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Pınltellda maada her rln oıkar 
8ay111 ber yerde_!' kUMJftur 

Bamlmaya• JU1lır fert nrllmc• 

·r Teşebbüsü 
Hatayda seçim yolsuzluklarının önüne geçmek 

için delege Garo' ya şiddetli emirler verildi 
liataya getirilen çapulcu Ermeni ve 

Bedeviler derhal geri çevrilecek 
Qu---iş_i_n __ I Fransızlar yelkenleri suya 
Çıkar yolu r indirmiş görünüyorlar 
A.. Cıtba Fransız Hariciye Naz1rı BBy 

' Bone sözünü tutacak mı? Doğ
~ l buna ihtimal vermek bizim fçin bir-
--~~ l Eğer şimdiye kadar dünyada 
~ lf olmayan yanar döner, ikt lÜz'ü 
' :asctın karşısında ka'mamtş olsııy
\ k tıkuk.u dUvel muaşereti, mtlli sö
' 

1Ynıeti hekkmdakl ölçOlerimiz ssr
\d~l ve bir devlet namına blr nıızırın 

Mandacılar işleri okadar sarpa 
sardırdılar ki, nihayet bir Türk 

anasının da canına kıydılar 
·---------------· ·---------------· ~i söze itlbar odc'oi'ird•k. 

~ ır iki gün sonra Bo:ıe'nfn verdiği Antakya, 2 (A. A.) Anadolu ajansının 
tıtı" rıe suretle tece

1
li edeceğini göre- hususi muhabiri bildiriyGr: Arab ajansı Türklerin 

'~ Üınit ederiz'<i, şimdiki rl'ybl ka· 
,.~ınız1an dolayı nedamet dnyalım. Hatay hududuna asker dahşit ettiklerini bildir-

t~. llıktye nedense, Fransanın her mektedir. 
t)ltt her sahede tecelli eden ııo..ıkam 
~'tlt lifti hl'd ğt b~ lde, bu keındlndeo 
Sn"'nı düşünm~yen, s'yasetindq had Paris, (A. A.) - Havas Ajat'lsı bil-ı Bir salAhiyettar zatın söyledi~lerl 
' fazla mağrur n:i ı"te ıra~ btç bir diyor:Hesmi mabafflde söylendiğine göre, Parls, 2 (A. A) - Havans Aıansı 

ehrimizde mu haf aza 
edi ecek eski eserler 

Nafia Vekaleti buradan gön
. derilen kararı tasdik etti 

l lletakP.U P.lden bırakm ıım1şhr. Sürk gazetelerinin Hatay hak kandaki bildiriyor: SalaMyettar bir zat Hatay va· 

'Ur,qti.rkıye, Garl-a "Frmısız kü tll ündP-n nf'şriyab b:r ültimato-n mahiyetini a'mış ziyetl hakkıDda beyanatta bulunarak Muhafazasına. harar ı•erilen ııe mlnareıi.' e ki bir~ zelteZede . yıktlatt Ulu~nıilrr 
t~ c 'd~rek hakmıştır. va bel <ide bu bu'uiımakta 'fır. Düa öğleden sonra TOı· şunları söylem1stir: Cumlwrlyet cumhuriyet r.nddeslnderı gör.tJna;ıı (Ycz sı 2 incide) · 
'ten, o tarafa doğru blr sempab duy kiye e'ç"s\ Suad Davas'ın Hariciye Na· - TOrkiye Cumhul'lyet hükQmetl, :r. z rına yaptığı z·yaret te böyle bir hedefi l::üyük elçisi vasıtaslle, Sancaktaki Türk- ERZURUMDAN GÖRÜŞLER 
toıu Unun otc kh lt>c '"ll'yatrm ş,mdi ıın- takip etmek ma\n:adıle yapılmıştır. lere yapılan tazyiklerden dolayı irıtiha- 1 Ağrı eteklerinde~ 

röportajlar 
~cı Ve göriyoruz\i. bugün dllnya yll- Halbuki fra"sız hOkOmeti intihabat batın ihlal edildiğinden şikayette bulun· 
~ltıı bir şurlş unusuru olm bod~am d vrc s ·n:n sükümt'e gPÇmesi için elin· muştur. Halbuki .Fransız - 'l'Ork dostluğ.u 
~~&ıs,, Yalnız biz"m dt"ği•, mült>reddit, den geleni yapma~a bazır bulunmakta- rnrsılmaz bir bağlar bağlıdır.Netektn:~eçen 
~~ .ı~' bllgtslz, gö·gnsüz hareketile bü- dır. Bununla l:el:-aber sTyasi ırabafiJ lerde Büyük Millet Meclisinde Turktye 
b. ~un ' ' T f k n-· t -
'it, Ya için zı.ırarlı olmağa başlamış- Türk gıızetelerinin neşriyatının asıls·z ve Hariciye Vekili Doktor ev ı uş.u 

}'f h'ç bir ecasa n üstenit o'madığı ve an-1 Arasın Hariciye Nazırımız Bay Bonenın 
:~l'ld~rp sonra~ı felllke!l<r', hep onun cak fntih batın cerqanl dolıtyıslle husu-1 e~kl Türk dostu o!duğunu söylemesi bu· 
~!'ıt r, Avrupayı bugun b?şlan başa le gelen h•yccanın ba~ka türlü ifade ve rade çok memnuniyetle karşılanmıştır. 
~ 0 •n 1timatsız1 ık, ı:-m ri vaki s'yasl't- efslr edıld ği kanaatlndedf r. 1 ( Alttara.fı 2 incide 1 

~,~n ~~id~ Cemly~i aknmın t~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-
~~,:·ndıın ber gün bir iZ daha kay· KAMUTAYDA OKUNAN MEKTUB 
,,ıc, Krall r Kralı Haile Selaseye 

t !) eaı de onun eseridir. T •• ki b ı • • d ~tr,~:ny~ vukuatını h'rıız karı •tırrmz. ur er u şart ar ıçın e 
t lll bır manhks • zlık , nerede basit 

:ı tı tnf~at için, btr dün~·a çöküntOsü· ı b • ı • ? 
t'•ctur edeısini7, murak~ak altından nası rey vere 1 ır . 

~t nın çıl<trA' nı gü·ü·~ünüz. 
~'t, ~ahedelerln, sözlerin s•fıra in J1 ği a· 
~~.,<1i t~nsa devletirlir. Huhuku dovel Bütün bu müşkül vaziyet içinde ken ılerine 
·~tıcı nıl hiçe ... avı:d ğı maka:.ı, rrar.sa düşen vazifeyi yapmaktan çekinn1eyen Hatay 

~,'le nazaretıdlr. 
~rt,l'ata"sa 17sg da hürriyeti rnın euen, Türklerini tebrik edeı iz 
',..,.,Ya dı:molı'.rasi~·i getiren bir millet· .. 

