı~ Ôzsü tatafmcıan 2 - İha:e 23 6-9 8 g-ilnüne tcst1ı1üfeden P .. rıenbe ğOnü saat 1.. de 
terızlm etml~ olı .. uğu beyanname ile ida- nhis~rlar ba~müdü lüğiinde yı pıl~caktır. 0 ~5 
reye mOrıcar.tla Ali oğlu Şevkiden Gez 3 - Bu nakliyata a lt muvakkat teminat parası Vanın 984, Kazhnpaf

8111 

mahallesinin Köse Ömer nem mevklinde Gevaşın 152, Muradlyenin 175, Muşun 218 Çabakcurun 184 liradır. ıoP&1 

vakı bir k l'a tarlanın U~te biri hissesini _ 4 -:- 1stekUier ıartnameyi Bitlis n Erzurum inhisarlar baımtıdtırla4 4 
. g'Ore blılrler. (No 437) ./ 

327 sen· sinde haricen sekıı madeni al- • .....-"""' 

tın bedel mukabilinde satın ald•ğından 

namına tesclllnl tal~p etmiş olmasına Devlet Demiryolları işletme 
ıöre 1515 numarah kanunun birinci 

maddesi!le ısunaden m!hellen tabkiktıt TJmum Müdürlüğünden: . , 
yapıttı.cağından bu tn:a hissesi l!e ela· usa.ıı9 
k uf 

1 1 1 
t fbi 1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfır:da fs!ihdam edilmek Qzerı ı1' 

al tesarr ıyes O at ar varsa ar Je hareket memur namzEdİ alıucııktırr 
ilan:lan IUbı nn 10 rttn iç n~ ~ evrakı A - Musab~ k ya l~tlrak edebiltı:ck için orta tah~ill bitmiş olmak; 
müsbitelerile birlikte tapu mutıüriyetlne B> Ttı~ o'm k· 

' ve~ahut tahkik.at günü elan 2 7 938 Cu· C) Yı ş 18 Of n auğı \'e 30 t'rn cı hili yukarı olmamak; 

IJlA günO mahaUiı ve b '1ın ca.k tt hktı H) A g ıd b r se'l~ fçln askerliktf'ln maaf olmttk; er';/ 
memuıun:t , o ~c · alla· ı Han , lı:n r . hJ İddrc miz b , kim ' rı ht• afırıd> n yapıh cak s hbl muayenelerinde taal 
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t 

(\lo 466 , .. a ıf g"ct m n o r rız ve nastal ~· olmöMak 1,,4' 
C?ilC:::ı=ll-••••ıı:a••ıı••-~ 2 - Mu ab 1c nı .a k· z11nanl>-r 61 İ ' a ilfl t .. yın ed:lf'IC ·kfir·. Ecnebi ııssfl 

blnne vak t ı r a 67 ılra ü 'r tlA a ına"aklHrdır. r.ıs~~I 
ıa t ı Daktılo, l> kış , rı f 3 - M~ a <1.k. wı na ı 9 T n '1.Z 938 Cııma'1,_sı gU fl s :ı• 14 e "~ 

, .ı , v ı ma ı ' h.·r 
t.-ıınıratı yapılı· 

R za V atandaşldr 
Silf'lh Fabdkusı kaı·~ıs.ında 

~ay KAYA ha e inde 

Vı t l 

h ·u ııı d 
1. n • o p s, .. ol 

" nı.ına bı ıı ~ (91ı) 
mık ışinıu paz ... rı.k für~tiıe ıhaıcs 

28 - 6 · 938 Salı günu sant 14 tc Vtllyet 
Dııi::ıt En ·üm.-;•inde yttpılacaktır. Kati 
t in t 111 lo: • ttn 137 linıdır. 

1 • k .ıı::rtn ~ocum n kalemine mürat 
etmelerı ılan olunur 

( No 461) 

Bahip ve B&1muha.mrt 
CIJl&D lliJlA:H 

umumı neşriyatı idare eden Yam İflen 
M14tlrtl: Babam DCl.GD 

.., 

p şa, Sı ı...~ • A . a a, rs .k • K ' se Mai tya, Adarı 1, Ay) lzm r" 
um ışle m ..ıH· Zı ı d >a •ine k . r 

4 - E svn mu ·ac a 8 Te-n U7 838 Cuma gbnünf! k dardır. Jfff , 
k 'fl '' ıe f> - Ta p le• şet l!C to ve ıstasvonla"a ô5 tir4 a ile rnnr ca t u ti"'Ct' ,pf 
ıs•e n 

6 - Kaou ~ ıı t Vt twıs fı n k · •n a ah · fazla 'll;t1U "TI t a ' ı&IC ;rı 
ı •• t u ... Wt' •k z n ve ı tusy nl rn naca t · dwbHi · le~. (No 44-9) 
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