•r ""ırt H Hata)·dn karde~lerlmiz listeye 'Yazeıklart devede kulak. Ustellk ıı:r de 
tl~ı· ... ala mUstemlekelerindc h'irp nasıl ,·azılıyorlar'? Frans•z dostluğu dillere destan oluyor. 

~~~ltrı;ı . ~Utc>hit zı h'llerinfn ebedi f Ajans haberleri Hata11da tesdu Hargl dostluk be kardeşim? Hala anla· 
·ı~ iıhı kul'a"ır, ve· tu~ıı"u beşer Manda ı·daresinin Türkl•re ' ma:hnız mı? Bu adamların niyeti kötü. 

"ı '~ rı1arnt'si nıııcitılrc9, büniyetini al yapılırken, "' k 
sı kar"ı tatbik ettlgvi tethi• u.•ullerini ku-1 lşl~rı gO~:leri bizleri kodfse tıkmak, ı.r-

ttıı, eyen adamları. deıroktrsıtik v v H k b 
~ lltıı ın;;ım11a p~k kısa ve noksan olarak b~çlamak, süngülemek... er v.a ~yı ız-

t. n ıahıta kuvvetleri ge~ı Çt~vlr'r- 11 Et T- 1·1 

b' 
\ ~u~"Bada Malhuat hOr<iyeli, c'üşUn· 
11~ R' l:vtıti söz ıe ,•ardır. Ama ... Onl r 
~~il 8

1
Zetelerintn sOtun'armc'a, ıı:tırap 

L. p nsanıarın seslerini duyarraznnız. 
~t ra?ls l'' tu a mandaterdir. M krndı o:ıa 
)' c taınayan zuvallıl~rı is ismardır. 
~~'nlı rntsall SıırlvPye ba\ıın! Hürrl· 
~ı h ~ahtp olma\<: hakkını çoktP.n kazımı 
""ttt:b~e, müsttvlinln dinden )nkesını 

~ •liyor mu? 
~ı lı~ şuna kanfiz ... BüvOk TOrk mil 
~.14r, t tıe vahasına olıırs!l olsun, ırk
.''Cl\ \'ettı ezdirmiyPCt>ktlr. Her gPçen 
~ \'~'ıl CekUen ıztırap'ar, eyrtın net'cele-

0lacağımızı bildirmek tedlr. 

CİHAD BABAN ) 
(&H ıaratı ı ncıcte). -

yeliştlreblliyordu. lue ve bizimle yOrUyen ı ur .. ere 
Niğde Snlavi Caııit Ural'm Hatay- yük ~tmek ... Siz hata kul~k as.nayın dl

dn bir ark'ldaşındaıı atarak geçenlerde yorsunuz . Bizim bacanakla konuştuk 
J(amula.yda okuduğu mektubu, oradaki Slzd ~n ya\varmağ'a karar v.erdik. Bu 
kardeşlerimizin ne eltm şerait içinde yazdıkJanmızı Büyük ~umburıyet Hükti 
bulunduk/arım rB Manda fdareainln meUmfze ulııştırasın dıye. Eğer ulaştır· 

1 "k' l' . k d 1 Tı1rk ekseriyetine darbB indirmek için mıızsau abrette ı ı e ımız ya an a o a 
ne vas·tnlara rr.ürasaat ettiatnl göı.ter- • cak~ır. d f 

1 · · d. ilk gün h~psin en nz a idili 
mesı ıtıbarlle nyneıı neşre ıyoruz. ] 

8 
k k d 1 3 'I t b')' u ·ar eş m; ., ayıs a ı ıyorsu 

«Kardeşlm, buraya Akvam cemiyeti- nuz ki burada tescil muamelesine bnş'a!l 
nln komfsyonu gelirce biraz ferahlamış.- da.ilk g-iin bizden tescll edi'enler, öteki· 
tık. Biz Türkler bu komisyonun Akvam' l~rin bepslnd<>n 166 faz'a idi. Bu fıız1a
c1Jmiyetlnln yüzünü ağartmak için gel- lık gittikçe ço~a'acalctır. Çüokü Eti tOrk· 
diğini umuyorduk. Heyhat 1 Bütün düşün- leri kardeşlerimiz, Araplar, hatta bizim 
celeri.miz suya dü1tü. Bura~a ~f~im çek-

1 
dilimizden konuşan ErmenilerJn çoğu b!· 

tığ mızi bir Allııh; bir de b z bıhrfz. Da- z:m sandığa yazılmağa karar vermişler· 
vulun sesl komşuya hoş gelir derler. 

1 
dl. Nttektm 3 Mayısta İskenderunda bl· 

Ö vle lmfş. Bf zim feryadımıza hiç kulak zım sandıia fkl Erment dostumuz da ya 
astığıt iZ yok. Cızctelerlıılzi okuyorum. ıılmıfb, ( Altara/ı ' ancadı) 

1 

1 • ~rıurumdan hudu 1la kedar 
Y?' • ~: llasanka'e, 3 · Ağrı valisi ile 
bır mulikat, 4 · Dünkü, bueünkü ve 
yarınki Ağn · Transit ve· Demiryoln 
ba!.( ı d:ı h~zı mü!ahauıar. 

J'aıan: 

CİHAD BABAN 
Salı günü ba,Iıyoruz_J 

FIKRA: -
Çin mucizesi 

U:ıak şarkta senelerdir sürmekte olan 
bJr miutıdele var. Hukuku düvel kaldt' • 
l<'rine göre ilan edilmemiş olduğu için 
harp :ıdt \'erUmiyen bu sav:ı~ta yii2 bin
lerce fns'.ln Jno:afsızca boğ-uşnı:ıktadır. Kan 
gövdeyi götürüyor, toplar, zehirli ıa:dar 
tayyareler birer ölüm makinesi ı:ibi l!ill
yor. Fa 1.H t h!ıl!i kat'i bir netice :ılmanıı-
yor. 

Çini htila efle<•ek Jaıwn ku\·y~tlerl 

7.a rnan zaman onun ti göheiiııden ses ,·e
riyorlar, Ye zaman zaman toparlanan Cin 
:ım:nıo;11 l•!r dt•\" ıdbl .fapon fır!<:ı·nrını yu
tup hazmediyoJ". 

G:ızetcl,.r k~rkun~ haberkr H'riyorl:lr. 
Çin rm:.hmuzlan:ın bir at ıibl şahhnmı<:
luk bir ihti~at kuvntleri '\'1\rm''··· 

1 
ı\ nl:ı~ılt~·or, da h:ı çok tıf-.<;r<lili~·or ki 

Çin mahmuzlaı nn bir at ı:lbl ":lhlanmı'j
tır. Bir milletin bu ı:ahlanışı htitün 
kun·rtıcrin üstünde bir kuvvettir, t>ll 'l' 
kurtulu!j imanı da te~C'kkül elmlşs~ ('in 
l'tıtuhnaz, hazmedilmez bir hal~ gclml -
tir artık ... 

r;cğil lap'lnya bütün dünya bir araya 
grls~ hu işi bn~arnnk mümkün olnıyacak-
tal'. . ; v ı:. •• 

I n~.korıdan _oş:ığı I 1- Gölbeşı n~Jau Biz hür bir vatanın evlltları, dünya-
Pala ııdokP.n daglar11w hir bakrş, 2 - nın bütün milletlerine hürriyet ve lstiklM 
En.urumun hemen Jıer soko.(jmd11. ya~ · 
kış durmadan akan çeşrııe'er<ie11 biri, temenni ~-dc~lz ... Onun için Çlıtln kur -
3- Erzurum sok:tklarında11 birinde bir tutuşunu oıluyoruz ve onun bir mucbe 
tesadüf, 4- üölbtışı karakolu ve Demir· y:n·atmasını bek11yoru. 
gollar Onunçu işletme AmirliUi bliı•fı. ... .b Baa'1r DV'LGE 
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Paris elçimizin Haset yüzünden acı 
bir vak'a 

Tehlikeyi önlemeli 
iLK MİLLİ BANKA1\1IZ 

elli şiddetli Zir l\1al pazarinda oynıyan 
çocuk] ar teh1ikeyeınaruz bir teşebbüsü Bfr deu"'irmen sahibi ile ou"'lunu Son gfınletde ma\ pazarınıfa ol-

(Üsttnrofı 1 incirle) ı fena /ullde dö!Jdiiler 1 dukca kttlahıılık e-öıünmektedir. Al- 1 

s 
yor 

Ha~ııyda 0ı80• iş er rrans z hüki'i:ne- Söylemrz, [ Hucıu•t] _ Söylemez lah 1-erı k tini aftı,.s·n, fat ş·ar da 
tinin ehle '1• ~ 1, mtihabın h ~ecan a de- nf'hiy Jıılnde hts t yüzünden acı ve mü- h~y'ı h •ra·etlidir, Bu"aya g tirilen • / Z B k 11ıfl 
Vam etmeslnrlen V0 ora1ttkı idarf mıı- t•Sst:f bir hliQfS-ı olGU. hayv n'arın l ağlcrdıkl311 yerle:d~, 1888 de tesıs e i en iraat n ası 
kamların as yişi b h kkı!t temin edeme-ı N> hiyernizin Ağcegiz köyüne üç ö~leden sonra m ktep ta1e· elerır ın 1 
meledrıd"'n ileri gelmektedir. kHometre mr.sarede ve bu köye b,ğ'ı top oynP.d k1an ı dıt gör'1yuuz, l>J f ilk gecirdiği erh leler 

Dün öğ'ed·n S"nra, Anlı>k~ad:ı b·r bulunan Yusut'un yedi tıısurufurıda sabanın gübreli ve pts olduğuna gö- ' . ..ırınl 
Tük kadınının ö'dü ü mrsi 11 üııasehetlle bir de.ır..irmen urdır. Bu df~irmen 1-'a r'", ovun rs"as rda düşeı:Pk bir ta- dn ,. 

k. 1 6 1 h Memleketim"zde Zo aat iş rrir.dc kre. verilecek namt kredi mJkdarı Hariciye Naz rımızı ziyaret eden Tür ı~e ıar.ka'e mnıs kazası ya,,ında-tır. 925 raflarını berPllyecek yavru a"m, ıır 11 1 k k b 1 d 'l . 1 
k 1 S d l tl ı l · u '·ü H bıılmak ınllşkiilatını vtt mubtrı'if şe- ra 0 anı ti u f 1 mış u. dar"'sl ~~· Pars t Ü) ü t- ç'si Ut DavPz VrZ ye sene s\nrle Yu,ut burada bir de~irmen 1 dürlü ha~tn ıt1a tııtu ma a"l m mı1 n 1 11 1 k t d ki f • b 

J 'h k <il erde aö ülen mu·ı;lıaha kredisın:n ıılem ., e satı ı annın 1 tlll' a"latm ştır. Bundan ço-t mükesslr o an ''"P"'ıc: ve arı dan g't'Çen 13 sene içinde olduıtu gibi, bi assa 1a'a usa ya a· o h 1 .. 1 f d k iyetıe il 
d J ıı k h h k. 'u·· •u"k zar rların1 ta' dl.• rdere!c buna za E c.ı ısı a .. a m an e ser . bı'r b:' Bil~ B ırıe d r al 1-'a as lakt Fra· sız e- ah ta s \•ftye lıaHne koymuştur. lPnm ·Ia·ı ih im:ıli ço \ur, r an ı ' kkıl 

· l 1 ı d ,._. h d arşı ı'lk dora c'ddi ve csas·ı bir ş~kihle olunan dı'>rt .kişiıien müteşe lcgos G ro a ~idd tli emı er verrn ş B\lt.ass \ burada y:ıptığl bu 9 g•r ac k'ı bir i~tıye meydan verme- t 1 d t .ıı 
11 Üc"!.dela ça" lerlni arayan Devlet adam-

1 
ye eMev 

1
' ko uiombu~ vk. k I rı .. da v"'~ V8 bu işleri kısa bir zam ,n~ a neticeye men He evini k şın en şiddetli mtlrur ve den vv•~l, çoc•1kJarın on•d9. oynR- . ~ro e et 0 ıça aza a .. •~ 

erd rııec- ğ l'li Suad davaz'a vadPtmiş•ir. ubur imktlnı bu uomayan zamanlarında rr.a'arı !llenr d lir:e, mubtemel b:r armMdat~hMtıdhpa~ P~şa oı;uş~ur. Valili"'ini şa'l me'Dleket smdıklan rruoıaı~ııer 
Garo im sefer de kousolosumuzla ca!\ kuıt ran vaz\yetine koymak sure- ıeh'ikenin önü 11lınırış olur. Bu mü· 1 aş .ı nın un "' 1 M b t b. k.'d · k. f edeıJl'l"" _.ıı 

1aptı"'t zamanlarda !·öylUye ıız faizle ve mus 0 ırlşe bı t\ 1
1n ~Ea b 1 .. .., 1.ıe~h· )'E'lli ıuıralar aldı tinde f, dakarl k göstermekten de Ç"- nssebPtle alak't~arların nBza·ı di~ ka- l!ı 

1 
_ vn zııman a ozu ma

6
a aş ..... " "". 

. E - l b k ş çı"' altuıda t· i lb l 1r· b. a lf telekki et -.olay ıkla kr di verm k g-ııyrsly e ıvu- 1 h f tıı ~ 
Anfa\ya, 2 (l\. A.) - Dd•ge Oaro, kinmem'ş•ır. zcuın e 11 1 ~ ın ce e me.,.ı ır v z : - ·ude etirdll'T-l tf·~kilat ilk ada tt crube l\Iemleket snndıklarırın ısı ı Ç .rarıd• 

Franrn·ın AokHa sefaret a•aş militeri kl'lıın H ns posta at ve sürücü ütün tik. J • g . 5 ~ t .. lif t dbirlH alınmış ve bu ıııeJ~ ıut• 
· ·e B~\. ru ta•··ı Fran ı·.. fstit barat z b ti h ya'lnı lı u tarmıştır. . "t hıy<'tır:de olrrak tzore 1864 (1280) y - 1 . i er J dit11QnülıııuŞ ~ 
y w" n. .. l f , .. da Ru,.çul{ta kurJlmuş ve nıüt a~ı ban ~M·mal yke etrın ndçko .. a ması ...., •ye ol•'':, 
ile blrl k ·c dün ll ~ konso'ornmuzu ziya-1 Bu adaır cağııı~ yUz Pree meyv~ ı- 1 em • e s -tn ı hır.na serm.. bv 

ret t'd r"'k uzun wü d t O'ö.·UşmUıı:Jer danild yt-t'ş •rek mukemmel bir s.ay l~e Şehrı·mı·z _Je 1867 de husu i m• nua'a tabi tutııl .. rak k 11 1 k . A rgts'nlo ı.ıe 
., 6 v k b aı 'I~ Mdmleı- et s t"dığı aiı verilc>r ı k ·uk:nı ma ul Zltre eşar v~ Ja bitllı>ş# 

Ve bazı karnrl"r almışlardır. uu zat beı.:ı haline lrnyruğu bu metru yerın ır m par çol'ra tı ması ue aşar d 
.. .. u " ı A~ ~ · k- m\Jhta · ı k m3ırlek"t1n h~r tarafına teşm' l cdılmlştir. t b 

1
. k 0

1 t 
1
"' • 1883 yııııı .... 

gün tçinde SÜkO.net ve itimadın itd• si C nnet O macırı C g' z oy . muharaza edilece il S' ı ara· RŞ lrl mış V0 . , l)etıv 
iç·n eurrırd n geldiği k dar ç lışacak- Naz m aza Cemal ''e Habip çakemedık- T ı Memleket şandı klarırıın bü,.ye,inl v~ başlamak üzera ;:ş3r vergisi bir nıs oJlln 

)arırıı sö ylemişltr ve bu hususta iıc.hat· }erinden lb'iyar Yusufla oğlunu k~~e. gön- esk; esL! rler ça'ışma sistemini göm: ek üıere 1867 S';!· de tezyid t di!mfştlr. Bu ilaveye -~ sJO' 
t b 1 1 d dermeğe kakıyorlar ve h ~r fkısının de 6:. ~ ıesinde y·r.ni dokuz mıdd•yi ihtiva hissesi. namı Vt-rUmfş ve menıteıce ., .. l'.· a u unmuş ar ır. _ _ 1 N .. ~ .. vw 

b - , ,. • , ozerine hücum ederek doğuyor ar. e· dtın husust blı; nizamnnme vucude ge- dıkları da bu"R iz,· feten M:ıonafi :><" Bu zıt ata gore yallı a<·a~ lŞ er şun- ş-hrimizin ima· plfnında tsrlhf •· -
1 Ab h ıı.ır k A d t•ıc"'de Yusuf il· 0"'

1u'lun ç 'DA ve k8fas ,ır ilm ştir. Bu nizamname ile ziraf kredi ıorı Jsmlnı· almı•hr. .,.1 ,sı ardır: dürr m':ln me e na ya a- " w e. . M .. eseılcr;m'z'n mııbafd7ası için evvele "' " iV' 

bılıye müdürlüğüne getiril• cek, Pulıs ve yarılarak· kanlar içlndNe Ağtıciekg ·z k'f.?yu- topl11n.en kem ~von torafın1an ittiha1 i:;leri memhkdlmizde H!< dtfa olarak Sılndıktann yeniden canıandıt~ers11 
jand1rma kuvvet eri emrine ve i ecek, nün b&ğlı bulunduğu u ş ara ~vu:a edilen ka· a.. N;fıa Vekal tir.ca tesdH Devi t mevzuitına giroıfştlr. DiğH ta- için yapı an lıütün gayretler sedB df 
lC:tbırıda a•k r. kuvvetler kı:ındlsioe ~ar- mü· aca1t cd yor veV mk~tl~keaneyte Ms . e- ed lerc k ş h:imiz~ gönderilmiştir. aftan heynt;lınilel z rai kredi tPştcilatı kfllmıştır. Memleketin her tarahn~ı0~~ 
dımda tu u 'uca'<i rdır. İntıh?:tbat lıüro a- dilmek üz-re1ir. 'k2 ı ş•b ye uz.erme Ka ara göre mevcut ve muhafaıaı;ı arıh'r d de b:z m memloket sandıkları ğı'mıs o'an sandıkların ııo.,tro'u p:ılldol•)1 

. 1 k b. k suç'u hakkında tahkı ata aş armış ır. :nn ve niztunnamtsinin btlyiik b!r kıyme- o mumış ve bi1çok sebeblerden _ 
8 

... ııdi' 
m ıo yt r eri d ğıştirı tca , ır ısırn ıazımcrelı n eski rser'e.r şun rar 11r: t ut ... ~ 

h ti va• dır. devam ed,,gelen fena veziye ın ııd""' 
yerJerd~ y ni büıolzır .açı.'a_c.k ve inti- l • 1-. Çıfte mira eler, 2 · U u rami. ıe s• ·ıe-

T b h b M•m\eket Fardık1arına IA11m o1an yen artmış ve yarım tedt>frler , ed' 
ha'">at ta:.ıı bir s rbe~ll ıçıade yapı!a- ra z on a er erı 3 - '!akııt ye medr srsi, 4 . s 1at lrnlrs:- .;;ermaye milsttıhsiıl rln müşteıek ve ların r«>organize edilmesi teJllill . .Jt. 
bıık ır. _ M js. Uç kün betl~r, 6 - BoyahAne Ca'lllı, m"'nılstir ıv 

1 E l B d t Gurnltu yapan ve motorle fşle· m~cburt yardımı esasır a aöre ve m~vzli 
4 

' ı..ir f6 H ıtaya getiri en ~rrnen ve e sv · • .. . 7 - Gnrcn kap· sı cemii.,. 8 - Gümrtık ca- 0 Sandıklann tr krar mOsbet "' at§#' 
lcr en eri vtısıtalerla Hata) dan uzak- yen küçuk esnaf ve ımaıatbaneler Uzun- mil. 9 - Karın ık kümbet, 10 . Gümüş\ O o arı:;k toplanın stır. Memlek· t sandıkları- da raaıiyete gcçtrllmemrst ve 1.'~' sı~ııt' 
laştm actık'a dır. so<:ak ve M•reş caddeltrUe meydan ~ümbot 11 - Emir Ş "h kürobetı 12 - nın ilk. hcrUbe yılıurındaki sermayesi hasında rrütemadlyen artan ı.redı b-ııt· 

1~00 T" k · t'h b t cıvarmdan kaldırılac · kur. ' ~ t ·n ö te ı· edı'lm kte ı·d1· Huıaya g len :J ur ın 1 a a a k d k. alma La a P;şa camii 13 - MurBt Pa•a <'am i, mece usu 0 g re m n t • tısı yetti bir teşkilatın kuru1ınasuıl 00~· iştinık fçın d rh ,J kayda g ç rUtc ktir. • 1 Ha~ıran:ı a l;r ğ m:d::emlş fı: 14:. İb·nbim Pa~a camii, 15 - Narmarıl Böyle müştoeken çal şma prensıbirds lar.ır.:ş ve 1888 senesinde menafi s~tt,,ıl 
BıJrac:a bugün blr pa ca badıseler mış ve sıbb. şe e . nı 

1 
cıımil, 16 - Hacı Derviş r ğa camii, 17 l\öy üler 8 asında 1~ görme bakınııı dan krı hımsmen kaldmlarak yerine 

dlnmışıir. Dün bulUn dük11.anıar kı:ıpıın- rınlar Beledıye kararıle kapatı~cak~·r. Perv z oğ'u camii 18 - CPnııet zad mnsa ..,at gözetilmiş ve h 0 r hmentrı, Bankası kurulmuştur. ,_,--/ 
nıış kıcı.s' dışarı ç kınamıştı. Hatta posta ~ .. • ln.şa edil.mekte 01~.n h~lin u~b:~:: cami, 19 Caferiye

1 

camii, 20 . Ku.şuil· mü teı ek ta lanın ya'nız ya·ım oönü TÜ-

lş eri bile durmuştu Turkiye Basko:ıso onu. ıs~ıkametdı~dl tkı tloukk.an ve m 6 lu cami. 21 _ Taşhan. nu lşltmesi esıısı ı..abul edilmişti. Müşte· • • 
lo~luğuna gelen bir te g af atıcak b"Ş lar ıstıcn18k e l ecek r. rek işlt<me net CESİOd~ elde edilt n mah- u 1ş1 n 
s:lat sottra Vd bır a::iam bu mak suretile • Beltd ye atındaki csk~ Karga t• tl · sul, Hükumet memur arının nezareti a!-
yerlne göııderılebllmiştır. kaçırttln kır~a hanesi tamir edılerek bo· Sahne ar ıs erı uçuş tıı:da s :ıtıhr ve elde t dııen pırtlar rnr.· ç kar ye 1 LI 

yatılmış, bir taıafı Beltd ye tahakkuk 1·ntı'balar1n1 anlatacaklar d ha sermaye olm k ve birikmek. üıere TürJi liüytm•iııe ynpılaıı bir tarafı dıt tahsilat seıvisine bas.e- ı:. rrı) 
lmulı haskııdaı· dilmiştir. Anlı ara radyosuı un düokU teb iği : j mal sandığır a yatırılır. (Başmakale~ın de~~acılll~ 

Antakya, 2 (A. A) - Anado'u A- Ş .,hrlm z e bu'unan Is anbul ş h r tiyat- l nf ~e su etı~ı~ çalışma, önceleri iyi Bitim Fı amaya bıç Jhtl) 
0 

r1I 
jus nın hususi muh-ibirı bildıılyor: Vok- Fıratta boğulanlar rosu ırlest erinden Btdla ıle Rıza hbv ı Ida"e edılt:rtk mu b 4t netıc~ıer vermiş yoktur. Bütün dalavereli siyasetin 

1
eo' 

tor AtdOrr,h oıın Ml:'ıike stU!hıyeli tam- f • [ H ı:si] _ K mah ci- postala'l l1n.•sinin bir tay ·nırc si e bu-
1 
ise de sonralcn hoşnudsuzl~h'ara yol men ona gO.ler yüz gös~erdikBe• 0tl"'I~~ 

il k ·r 'k .• l . d E zı~can, us b' ı- !JQ t t b ı h k t d ııçmıştır Bu suretl~ Sdrm~ ya.in toplan- . . . . oa waş) me e a ı mı tıır ... a po s ve ıan arma varınaaıu köylU1"1dtın ır kt:.rı lıoc 1, gnn s2at ı> o ( a " ao u a tire e e e· , . .. bızım safvetımız" versin ... Kan" ' v 
kuvveti ver lecı:ği ve şiınd ye kader in- Fırat üzerlndt ki eski ve bozuk köprü· ceklndır. Bunlı:r bu uçuş esrıa'>ındeki , mıısınd 1 aızu tdı~en mus .. vc1t bo.~uımuş ybp Jacak şey basıttlr. Son df'f

5 
ı eıııll' 

tih bıtttt iştırak etmtyen toO Türkün de 1 d b" i d ç k n aözltri karur- intibalarını ra,.yo ile sôyliyec~kterdir. ve ahenk ızltK btışlı:ımışur. Bul'un uzerlne Bone'nin aene mtulmayaca.#10 eıııP er en ır n en ge r e o . 1.. .. k ld 1 o 1ı ,,. 
tntıh .btt lştı ak ettiriıcct ği ve b:zı yer· mış ve nt bre "'li~müş t:ıdır. Bundım Radyofarırıız 900 d ilga uzunluğu ve 335 ı~ec:ı usu unuı a ı:ı ffi j Sı ve sermaye- olduğumuz sözle lntn ıahakkll iti~~ 
lerd ı yenıdı n bü o ar ay.l11rsğı, ııııkQ- bir hafta e\lvel Mıgısı köyunden Şaıit fr, kaı::sla ayar ederseniz mat 15,40 daıı nın topla~ışır .. d~ d_a mı ve esuslı_bır me~- et"'!ıyec~ğ ne intizar etme~ vei~0ıii11~ 
meti 1 de bu h .su ta bir Otyauname neş- Çin ar 8dınd 1 blr ad4m1.1a Fırata düşe· ltlbaıen bu sözleri d·n,iyt bılirsıniz. t~ ~emıoı duşuLu muş Ur. B.u ~~ks~d:a waı t>yhın ksndl selef len glb eıı•~ , 
recıec ği öğr nılmi~tir. rek boa-ulwuştur. s· } k butun çırtçilera~n h .r bir çırt okuz ıçın de Fransı z harict siyasetioln O iill'e 

v dZ Y< t dn ç Jk gergtr d'. Bezı Kalp sektesi ır a~e .~ .~rısını yarım kıle (taım.b~~ 15 ~.~o b~ğdtıy .a 10· ı ahengine uygun olduğunu i' ıbeJt~ 
köylere g d n habı:rltr, şthird.-ki kar- _ B knn l{ ra- oldurdu ması muvofık gö Ulmü;nu.-. Bır nevı ver- arad.ıki dostluğu yok bilerek se ır 

. b b - .. A kaleı [Hususf] eı gi matııye.ird1 oan bu us 1 uzun sene-lh.rnket etmek... "'~ 
deşıt>rıl'liD, ıuıa v.:. a a ımı ın o:ouruı- ko\unn ba~lı Şoğun <t~reslodckı 23 tncn 1 Zorguld k, [ Husust] - Mehmet 

1 
J k t kı 1 · 

1 
P .. paı mekteplerınden putlar " <' 

düğıızaınını vtrmiş,bunun üzerine husul6 d 1 1 ·1a er 1 H ı 1 er msm" f>~noı br.nın 5 maye t:nn n rıt'• , 
km:n ~ ça ışan na. y-er vı Y ın1n · c • Vakfıkebi. li adında bır ame fl, kımsı- tophmn:asH ın tsasını teşkıl etmıştlr. ğı zaman ne yapacr ğırıı ş~şı ıe"1~ 

len heyeca'n orıa ığı liarışt rmış va a~a- lar koyüooea 1:::93 do umlu o.rc-.h\m nm llşıkı olan Ah::ned'i tabar.ca ile ya-
1 

M 
1 

k · d ki . b 
1 

müstevli ola ola ios ınt düşuııce (Pl~~ 
yişı t~wiıı etılıeK ımkanı .lı alınamı~tır. oğlu Mt h UPt Eldemir iş bıı=Jında i ·en ralamış, b:ç kla da \'Ücudunu onbr ş ye-' . eme. et s n l1Jirııı. 1.şe aşıya· uzaklara dnşen ler, sayıavııırı ılıı11' 
O d.:ı eced°' ki b:ızı Fı als z z .. b tleri bıle kwp s kttsind n vefat etm'ştır. ! rlndon did k d dik t d:ır~k öldürmüştür. ?ı~m~~eri_ lçın her kozi dahııınde uııg ıırt h~kü netten ıstediklerı ŞPylerln ya~ıcl~' 
so <.ak oruısında Lereye gıatcekıerıni ve .1 b.. k b. ıkı yuz lıra :ın toplaı.mış om sı lazım 1 • K 'bbli . b dut }18 "''! 

1 d 
. . . T" k . f d Ktıtı bundan sonra uyu ır soğuk- d . sı lı, yanı a•acı lerın u •'e•· ,J. 

ne ytıp c.tkhuırı b l ıırwtjmış er ır. lah ısJ.JMde bır ur C t cıl~r t ... n. ıı dll k 11 kl 11 .. t 11 1 uş' • 1 gelmede i t. Mı:ımleket sandıkları, çift- ç k as le dos ıı k mu b d sinlllı v
1 
.. ,. 

k _ .. .. l - bal an ı ı a pcı .s.. es m o 11 .u . . . h k ı m ı , . u a e e si,.,~. 
ç.,telerin Tü k böyle·ine ydptı hırı Oldurulmuş ve evve l\l gun ııynı ma - çı ol m.k şartıyle,. er f Se şah t kefdlet- muatıec esioin yanına gö d ~ril'1leıe~6ı'. 

baı:kınhır esntsınfa öı~nlerın ceoazderi lede Çileciler tanıfın~an ~.tılan bir bom· 1 le ~eya rehı.nle ıkra2atta bulunurlardı. dosttuk ıc hı riayet ettiğım 2i Jlltl t b~ 
şeb uer arııdına defnec! imiştir. Faktt bu bam? p'ttlamasile bı~ Tu•k k.adını da 1 Bu gece nöbetçi eczane V~rılen krtdı Jçln ayda O/~ 1 h~~ 1btle yetlerin tekme yemesHe ve nih•Ye,~,ı 
g ,ce ve b.Jkün ehı:;mıniyetlı başka ha- yara anmı,tır. Gene cun g ce bır TOrkle 1 "VATAN,, eczanesidir faz a 'ıoıyordu Ödeme mudd~ti uç ay- kım ZID zorJa l·tihsali ıle karşıfaŞ 
dise olmumıştır. annesi O'düıülnıüı ve bir 'fü k kadım da dan aştığı v~ bir senfden yukarı olma- hayret etmesinler. • ... ~ 

Düa Dörlıivak mahallesinde Abdul· 1 akını kaybetmlıtir. 1 mek üzere tublt edilmiş ve bir Şılbsa ctıuı> ~ · 

~===-=============================;;======:ı::::;:==============================================================~~.~~ 
ı' Onun s:ıs:ni birden bir yaylım atPş doıtru yaklaş"Dışlardı. Karvana otuz adım diye söyleniyordu. Yüzbaşı Şeq J°'~ 
kesti. Kur~un1ar tepelerinde vızlıyorlar dadar yakıtışmışlardı. Yüzbaşı Ş vlli öl- bu haline a'dırmadı ve zabite 11111ış_.r 
ve uza\daı da ~ahlanmts bir atın s·rtma mü? katırla da., bir nin akasına g zlen- koştu. Bir asker daha serl davrıı 51 f" 

vurulmuş bir ipek kamçı glbl şaklıyor m ş kalpaklı bir k fa ve üz rinde b r zabiit '"ak~l.ımıştı. Elindıt kasııturıı 
lardı. apu'et p r avan bir omuz JCÖrmüş 1 ü. Ar- dı. Kumandan: gıt~ 1 

Yüzbaşı Ş•wkinfn yanında duran as kasına dön<:lü. Zeyn b onbaşı kumanda- _ Dokunma ona diye bil 
I kqrfn biri birJ n tüfeğini yere attı ve nın aı d r da sUrünoyordl.I. Canlı istnlm. )'eJI'~ 
ellerini hwaya kıtldlrarak yUz üstO. ye - Z ·y lf b onba~ı. bak, bir zahit... Bu zabit elbiseU adam. bit 

1111 
)il' 

- G - '\'zan: e re kapandı. Bu Zeyot:be Vur kumandası ldt. O muhafazt altında duruyordu. 0 11ô~~I Vozbnş' Şqvki yenfdcın dah, ihtiyat-/fülmüş•ü. Katırcılar sırtlaı.-ındıı sllah'arı Yü~~aş~ Şevki hemen kayanın arka- cevap verdı: nında bulunan bPş arkadaşı bo'llıı ~~ 
lı yllrümeği em•etti. En ur.k çalılardan kalın ortülere bü üomü, oular'a beraber sına Ea ya 1

' t d. b .ıı. d A - Gö·Uyoru'll Yllzbaşım. rı yerden kalkamamış ardı. A'1111 1a~L 
k _k 1• 1 ..ı__ 1. . idil Bf d . b bf k - ı - ne '"a ıye l!~lr ı... tı-ş... VA a~ır atır tüf itini ~aldırdı. Bir şunları'a elde edilen tam isabet •.c:t"t"'. en uçu ı\ayg arua.n ve en b! ı siz tnm- er. r arıesı ı z n 1i oy orıa kısı1 r··r kl ~ 11 /\o b 1 d O k ., " h 

eklerd ·n fs 'l'ad c alııo:ı orlardı. ı tu'turmuş sOylt>yi>rdu. ÔbürkülH 5 s - u " n P ama;;a a~ a ı. r en g!'ztlnU kapad~. Dud-Jk'arını ya'a iı: AtPş den heps\ dünyalarmı d·kiştirtfl ,1ıı~ .. . . ~ 5 d " Y karmadıın yürüyor~ular t çı I katıdar kaçmağa ça ışıyor ardı. Bir kıs- etti. Elleri g-ıhba rnğu t 1n htıssas Y"tle Askerlerin hepsi ortaya çılc~e~1_'' 
TuF., klerını el erın e par~a\c.Jarını a-

1 

" .. · _ . mı vurulmuş ve yere yıkılmışlardı. Bun- rini kııybetmiş v ya koşmanın verdiği ., 
cıtırcesır a sı~ı.y?rlar.fı. H P~.ı ?" karva· Yuz~aşı Şevkın~n . gu e AA r~~gı lerın a~dına ırn\d;\r an meçhul adamler beye candan titremiş'erdi. Dat'1;ınık katırları yularlanrıdıtn tıl ( 
nın kendllerı ıçın hem b•r U'Dıd, hem sarıya dunmüş c keh bıı: kaya"ın dibın- durm~dan ıık~ ediyorlardı. _ K••k bir nci Allah•n cezac:ı diye ortaya toplıyor'ardı. Katırlar 1'~,~iP 
bir tt hlike ohıbih1 c 0ğinl biliyor' ardı. iyi l den yükseldi. Elindr kt tüf ği dolu idi. I Ateş edenlerin birer katırcı 0ıduk- hrnüz bağ rm•ştı. Ka'paklı, haki elbiseli sııl 1ıyaraK şaşkın şaşkın onları İ 
ha"'er. yaşa'llek üm'dl ge!Irs~ fU birdeni Katırcılar l:u görünüşle birdenbire sar- lanna ihtimal verilemez:ii. Sılahlarını o- ve Pputetıi adaın si ahım havaya kaldı- diyerlardı. _ ıe<"Jı&" 
karşıları~a ç kan kırk l!a•ırlık k.aftle~en sııdılar. O gürler ııbi bağı ı: 1 kadar is ııb • tle kullauıyo~Iardı ki her rar; k katırın arkannd:tn ayağıı kalk•ı. Ka'ı-cılar hfç bir şey soY o<l',,r 
geltc ktı. VPya bu kııflle kı.vayı ir.zıba- - Dur. Sl1ahtarı,.,ız 1 y~re t-ır ın ··'kurşun bir askerin yauına saplanıyordu Tüfeğinin ucundı beyaz bir mendil sal· Yüz"aşı Şevkinin göz'erlne balc•Y,,ııı.ş J 
tivAciler tarafınd 1n kaza'lılmış ise JIZUn K•mıldııma ..• Eler yuka•ı .•• Daha sOzle· Bu kadar doılrıı b ' r ateş ppııbılmf k lım yordu. Neye uğradıklarını hala ttnlıY8~1ıı' ~· 
mü1d t çarpışmağa m cbur o'acaklanl rirıi bitirmemişti. Katırcıl1r omuzl~rırıda- fçin ~ZU'l m"dd::t si!ah'a oyram"k lazım- .. ze~~· b on;~~ı huna .rQna slnirJen- dı. Sonra b:rdenblr~ onun etrş rı~ 
bic teh'ikA, bir mani olac J.:h. ki silah'arı yere attılar v~ elltrinl yu1<a 1 dı. Bu ra~it birer ıuccar o'an katı~cıların mıstı. El•ndekl luf Pği ka dırıp yere attı dılnr. Yüzhaşı Şevkı onların ş 

Katırlar a!l'ır a~ır yfüüyorlardı. Bo-, rı kaldırd• 1ar. Sağd:tn soldan neferler karı dFği di Bu dt>rerin iç•rd~ korkunç ve 'ğlarra!ta b ş\a-ıı. Göz yaşları yüzün- çıkmak tstlyordu, 
yu ... Jarındald hnyük çıngı,. klar derenin kend !erini gö~terd ler. a~fsler t ır,ıık<ın P.\eş uzun sürmedi, ya den göğsün~ doğru durmadan ııkıyordu. 
lçind4'1 ürpere ürprr01 ,ayılıyordu. dcnk·ı Yüzbaşı Ş•vkf: vaş, yavaş haf f edl. Bir ytlndan da: · 
l Iin üzerine renkleri soluk bezler ör· .... -Yanı yavaı diyordu. Askerler ı ğdan ıo!dan düşmana - Allahın cezası .. , Allahm cezası 
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E o 
Is a a 
~~--------~~--~~-
Var şova da binicilik 
müsabakaları 

Saim Gürkan son yarışta 
ikinci geldi 

d Var~ova, 2 (A. A.) - eehrlmiz
ıı~ı ~apılmakta olıın beynelmilel bi
lt(i lık rnüsabakalarında Varşova be· 

lyesi11in koyduğu mükQfat yarı
~~ll Polonyalı bir zabit blriııcillği, 
ı·,,. Ytlzlıaşı:ıı Saim Gürkan ikinci· 
•,.ı ka ~ıanmışlarrlır. 

............ :.:-----~~~--~~-------

~iŞ SiY Al 
Çekoslovakya daima 

korku ve tehlike 

dura • 
1 

• 
1 a 

F ra sa ve lngiltere yen · 
bir teşebbüse geçiyorlar . 
Müşterek bir teşebbüste bulunulmasını 

teklif eden Fransadır 
Londra, 2 ( A, A.) - Bütün g:u:ete-ı Jlüluiuwtcncr 12 düşman 

ler, yakın bir zamtındo. ispanya harbı- layynresl düşüı düler 
ne nihayet vermek llıere çalrşıldığını l Barselon, 2 (A. A.) - Milli MOda-
yazmakt11.dırl11r. faa Nezareti tebliğ ediyor: Toledo, 'I'e

/nglltere hükdmelinirz şehirlere k:u-
1 
ruel , Aragon cephesind~ vuku bulan ha· 

şı yapılan h~va taarruzlarını yöz önün- vı1 muharebelerinde 12 düşman tayyare
de tut:ırllk şıddelli teşebbüslerde buiu- 1 si dOşürülmüş tür. 
nacoğı bildirilmektedir. F • ranlwcuların ileri yüt·üyüşleri 

Müşt••rck hareket Sıılamanka, 3 (A. A.) - Dlla iki 

Esirl ik hlllırası - 19·19 
1 - Japon Binbaşısı Nonaka, 2 - Hl.tıraların sahibi olon doktorumuı, 

3- Japon Yaıbaşısı ..rfaçuura, 4 - Ba1çavu1 Kelkitli OaJl.4a (Bilılw'e katil 
olmuştur), 5 - Tercllman Nagakava . 

·beryada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

Tefrika: 66 Paris, 2 (A. A.) - Fran.rn hüküme- bnynk aslrcrt hareket olmuştur. D !varak 
ti, sçık lsparyo\ şehirlerinin Frar.ko tay- civarıodt ki Frank o kuvv~tleri 10 kilo
ya releri larafandım bombardıman edilmesi- metre tlt•rFyerek bir ç:>k kasaba ve köy
ni önlemek'çln,İrglltere lıükümetine müştA leri ele geçirmişlerdir. Teruel Mıntaka 

İçindedir re~ bir harekette bulunmayı teklif etmi~tir. sıud~kl kuvvetler 18 kilometre ilerlemiş 
Huln)nwtcil<>rln "''nl bir Jıarek(•ti ler:i r. 

\ h·ılngilız haıiciye nezaretinin mühim Bars• 'on, 2 (A.' A.) _ Cu'Jlhıniyet- Tayassul müzeli.ercleri mi'? 

Askerin heyecanını yatıştırmak için 
müslüman olduklarını söyliyen kefere
den ikisini sünnet ettik •. 

.. Yeti · hptıa-ı erınden bir zat, Or•a ~vr~pada el kı'a t !e~uel cephesinde ilerl"mekte Puris. 3 (A. A) - İspanya1aki iş-
1111111}. &eyehalt~n Londraya donmuş bu ve terkedılmıe olan mevzileri geri almak- lere tavassüt flderek Almanya ile umu· 

Kaptan yerinden vapurun !burnunu ıııasretıne lk.avuşamııdan ölen ~ımı:za 
görmek .k:ı.::011 olmuyordu. Vapur ağır lblr hep yandık. Ve bu Türk askeri Çin dent
seyr Ue yoluna devam ediyor ve mütema- zlnin sa!kln sularına. bırakıldı. Biraz sonnı 
diyen çan çalıyor ikide :birde düdük öttü- vapurumuz-yeniden !hareket etti :ve yoluna. 
rerek muhtemel kazaların önüne geçme- devam etti. 

dUkı or. Bu zat lngillz htlkuınetlae gör- tadnler. ~t müza\cerelere girişmek hakkındaki 
~1 ~;ını anlattıkton sonra, Südet Alrr.an· ~on Barselon bombardımanı lı:ıg"lterenin fıkirleri Franseda m mnuni 
tı lıı iöfrls\ne bitarc:f bir mnşahit h eyeti· Ba se'on 2 ( A A) n·· ~ yetle lı'ar~ılanma ktadır Gayesi öteden 
til\'.sj'-' nderilmesinde Jsttcal gösterilm:slni yarelerinta d'n k- b ,._ -d U$

1
mttn ta~- beri sulbün idame ~ i olan I<'ransada bu ğe çalışıyardıu. Kaptanın eöyledlğine ıgöreı' · Slnoıpur J C etmiştir. . n u om ar ıa:an arı netı- işe muzahoratta asla tereddüt etmeye 

Çı•k cesınd~ 18 kişi yııraJarmıştır. cekltr. böyle şedit sislere hattı üstüvaya yakın Vla.dlrostoktan haı'Eiket ed1ld1 :tam 12 
~et eo os'ovakyaya beynelmilel blr be
b~tt Dderllmesi ne demektir? Gerçi bu 
l~hllk~ ~e~ lakın bir tehlike \'arsa. bu 
ınaı ~ 1 onlcyebil,,cek m"Ykide buluna· 
da b ~'akat millet'er milşahitlerinln ora
eıııi U Unınnsı • tahrik ,. in nerden geldı· 
tııııe?ak!ncn görebilecı>ğ i için, beynol· 
llliiıah bır büktl"ll vermek bakımından 

Cfielerinfn kıymeti \·ardır. 
! Çeko 1 
tıtuı.;b s ovakyadakt geçan belediye 

kOtku 1 rn_nnasebetile Avrupa büyük b"r 
h~ut geç rdi, Çek nefer·ed tararıadJ<n 
a~:n11!~i ik\ Sfület Aimanının tnteklc 
ili. ç~k Esi \'azlyetl büsbü ün alevler d r 
~lıducı oslovııkya bu Almanlar.n gizlice 
ihtar u geçmek istedikleri ve vaki o'a11 

lttlb~ :kulak asmad kları içtn if dürüldük
~t'tliaı 'Ve bunu da tnbii görml k Jaz•m 
~İifi ,. 11 °1 ileri sOrdü. Almanlar. lıe.r lk 
l~:a " de sebepsiz yere öldiirii düğü o 
k· ctu· lırdij er. Alman gazcfelui atFŞ püs 
tltcta' :u~uda yakm Almatı toprak la 
i'GrGtdii uhım askeri barek t ya; ıldı ğı 

~rtı~iltereyi te)aş atdı. , Prağrfa otı:un, 
~tin 8 olsun, İr.gll'z sefirleri blr"b r 
~. 'teh tnuhtelir feşebbüs\ndo) b11'urdu 
i h t 1 e llkc karşısınrta Çekos'ovak ar da 
'ttıın yat kuvYetlerlni 'e diğer 
~ r~r~a.n telrnisiyenlerl sılab a'tıra 
ı l:tillt a.r- ve bunıarm intiha" at ruüra 
ÇaQırııe rsayfsl muhnfaza fcin silah alLna 

l:l llıış olduklarırıı söylediler. 

l11tı 11y0albukf ştmdi intihabat bilmiş hu 
~ltıne1 r \'e bu rtzer\·Jst'er halli snab 

a1ır]ar 

lır k~skert ~akuı:dan şurası muhakkak· 
1etell 'b~hr Almanya günün blrir.de t::ağ· 
lıareka:r eır rivaki yn ~ ma le isterse, askeri 
~e..,.e Yapıp orta1ığı heycca a dUşürme· 
~'llnı/a?acal'rı sOrprizln bu suretle lrnv· 
~I~ ihtt _kaybetıneslne sebeb'yet vermeğe 
():ıaıar ~ ~~ı Yoktur. Bugünkü reo'Or'eşmfş 
~ 

0
\_ ılhassa yol'nn çok m ınlazam 

~lltla k olga'erde rr üdnfaası zny f bir hu· 
~· arş b ı 'llebıtlr 1 lr gc·ce lçlrde l apacağın 
nr \'n b. O zaman sür riz ln5•amam o 
a "' Ul .. Çb~1 2 

un dllnya sabahleyin gOıilrıii 

ll :anıa"' c mrivaklle kar ı·a~ır. 

lı:ı'd1.ı~l~ tehlike 'e korku datr.: a ır.evcut 
()\' ve s··d l ilkya , u e• Almım'nn da Çtkos 
b~i l'n. 'Cinde f stenilen tat: r ki ve vosf-
1. tılı.ıııct~:toıağa dniı:ra kadir ve tlmade 

1~ten h ları için, hl rhangi bir gergio-
Eıkur.ı:>r :ramcn tchnşi tm~k ıa:r.ım ge· 

~ () 
~ı~~tı ı.ırnankt teh'ikq atlatı•dı. Faka• 
\lift.. ateşin k""l d . "''"ıı .. n altır a ıçın iç\n yan 

Şuph' ydktur 
b ~~b . . 
~ llipı0 a Ç köslovakyaya ırfden lngi· 
b kosıo~atı bazı kokulan hlssettiml k', 
,:Ycu11 aks-aya beınelmHol bir müşahit 
l~r? nceıe iönderilme ini tavsiye 

DiPLOMAT 

kara sanat mektepleri 
sergisi açıldı 

yerlerde pek zly:ı.de tesadüf OOlllıım!ş Bu gün tillmuştu. O gece sa~ ta.nı.rımızd.a v 
v:ı.ziyettc seyahat etmek .ise müthl.Ş bit' uzakta lbol elek:tr:lıklerle lbeze:nln.14, !tnııa.n
fırtına.nın !hamıan yerine çevirdiği deniz lık gece !~de nur """'bl ual'lıcyan b1.r şehir 
içinde seyafrıat etmekten daha güç lmi.ş . .I !Ördük. 
Btınları tşitt!:koon sonm bizde de iblr kor-ı Japon k:a.ptam 
ku 'başladı. Gece gündüz endişe iç.inde - İşte Singa.pur dedi. İn.gilizlenn 
vaı'lüt geçirdik ve ibu ıhıldlse tam lbe.ş gün 

1 
meşhur üssü lbalhrlsi .•. iBl:lsenlz ne büyüle 

ve beş ıgece süııdU. sonra. hava ~ıldı ve ve ne güzel bh' şehirdir. 
düzgün ve engin bir denizde yohımuzal Singnpura anca3t uza:ktan lba:ktık. BU-
devaın ettik. tün gece hemen etraf ı.şık:lanıncaya. kadar 

Askerler arasında feveran ufukta onun nurlu l.zlni scy.retmekle va.kit 
.. geçirdik. sabahleyin uyandığımız zaman 

Vladivootok~~m bizimle lbember Türk sağ ve solumuının karalarla kaplanmış 
ve mlislüman o.duklarını iddia ederek1 olduğunu ıgördü.k. Malaka boğazından e-

t 
vapura b!nm.lş olan çarlık ordusu za.bLt- Qiyormll§UZ. g 

tal yan Ha beş Çocuk Esirgeme leri efrot üzerlnde k5tü bir tesir bırakı-ı Solumuzda.ki topraklar Sumatra a -
iıuparatorJuğunu Kurumunun iki senelik yorlardı. Bunlar ihakkında türUi d.edlko-ıdasına att ınıı.; ... Münhat bir, ar.azı sık 

An~a~a 2 ( . ~- A. ) - Bugün rn~at bancı memleket konsolosluk ve Elçrik 
mektr p erı sargıs ı saat 11 de merasını- erktrnı hazır bu luti muşlar dır. Açılan tö 
'e r:çıla:ıışh~ .. Merasimde Başvekil Cel41

1 
reninde başta İksisat Vekili Şaktr Kc se 

Baya", Dnbılıye Vekil.~ va Halk parsi bir olduğu halde bir kaç zatce Türkiye 
GenP) s~k releri Şnkru Kaya, İktisat Ve· I g-Ozet rnnatları hakkında birer söylev 
ktıi Şakir K(s"bir, ve nıebı !arla ya· vermfşierdlr. 

dular cereyan edip glıdlyordu. Hattı1 bun- ormanlarla llta b K t · 
ikinci yılı yardımı ıaırın korkudan müslüman oldukları mem-1 Bunlar~~ :~~~-

R A k 1 (A A) E 
--ı.ı 

1 
tlert - P ~~ye ... ve muz a -

om'! 3 ( A. A. ) - Bay Mussoli· n ara, • . - Çocuk s'ke- lekette casusluk yapa~an r vaye ,ğa.çlandır dedi:. Hiç iblr şehir, hiç tblr ha· 
ni b"g!\n !tal yanın Habeş İ npnratorlıığu· m9 Kurumu önümtızdeki Cuınarto : i gu- bile d~veran ediyordu. Bu vaz!ıyet asker yat eseri ıgözükmüyıordu Kara. old~ 

u n iki el . 'd n .. - -

1 
t"I H b nll sant 10 da umumi içtlmaini akdede arasında ibir feveranı mucip olmuş . Biz zağımızd.a d.df A --·-"~ a.-• · ça u-

. • n ~ ı or umu mut1ase Je ı e '1 e- cektir. Bu kuıumun iki sene zarfında . .n.ı.~uu.o..14 ~ıcı yedi sekiz 
ş standan ge'en heyeti Venedık sarayında yardımları hesaplanarak şu nelice elde mUracaa~ ettiler. .. r sa.de kilometroluk ~ mesafe vardı: 
k"bul etrn:ş ve lkt saat kadar görüş- 1 edilmiştir Şimdiye kadar 810 b'n çocu - MüslUmanltk soile değildi . .. . Tahammülfersa. sıcaklar 
liÜŞ' rdlr ""a lbi 

8
' t 

1 
l 

3
,!

0 
b" ' - Kel!mcl -şehadet kflfi ıdeğildir. tBu adam • Bu kavallde gemimiz 'hattı üstüvayn 

· . .., e s vep ırı mış ır. u ın çocurra 1 ~ h-,,ik te müs1Uma.n olmuşlarsa • d 

Ed
. . d 'k' · · ·· s cak yemek verilm1ş, 5!1 bin ocu ~n ar eger nır. a n .. azam, e-.rececı~ yalda.şmı.ştı. Anı.numa 
11 ne e l lilCl bır ffiUZe mekt k·t d ft t thç . ~ sünnet olmal'an da. lfı.zım gelirdi. Sunnet ancak tkl Uç de.recellk !bir mesafe ,ı.nı-••• 

ep ı ap, e er ve sa re tıyaç'a· k ı · ~ .... '"? 
açılıyor rı temin edilmiş 52 bin çocuk b 1 - olsunlnr, yoksa bunları lkamya çı a.r.a ım .• tı . Bu yüzden gem11lzerlntle ta.ha.mmtil -

' anyo ar d d'l f ""lr • da tedavi edilmiş, 10 bln çocuk muaye e ı er. ersa ""' sı<:ıı.k ıtıa. b.a., .göstcrmiştliı. Gün -
Edirne [ Husu•i ] - Şehrimizde ne ve tedavıbanelerde bakılaııştır. Onları :fkna etmek kabil olmıu~ordu düzlerl'güvertc üzerinde oturmak lka.btl 

'IÇilmış o1al Eko"rafya müzesinden R ti 1 tt k I ' olrn d 
6 i~ar Vağner aslen Rusları çağırarak vaziye ~na 1 . Çıe - uyo.r u. Tahtalar ar.asındaki ziftler 

~om:a şimdi de bUyük eserlerle keblr ~ . • • • rlnden 1klsl sünnete rıza.. .gösterdiler. Ben er.iyor .güneş insa.nın beynine biı- tokmak 
aşlarlle, :) kke ve rütbelerini gösteıen Yahudı mı ıdı? de ameliyeyi hemen lem :ewım. Bu suret- :ıuzııe sanki çarpıyıodu. Herkes aşağı kat-

pek kıymctıi bir rr.iize dabn meydana Beriin 27 - Maruf btslekar m~ar le askerin yatıştırılması ka.bU oldn. lara IJra'ÇlYordU. Gölgede bık serinlik yok-

~etirilmok Ozerldlr. Bu mOzeye tahsis Vağner'iiı coğumunun yüz yirmi beşl~cı Bir askerimiz ölüyor tu. 
edilecek hlna tamir edilmfştir. Y_ıh mOnasebetile Alman gazeteleri neş- Uzun müddet es:ı.ret haqıa.tınm zah • Bütün esirler elbiselerini atmt.'Şlardı. 

Ü lkl 0 1 l" rıyatta bulunmaktadırlar. llDtün Almrn· metlerlne katıano.nııyan lblr Jı::aç ~eri - Kimisi yar ç1plak bir donla dola§l)"Ordu 
ç ııs r evve sınan ı ma ıye ve- ".a ~ahiHnde Vağner mllsa.merdf'ri ve- mlz kötU hastalıklnxa tutulmuşlardı. Bun- Biz iher şeytrimizl atarak patis'ka. gecelik 

ılrl El{mekçi oğlu Hasan paşanın ker- rı l mıştır. Gnzetelt r, Vtığnerın aslen Ya - ta il · vansarayında ku•ul .. cak ve Tatar hanlı- hudi olduğ'u hakkındakı rivayetleri red ıann 'içlnoen lblılha~ ıagır bir ta- en r erimiii ıgtymi.ştl:k. Booa rağmen sı-
arın kabir taşları dahi busust bir ve tekzıl> etmektt:dirler. nesi tüiber".ıtüloz geçirryordu. Va:pu - cak1a.rla bunalıyordUk. 

R d ı "' d'l run revir haline lkonulmtı.? ufa.le. Güverteye bir kaç duş yerlı yapılmış-
dikkat ve ilira ile oraya toplanacaktır. oman~a .a ağve 1 en bir kö.şeS!.ndeki yatağında son da- tı. Deni.7.den tulumba. ile çekilen su bir 

D"ğer ta•af an, Mimar Sinanın eser- partılerın malları 'klkalanru lbe.kliyordu. K~ndist artık fen- haz.neye doldurulur ve iptidai bl.r tertibat 
erind<'n Vez;r HOstem Paşa büyük hııoı, BUkreş 2 ( A. A, ) _ Bugt\n neş nin imK.rın verdLği iyilik hudutlan içlnden sayesinde lbu su 'insanın üzerlne \bir duş 
~ski eserleri sevenler ~urumu tarafından redllen bir emirname ite hOküm:t Jllğv..:· çıkmıştı. Ölümlinü her an bekliyorduk. gibi! a.k:ıyordu. Dwş fa.yda etnniyordu. Bir 
baştan haşa tem!zlettirilmiştir. Bu bina- di'en parti mallarının hükumete ait o'du- Haıvamn bllhassa ~lrdenbire tahammül kaç sa.niye evvel üzer1nl2d.en şarıl şarıl o
nın esaslı b' r şekilrte tamiri için de bazı ~unu ve bn malların usuıü dairesinde eclllmcz blr ısıcnlk'lığa ıgelmJş olın.ası onun kan ısul:a.r !havluya el ırzatmağa llizum 
e ebbüsler yapılm ıştır. Ayni zıı maoda satılarak varidatının maliye sandığına ıztırapla.rını bUsbUtUn ziyadeleştiriyordu. kalmadan k:Uruyup gidiyor'lard.l. Duşlar 
meşhur Al!paşa karalı çtırşısının da y~tırılacağını iıan etmiş tir, Bu hastaların !başında Tatar !hemşire Ra- bir parçacık olsun serlınlelemlze yardım 
rapu ve kr.dus ro ft n heyetleri tarafın- Yunan komünistleri hile Hanımın bUyU:k ib!x gayret ve şet'ka.t. etmeıı:.ıe beraber lbu tesı:rıetı pek muvak-
dan büyOk b"r dik~atle harita ve ka- Sı>llinik 3 ( A. A.) - Polis ldarui le dolaştığını g5rilyorduk. Nihayet ibir ge- kat idi. 
dastrosu yapıln. ıştır. Selaniktekl komtlnist teşkildtına mensup ce sabn:hn knrşı lbu as-~erlmiz son nefeSinl Vücutlarımız ib1r su testisi gibi 1<11. 

Ç 
kk } olanları tesb·t etmjş ve b1Jnları mabke- vermişti. Bunu işitince mlitee..c:sir olduk. Ter içinde sırıl siklıı.m kalıyor ve sıca.'lttan 

Uil8 a eye yeni meye vermiştir. Bunların çoğu p rotf'sör Ve kendisine son mer.aslmi yopma'k çare- artık bunalıyorduk. Hayatımda. bu kadn.r 
göçınen geliyor ve ileri gelen memurlard ındır. Ve umu- terini aradık. Askerler arnsında hafwa-r büyük 1blr ıztırap · inde kaldığımı hemen 

~~yetle g<:rıçfrJer. Ha'ırhırdadır ki hir vardı. OnlaT ölünün baş ucundan nyrtlı.. hemen aialrhya:maım diyebilirim. Bizim 
Çanak kale [ Husust ] - Roma ıyanın kı harta evv~ı bu meselPdeıı Atlnııda maya1·a.k dint :mera:s!lml yapular. cesedi için !bu hayat ibüytnt ve dnyanıtmaz bir 

Kösl~nce limanına g iden Nazım vapuru da bir çok klmsPler tevkif. edilmiş idi. yelken bezinden yapılmış bir tornaya kon- 1.Şkence idi. Geminin bir ıpıırıça. şlmale 
bugUnlerde 1600 göçmeni bam il (llduğu A vusturyaya ıkraz du. Ayak tarafına nğır demlı'ler ibağlandı. çıkmasını ve sıcaktan kur.tulma.mızı te -
halde Çımakhaleye geluek Eceabat • Londra, 1 (A. A ) - A' usturyaya Bütiln esirler, tayfalar, Japon heyeti mennt ediyorduk. 
iske'eshıe ç.kaımttsı beklenmektedir. y~pılan ikraza\ mE'_:;elesi Almanya ile in nza'lal'l ıgüverteye dl.z.Hmiş ve scl1m vnzi· Bu dayanılmaz sıcak insana; tuh:ıf blr 
Bu göçmenler Gelibolu yatım aı1Esmın gıltere arasında muzal<erelere )Ol açmış- yeti alımşlardı. Hey Mey Maru Lki dn.1tlka de atalet 'Veri.yor. Kolunuzu kıpır:dat.mak 
mubtelif köy ve krsabalarma yerle~Uri- !ır. Almanya, bu paranın raizini tanımak için EhaTeketten lk'almıştı. Toı1bmun baş değil gözlerinizi bile ıa.çıp kapamak iste _ 
lecekleıdlr. Göçmen lerin iskanları için ıstemf'me~tır_. .. tarafına ıgelen lkısmından :bağlanmış ince mtyomunuz. oturduğunuz yerde kalıyor, 
gereken tedbirler alınmış ve baıırlıklar . Me~r ~ yı göruşmek Ozere, Alman biır lhn.tat cesedi ağır ağır suya indir.!yordu. bldığınız yer<ie blr lhasta1ık .dalgınlığuuı. 
ikmal edilmek üzere b l t f Harılclye hNazırıdnın yakındaLondraya gel· Ceset su ıaltına tamamen girdikten sonra ,benıwen ağır bir uykuya. dalıyol\S'Unuı. ... 

u unmuı ur. mes mu temel tr. h@4t llces1ldi ve bu Türk ta.n 101"Und.l ' .A- (Arka vaı) , 



- - - ~·--~. __,...- -- - - -

Tilrkler bu şartlar içinde · 
nasıl rey verebilir? 

(tlst tarafı ı tncttle) 1 karlık görmedigl halde bu gelenler~ y,. , 
Tescilin ilk gOnündsn lşlerJn papa~ın. ya muhtarın bir llmühaberile 

yOzdcı do1ıcsan ötekilerin al 'Yblne gidisi; hemercecik Hataylı oluyor ve sandık- ! 
lş\ni karankarışık etti. Mayısın dördün- Jara kaydolunuyorJardı. fşte bu har~ket j 
cü günü mahud soy~uncu Hasan Cebbare aramızdaki farkı bfraz ço~alth. Ayr-ca • 
va ad11m1arı blr komplo hazırladılar. E- Türkler sandık başına gidemediği fçln 
ti kardeşlerimizin birinin şaı.kasını yırt- bu da fa~kı büvültnyordu. 

. --- - ----- -=-------~---.:=...=:....___=.....~- ~-: -==--

DOÖU 

Cildinizin tahriş edilme
mesini isterseniz? 

DOnyanın her tarahnda seve seve 
kullamlan, ve cildi traştan sonra 

pamuk gföi yumuşatan 

POKER 
traş bıçaklarını 

kulla· 
nınız. 

4 Haziran tMa 

Erzurum Askeri Satın Alma 
komisyonundan : 

500000 kilo meşe odu!'lu kapalı zatla eksfltm~ye konulmuştur. Tshmfn bede' 
1i onbeş bin Ura ilk teminatı bln yüz yirmi beş lfrtdır. Eksiltmest 23 Haziran 938 
Pep~enbe günü saat o :ıda E•zurumda askf'rt s<ıtın slına komisyouunda yapdacJ~' 
hl'. Şıı:rtnsm~st h"r gün komisyo'ld! görebllir?er. Teklif mektupları belli güode 
belli s&at'a ' blr saat evvel ko'Ilisyon başkıınlığına verilmiş veya posta ile gl.ill' 
derilmJş bu'unccaktır. (No. 388) 4.1.,,,,,,,,,, 

Erzurum Vılayeti Daimi Encümeninden: 
H.M. Gayri menkulün cinsi 

m'tkla işe baş1adı"ar. Bu kardeşi teselli- Hakamlar ... 
ye kO$tuk. Bu sefer de Nedim, Mehmed Ne hacet, ordu, zabıt, devlet kud- ErZllJ'lll>I Taptt 
Ali ,Sıdkı ve Seyid tdlaı ında Cebbare reti lı~r şey dtışmftnın elinde ve biz1m .1/iidiil'liifjÜnde1l: 

Sıra 

No. 
2 

No. 
113 Yonca tarlası 

Harman yeri 
Şorak nam tarla 

Gayl'lmenkulün mevkii 

Yarı.ş yert 
H1ns ltöyU 

Eski~ 
JJfll 

14 
1 

nio adamları 1:-aşlarına toplad klan bir aleyhim'r.de kullanılıyordu. Bizfm Jse Erzurum bı k!rcı mııba1lf'sinden Sa· 
sü ü silAh\ı tns:ınla biz1erln üz~rim1ze a· yegane kuvvetiwiz hakkımızdı. S'ze hıt- 1 mi hoc11 oğlu Ömer e vlat' a n veklli Salt 
teş etm0ğe tra,ladılar. İskenderun kar rlçten bu gelişfn Jç yüzür:ü a }atmak Gürken idareyr. mü·aeaa1la mUvekldlle· 
makarışık oldu. Asker, jauda mi, memur, Jç:n 24 mayıs akşamki rtıkamlart vere· t rlnin h ı; batarı Ômerden kerdllerlne fn-

3 
4 

5 
6 

114 
115 
116 
117 

, , , 
Marsut nam tarla 
Çatma. > ,. 

zc.bıt yanl bizden olmayan herkes b1zle- yim: ti kalı lazım gelen Gez mı ha1lf'slnderı 
re ve dostl~mmıza hUcJma başladılar. l~!~t 96'.l!'> Hotıik ve Beyaz Ahmet nam mevkilerin- Kliçlik mezarlık nam tarla 
Yarıılanaalar, inliyenlerle ortalık mahıer Arab ~~~~ deki taT1alann tescfli talep edilmesine ve 

9 120 Şorak nam tarla 

118 

119 

7 
8 

yerine döndü. Bütün bu alcak'ıklar Cemi- Ermeni a555 bu tarlal:nn tapuca kay ii mevcut oJma· lO 
121 

Koçkizot nam tarla 
yeti Akvam naa:ına manda yapan gaya Ruıu. ortodoks 1141 masına binaen senetsiz tarnnu~ata kıya· 11 122 

Sohukotta nam tarla 
medent ve s'zi :ı dostumuz dedit;ıniz in· Diğ0r Cfmaatler 610 sen :rrıu melA y:ıp ·tacağma ııö•e bu gay· !~ 123 

Çalo , > 

saaJa ın zıbitlerı ve askerleri OnQnde Bunu hesap edersnk TOrkten başka ri mer kuHa-rda ftlAkat t11sarrufirsi mev· 
124 Baklalık > ,. 

> 
> 

> , 
, 
> , 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 

> , 
, 
> , 
> 

yapılıyor ve ses çı kerılnııyordu. KatiUer cı>maatlerin topyı>kunu ile Türk Dras1n· cut oıanların tarihi ilandan itlbarPn o., 
20 

l31 Ümidim yolu tarla 
.s ıah omuzd :ı dola~ıyorhudı. Zabit, r.efer d •ki fark ötr ki cernal'ltlertn Jeh'ne 894 · gün za fanda evrakı mOshitelerlle birlik· 

21 
l32 Dlrla.k nn.ın tarla , , 

yant mı_,oeniyetclluin nsmt kuvvetleri tür. Daha Qç gtln evvel, yanı 21 mayısta te Erzu•um Tr.pu .MUcJUrlüğürıe ve talı· 2
6 137 Ballar nam çayır Erginls köyü 

81ta.vuk köyü 

de d 'pç k\trinı b z m a\eyhtmize kullanı bu yekuıı 113l lk~n Oç gOn za•fırıda j kik at gününde mah'lllird~ bulunacak t8- 27 138 Keşan nam çayır Köşk köyü 
yorJud . .Bütün burı ar Mııy.sın '1ördün- kayıt itinin g~ne Ttırklerin lehine 2idi~ı pu memUJUT'a müracaal\Pn tlPn olunur. 33 155 Çüllük nam çayır Haçkev~nk köyU 

' 3 
4 

• 

9 
3 

94 
3 

t8 

.. .. d . b' l l h' lt bizim mardacı'an çıldırtıverdl. Ne ysp- (No. 387) Değirmen arkasında çayır , ıı 
cu gii u ~ tt scılin ız cr.n e ne g aıe sın'ar? Gene vaka çıkarmE k, ortalığa ğ' b ! Şlaa:asındandı. lş ~e tıızy k ve ıid- z.•yı· Husust idareye ait tarla ve çayırların 938 yılı icarlarına istak:l1 buluıunadli1J'' 

dehş9l vermek. hadiseleri TOrklere yük- -k' dan bu i 1h ı tı! 
d Jt dt rh ı l tes::illn üzerlı:e tesirini gös- •etmek, zavallı bizleri ve ark11daş'anam:ı Tatlıik möhürümü zsyl ettim yrnhi- carın a e m üddeti 2615/ 938 gününden it.ibaren on gUn daha ıu:atıırıııŞ , 
terdi, Ve blz'm leblmıze ola_n ruam ar haoielere aOtürmek. Htılba berk~si kor· , nt ha.kk0rlecPğlmdm eskl mühUrü11ü'l 

6161938 pa.zartesı günü sa.at 14 te Vila.yet Daimi Encibneninde 1:halelerı yaıp1ltıC~ 
77 ye, .o_ııd .n sonra 60 a duşmf_4e baı- kutarak b: lehte aidM du•durmak lazım- i kfym(l'tl kalıra 1ığı ilan olunu". tır. Talip olanların teminetlarile b!rlikte Encümen kalemine müraoo..at etrııeırı· 
1 d B - d ı 1 h kÜ t • w 1 il1n olunur. (No. 359) 
t ı. ı~n a kür~ş·rı~~~ u mee ~. Wlmrmson gtıokrln h!d~ekrl~I~~ Ad~s: ~~n~r hasust ~uha~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
koşa· u lskenderun la l1eıını yaka\aıma1' t niz mi? İf\tmfı~enlz bunun tahsildarı ö'tJ Yusuf karısı Hanım K ı h ) 
1.sttd klerınf, fak~t büllOm!t upsHdan ıia yapıldığını, yaof z u 1Üm1 ere (No. 384) ars n İsar ar Mustakil Müdürlüg" ünden: 
koğu dukld ı:u duydu'<. K .ıkhan kazası zu'üm katıldı~ ı n ı öğrenmfşsi- ı r olluıs yd ı d ,ha i k gOolcrd' bu hadise· izdtr. An·akyamızda kayıt Jşin•n baş- Erzwıu t>t Valiliğinden: - Kars lnbls8 riar Musfakil ırüdürlüğüne bP ~lı Sar krmış Arpaçay K'l

1

b . 

. ıerd ,n .,oıkara•· sand k baş na ademe la 11""1 ilk aün itler yolunda idi. F"k""t man, Iğdır, Tuz'uca, Ardah o;ın, Göle, Çıldır Pohof ldarelerlle Hopa yey
1 

a 'fr• . 
a. ~ 6 "' • .. ... Erzurumda yenfden yıı.pılr. csık olan 2ordan K b' ' ııı m~z ik.ten d , ,ayı b zlerin sayımı z çok ertesi iDnü DOrdayak mt balleıtnde dö· ı· 61 k b d ı· k ffli ilk k ı tı"l . . ars!l r s_-me zarfında sevkedllecek bllumu;n mevad if fnhıFariye tJB ı 

1
9634 ıra uruş e e 1 eş 0 u k akıyenın nekıl Işı 27-5·938 gününden itibaren 15 aüo mllddetle açık eksiltJJltY 

düJl'C~kti. Bu da ç1k sUrmedi. 5 Mcıyıs vn1en, tahkir •dilen, saudık b"şıra git- bina lnşaah açık eksiltme urn1lle eksilt· onu'muştur. 6 

dil Kırıkha da zab.t Porsel, kaymakısm .,,ekttn menediıeler çoğaldı. ÇünkU bu meye konulmuştur. 2 r 1 , r; 
zaıııd, jinllarma komut~mı, polis komi- m~h'tllede polls ve Jandarma"arın gözn 1 _ Eksiltme 6-6·938 Pazartesi gtt- l . - !l~. e 1~-6 938 tarihine tesııdüt eden Cumartesi günü sut 10 da ~ıı 
s:rı, suıh hakimi Ma·dinl bızlm lehimize önünde top•anan silihh usbeciler TOrk nü saat 14 de HUktımet konağı içinde oh s;rıar 1 Mus~tıkıl mldürlOğünde yapılaca.ktır. lf' 
olan tescil işini du :ou:mak için tetb.r ılsterine yıızı'mak Qzerc sandık başına dafmt encnmen o<l !5ında yapılacıtkhr. - steklilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için muh·ımmcn m\ılvakkıtt · 
aldılar ge'en Eti TO.ıklere taarruz ve tecavüze 2 _ Muvakkat temlr.atı 722 llra ~~al~~~~:. olan 1688 .liranın ihale gününden evvel İobisarlar vezııesine y!:urııs' 

' Da·yak, hapis, tahkir baş'arJılsr. Bizimle yllrüyen yalnız bu 68 kul'uştur. 4 J t klil . b r1' 
maha\lcde dört yüzQ mütecaviz Eti Tür- _-:: .~. e erın una ait şartnameyi Ka"s mnstaldl ve Erzurum Jch1sıı 

Bu')ıar kendi kuyrukları Olan Hoy 3 - istekliler evrakı fenniyesinl Vi- Başm d ı "'Q · - kn 1 1 l k ll kt 1 ttll u uru~ satış şubesinde aö eb,lırler. (No. 385) ~1 ./ 
~ncuM~mdubS~m~ bemter m~ud ~y~n uMma an v~geçr M l~~~imt ~~me~nde ~nafia m~ ~~~--~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

K ' i "hl . . Ak d h ve reylerini kullanı:~ak için mütecavizle- dürlü""ünde okuya bilirler. Erzu u v·ı" t• D . " E .. . d p' 
O)'O üUD S a .ı · Ç~teler. nl tepe e a- rfn O mıntakadan uzaklaıııtınlmas\ vey0 - ~ r ffi } aye } aımı C e 1 

k · · B' · ı · ., .. 4 - istekliler ticaret odası ver;ıika· Il Uffienın ·n ete ıeçıraıler. ızım ıstel e yazı'a- tıut 0 şubonin civarında bu'unan Şqyh - ,Jl 
caıtıan Olümle tehd'de koyuldular. San· Mehmed Şubes\nde reylerini kutıaua">ll- sile birlikte bu gibi işleri yapabilecek Sıra. H.M. Bina Gayri menkulün J:jkJ ~ 
cıklar etıafında Fıar:sız'ann Paı tızan melerinl temin için m ı zbata yaparak Phliyetl haiz olduğuna datr nafla mn· No. No. No. cinsi Gayri menkulün nıevkll IJrtı 1'· 
d diklerl s ıle h ı ser:;erıler peydah!aştı. C·m'yeti Akvam komfsyonurıa müracaat dürlüğünden alınmış vesika He blrfncl 12 14 22 Mağaza. Şafiiler meseldi karşısında 80 oO 
'l'llrk yazı an sandık başındım ayrılınca tt ler vı bu tecavülerin durdurulmasını madde yllzılı gün ve saatta Vilayet da· 13 15 24 > > > • 80 oO 
y4kaıa1;1yor, d ıpçiıdeıüyor, üstelik kara- ve bükO.metfn mütecav.zıerlc berab~ r imi encüın"ninde t~şekkül eden komis- 43 89 32 Kereste dükk:a.nı Arda.han kapısı caddesi 40 oO 
kola götun.itUyJr, dövülUyor, hapsedılı- yürümemesinin teminini int hap nizam- yon riyasetine mür11c!lat etmflleri ilan 44 90 30 , , , , , 40 ~ 
yor ... bunlar 6 May.sta Hıt kevi bina- ramestnin 17 nci maddeslne dayauarak olunur (No. 330) 4 4 45 91 28 > , , , , 40 oO 
m zı kurşun s.ktılar. · B.z:m:e beraber istediler. 46 92 26 > > , > , 40 oO 
yürllyen Mebmet Kıtıc'ın evini kurşun- Komisyon relsinln cc·vabı Z A Y 1 47 63 24 > , , , , 40 oO 
lar a ddık deş k ettiler. Sütun bu işler Komisyon ne yaptı bilir mis n? Ko Zatı mUhfüÜ'IÜ kaybettim. Yenisini 48 94 22 , , , ,. , 40 oıJ 
ja ıdarmanın ve 7abitler1nln gözü önün- misyon reis\ ( Memlekette hUkOmet ve kazdıracağımdan rskisinin hUl·mü olma- 49 95 20 , > \ , > > 40 oO 

.de ycipınyor ve ses çıkan'mıyordu. Ne kanun var, kimse kimseye tecavtız ede· iığl ilan o!unur. 50 96 18 > , , , , 40 oO 
hacet, Kırıkhan istihbarat zabıti (Tür- aıez ve etmiyor. Bu mazbatayı lmz rı Sarıkamı# hastalurnesi lnıamlrğından 51 97 16 , , > > > 40 oO 
ke rey verenlerın yiy{ceği tekmeyi ed3nlere söyleyiniz. Kendi mmtakala""In mütekait lfasa.n 25 98 14 > , • , > > 40 oO 
soora. görürsUnllz.) Dı~e bağır bağır ıia rey versinler. Biz ba~ka karar İlL-i hıı- 53 99 13 , > , , , 40 rfJ 
bağır.yoıdu . Bu hidıseıerı Kırıl!h'ln ce- zına lüzum görmüyoruz) cevabında Posta günleri 54 100 10 ,. , , , , •O oO 
mıyetı akvam müm~ssi.lerl de görüyar- bu'undu. Halbuki bu feci v~ zalhı:ane 55 101 8 , , ; , , > 40 rfJ 

ı d F k 
. 

1 
d hadlsnler Komisyo11un gözü önlinde Ankara - İstanbul - Trabzon postaları 56 102 6 , , J , , , 40 cfJ 

ar t. a at hıç s;s çıurmıyo• ar ı. cereydn Ediyordn. HQkumet te müteca· Gldif Gellt 57 103 . ' , , > > > 40 rfJ 
Garo'nun vcrdlfil ümU slrlerl yskahı yacağına onla·ı teşci ve Oumartesı 15 Cumnrtesı 7,30 58 104 2 , , t > > > 40 oO 

Kardı!şim ; buranın delegesi Ga o tesvik ediyordu. Bu ffci vaziyet ı· a rşı- Pazartesi 18 Pazartesi 14,30 59 107 6 Ev Kavak mal}allesı 10 rıO 
Ankara dönUşündd bize ümıt vermtşti. s nda halk ne yaksın? Elbetteki i ntıhap Çarşamba. 18 Perşembe 16,30 60 108 8 Ev , > 10 oO 
AmJJa bu ümit bırkııç saat sürmed; bürr ~yetl olmayan bfr yerdıı, h~yal Kanı - Ağrı postaları 16 18 34 Ma~a.za Eski pelld meydanı caddesi 50 oO 
AltUst olau. Ç\lnkü bu adam Ankara tehlikesi, mal va ırz düşmanlığı bUktımet Cumartesi 13.17 cumartesi 13.13 24 26 60/ 62 , , , , ... > soo rfJ 
da:ı döner dönmez Mat ayda insanlığa ı>lil9 ceryall e1en bir yerd ~ sandık ha· Pazartesi 13.17 Pazartesi 13.13 38 42 11 > Ta.ş Mağazalar caddesi 60 
asla y.ık şmı yaca'<. canavar ıklara başa- sına gldem zdi. Nittk m öyle oldu. O Perşembe 13.17 Çarşamba 13.13 Bllftmum Medreseler ve Böbet suyu 8 f' 
m.şu. ArıH herkes caoında:ı malından g-ün V9 ertesi gün sar.dık başırıa galen· Oltu - Tortum postalan HususI idareye alt mevki ve evsafı yazılı Mağaza, DılkkAn ve saırenin 9~11.ıt' 
ümıdıni keswış namus.u bir Ttırk g•bi 'er azaldı. Bittabi Tü kler ate, hine o1an cumartesi 10.00 Pazartesi 15.00 icarlanna taUp bulunmadığından bu ica ıarın lıhale mUddetl 26/ 5/ 938 gi.U>~ 
ölınek lstıyorlardı. Gelen ses er hep fark 25 fr.ci gtın blrden':ıire 1210 a çıktı. s..ıı 7.00 Çar~ambıı 15.00 ltilbaren on gün daha uzatılm.şıtu·. 6/ 6/ 938 pazartesi günU saat 14 te VUA~t uffl~ 
(Sabredin, F a .. s zlar dostunuzdu", bu Yani bir gOnde 316 aleyhte lıayıd o\du Çat postası Encümeninde ihaleler! yapılacaktır. Tallp olanların teminatlarlle birlikte ~c 
lş dUz ~ıec e:k) sesıtri idi. Amma bu B~ . mu1ıabi1 taraf·~. çokluğunc'an dfğil . cumartesi 9.00 cuma ~4.00 kalemine müracaat etmeleri ua.n olunur. (No. 360) / 

ıes er yuzundı:n b'a~ılan eı.crln, uyı an b ı m ta1ahn süngu er içinde sandık ba 
C.in ı ttrın hadJı hesaJı yo"1u. Gene dal şma bırakılıraaıasınctan llerl geliyor 
dım. Asıl ışe g"lelım. Kırıi'.han vakı - flle

1
ttce ne olactk. Türkler ekalliyette. 

sıod .n sonru o altrda da korku başladı ka acak, araplar aılıkların en an olacak. 
12 Md)lsa kaJar kah ale)ht.. kah lt:h •e Aleviter de akalliyette kelacak "rmerıt
i d n r .. kam1 .. r OL dan SJDr~ hep aley- le,., v~ _d ğGl' ~~vrl mnsltm cemaa ı~r 
h iz d du ç .. d k b d btrJeştmhm k ruı klerden sonra sun 'i 
ım ~ Jn • ııııı.u san 1 aşın a o'arak kezandırılan bu kitle hük:Q t 

ıılııcııı ko donlar üçleşcnış; tıandıa"a gı t- k k d ""e 1 me 
h k h 

uraca , & r uısu ar yavaş yavaş 
me~ ıs .ıyr:,n e . eııe er kort on1ao imha fdilertk Antakyı:ırfa Fi arısız arın 
iec ~uen ( rurk y~ z ı ırs:ın evine cena- hımavesi ve idaresi ve emri altında 
z.n g der J tthdı~~. S4Vruluyordu. Bu y hancı bfr devlet hslağl kuru'acak, 
)etmı>o:muş gı1>1 durn~t hd~tket eden Fomsız1ar ehlisalip devfr~erlnln Autal<ya 
bir c~wıyeu ı.kvaaı mumessıli de san- hOkumatinl kuracak? Alemi intihapla 
dık başıtd111 uzakldştmıdı. A tı'i anla- aldatarak Türkleri ve diğıır mllsülman'a· 
tılıyo ou kı c ~ m1yeti ak Vöm mümeFsiheri rı tertar f edecek bir taraftan intibaha 
d~ bura1okı ıa ım idare ile at beşi be dlğ"r taraftan cemiyeti ı:kvama ve hu
nıbı r g d yordu. B z 1lm1dimizi ktscne- susile dint taassupJa·;ı ve ehlisalip h 1tı-

. cıik. Mcden c~ har<:ketimize devam ettik. ralanna dayanarak Hatayia bir mUstem
BUtün bu tözylk ve ş:ddetıere rağmen leke kuracak, E cezire de böyle o1acak 
ar~ırıızdaki faık bllytıytmiyordu. Nıha ve Suriye de bu2klbetten kurtulmtyacak. 
y t onun da ç 1resint buldular. Halebden Buradaki Fransız otorltesintn bu gayeyi 
Şauc:ıan, , LazklyEddn, B~ruttan otomo güttUğünü görm1mek için insan haklka
biller~e, k. myonlarla ameleler, bir sürU ten gafil olmak lazımdır. Para, taassup, 
adam ar sandık1arın taş na getiriliyor, ırasp, yağma, tehdit, yaraJama, ö'dllrme. 
muhtelif cemt atlere ka) dettiriliyordu. din, milliyet, ja ıdarma, polis, asker ve 
Ôı Hatsyh Tork1tr ne pasaportıle ve C~mlyetl Akvam bu gayenin her iÜD 

ııe da o"h t:er ıle ka~ıt lçlq ınu~ud.e- tı\blk edilen m\ib•h vuıtatırıdır. 

Okuyucularımıza · 
1 - 1 Ha.ziran 938 tltrihinden 

itiharen gazetemiz deva/re alt resmt 
ilA.nları Ziraat Bankası vasztasile 
alacaktır. 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğündefl0,;, 
Ilıca Nahiyesine bağlı 41 köyii'l 938 ma·r sent>si fçin ba~sat ctlığına ta'1P ııt· 

'ann teklif varakalarile 6-6-938 Pazartesi iününe kadar müracaatları ııa~ ~.'f1 / 
(No. 372)~ ..ıııı 

~---mm• Erzurum Vilayet Matbasındaa -,-~ 

1 ~ 
2 - Re:mıt mae~.~eseler gazete· Başlılı., Duyar ve El- ilanları, De!tcr, Fatura, makbuz, ccı~,.t1 

mlze l/Anlarmı par11.t~ı pe~ 'n olarak U:arh·lzll, Amele knrnesJ, Evrak kalemleri, l\lubasebet ııu~os 
1
c. 

do(Jrudan doaruııa gönderebi'erekleri ve ~afialaı·a ait Bilt\nıum Evrakı Matbua, Kitab, Ehllyetotlfl 
gibi Zira«ıt Bankası Erzurum şubesi Sıhhat ve Hüviyet Cüzdanları 
veyahut bu Bankan·n hölgedeki İ İ J 
ajansları v:uıtas11e de uoua11abllirler. UCUZ ve NE F S B R SUR ETTE TA B ır· 
Bu bakımdan, gazetemize E rzurum- ve Hariç Vil~:yetlcrden gönderilecek slpari~ler süratle tb:u\r cd

11 

darı uzak oları yerlerindl! kolnyra ____ _____ A1res: Vil/ıyet Matbaası - Erzurum,,/ 
il.in vermelerine imkAn bah~edilmi~ :::=.----

oım;ktad~~aat Bankısı gazetemi• Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünde~ 
llAn llcretlerini tahsile sald.hiyettar- 1 - Erzurum 1 h:sarJar Başmüd!lr:üğüae bağlı Ağrı, Tutak, Eleş'.J:frt, 1ıt~ dır · zlt, Dtyadın, Terc!ln, Tortum, Oltu, Hınıs, Haeankale, ispir, Aşkale ld•~ır'~ ----- -===- ı Trabz:>n ve Bitlts Başmüdürlüğü, Van fduesine sevkedilcn mevaddt Jnb15 ti• r 

S&lılp ve Ba.,muharriri açık eksiltm~ye yapılan teklil haddi layık görOlm ~diğindeu bir ay ınodd9 
CİllAD BABAN 1 pazarlık surfttle mUnakasaya konu1mu:tur. ôeP •' 

umumı netriYatı 14are eden Yazı İfletl 2 - Talipler muhamm~n temlrat mıkdarı olan 600 lirayı Jbale gonOll , 
llt•lrl: BahMır ottLGD \vel lnhiearlar veıneı:ine y11hrmıılıdır1er. IJ'fıııO 

3 - lsteklılniıı şartrıameyi görmek için her gün Erzurum İnh:sarlal' 
dUrlU#O satıt §~besine mQrt.ce.atları llln olunur. (No. 886) '1 l Buıldığ 7er DOClJ BMlDl•'ri 
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