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iDARi'.: Y!Rt: 
Rrzurum Oölba,ı noau fdarehanMI 

Pa1art11!d~n maada ber fh catu 
Sayısı bcr .. yerd~ g kuru~tur Haziran 1938 

SA \'I: 157 GAZETE 
BımJmayu ruıJar ıerf nrllmet 

aa kerler idarey· ele aldılar 
............................ 

Meşhur delege Garo'nun 
yerine bir binbaşı getirildi 

'---=---~~--~~~~~-
r ürk hakiminin 
terfii ve terfihi 

------·\ BDtDn sivil makamlar 
salahiyetlerini devrettiler 

A. dliyc muh\ti ile rek alakadar .\H(n\,~U, a (.\, .\.) _ St.~· lJ lmcğ.İ lalihbQt. edecet;ni ı~rHla tekrar 
fj' olmayanların gözterindcn kaçmış mulmınhu· salrthiyelleriul buuun- etmış ve dPmı~tir ~I: 
,:ası muhtemel buluoan yeni lılr kr.nuo, den ltlbarcn asıwri mnkaın1ara - :Meclis~ bu teklifimi bildiren mık
b~~12Un er :zarfında Meclisten cıktı ve ılC\' I't~tmt~h·r für. Dt·legc Guro'mrn tul>umu yazdığım sırada tasttı bulundu 
teıı11lılerımıztn ~üznnü gUldlirdü. Bu yeı·lne Htnhaşı Kole tnyhı t•ttJJ- ğu;n söylendi. \'e şunu istiyorum, mau· 
~~ teşkilat kanunu ile bakimler1miz\ de mlstir. da mc murlarınm mUdahalcstnl menetmek 
~tı &Jet lunre mcmurlarınıu işe haşladık- .. çaresine bakılmalıdır. 
t~ lııısan:ıağa ç1kartldılar. Okuduğumuza Sm·I )'C.!llfrr ,.~ mamla<'ılur Bazı mebuslar bunu reddetmiş ise 
~ attık hl\klm stajlyerlerl doğrudan Şamdan bildiriliyor: Mebusan m·c· de m:- cliste büyOk bir ekserlsct Frans•z 
~tııya Uç bin kuruşla işe alırıacaklar, lisin so=ı top'antısında Cuire vaziyeti ıncırda memurlarına muhalefetini izhar 
(lltc~!duklart zamanda rr.aış1arı dört bin tekrar me\'Zubahs edilm!ş \'e mecllse etmiş\er.iir. 

kın'ş. yazdığı hir mektubu alayla karşılanmış Kebinenln çekilerek yeni bir kabl· 
llıtu~ntçe müzakereleri erna~ında kıy olan Şom mebusu Fabri Bııruti bu celse· nenin iş başına geleceği \'e bugUnkü 
lôııe. Adliye Vrkilim,z Saracoğlunun de hanr bulunarak şifai iz1bat vermiştir. üç ,·czirln yerine altı yez\rlik kmulaca· 
tG~e{' hiç şOphe yok ki memleke!te Fahri Baruti Cfzire hadiselerinden ğı hakkınd5kf haberleri tekrar kuvvetle 
~l>\ı 8k\!ler uyandırmıştır. S~raco~lu Fransız memurlarının ve doltıyıslle hu dolaşmağa hs~lamıştır. 
bit lını b!Ien, ince eleyip ı::ık dokuyan memurların mensup bulunduğu Fransız Vergilerin yDzde 50 nisbetinde 
~" tvlet adamıdır. Adliye işlerinin be- manda makamlarının mern\ olduğunu artırılacağ'ı hakkındıki ha~erler Surfye
ıllb her cephesine el atmıştır. Bir ta- s~ylfyerek mektubunda da bildirdiği nln her tarnhnda fena ak•sler uyandır· 
dı.ı. '" k8nunlımn ıslfhile uğraşırken, criht Fransa blta•af kaldığı takdirde yüz mış Ye b!rçok yerlerden hnkt1mete pro-
'ttr ı o r ı . ,. 

~tr. araftan da mOcrlmlerin ıslahlle janc!nrma ile oraclaki rnziyeti ıs!O.h et- testo telgarn ı ge mış ır. 
~ınış, Adliye mekanlzmesinin sürat, 

tı ~I t, adalet prensiplerine uygun olma- H • • k A t •• 11 • ı • ki • 
a~tı ne şekP~e :uralm.ac;ı i~abettiği~i U ume yuze l ı erı 
'lıir trrıı~tır. GorUluyor kı tedbırler mu-
~allı 0lmuştur, z·ra mahkemelerde tera • • f f d • · ? 
~r,ı~den işlerin miktarı az~lmaktadır. n ıçın a e ıyor 
bık de, Zorıgu dakta mahkumlara tat- • 
''dilen terbiye usulleri ç:>k mOsbet 
'~yet~r vermekteJlr. Umuwt kültor 
~·ı hının yükselmesi curnmleri azıılt-

t, 
Meclise verilen kanun layihasının 

mucib sebeplerini neşrediyoruz tuı ~dllye Vekaleti, hftklmlerle de meş· 
~~lırı~Uşltır. Geçen yıl, çok çocuklu 
biık er lçtn yapıhın tertip ile bıı sene . . . . k 
~a lç tane kıymetli adliye adamımızın HUktimet'm'zln, sPne'erce ,·atandan p-: dığını ve mc-c\ıss verdığını yazmı~tı 
fıln~ca kararınca yüzü güldü. Fakat ne ayrı ve vatansız yaşeınanın bülOn ~stı- . Bu kanu~ ~ayihası, ~c?1lek:tt? Cum 
~~ aa o' sun, itiraf e' meli ki, daha düne raplarını çekmiş. o!dıık!an tahmin edılf n bunyet lf j lmının kuvv~tın_ı. ve ~stıkrarım 

•r hakimin vaziyeti biç te iyi değıldi.1 yoz clliliklerlc, istiklal mabkfınesf, slya- h1r de!a daha gös!ermesl '!'b.arıl~ de ay 
~ liu'ıc.uk •• . ~t cilrl~m mahkt\m ve mnnun1arı, he· rıca dıkkate değer. Bu layıha ısbat et-
ı!~tı11u latblkme~unları ~a~e~ :tbı~ ~1.~ yeti mahsu a'arca haklarında devlet hız- miştir ki, artık, \'aktile memlekete fi'n~-
--..k le e erek, ça u er e e ı m:tinctc istihdam cdilmemeleıi iç·n ka- Jık yapmış olan'arfn bundı.m son·a reı !-

'tçt Ç~buk kazanecak mfsl(k!er . " · · .. l f · d h: b. 

ERZURUMDA.PAZAR GÜNLERİ 

Erıtımm'ultır tatil yilnlerf ni ailece kırlarda gerlrmesinl çok secıl11orlar. 
l'azarltm biifün 3ayflyelır çadırlarle do!makta, Gençli ihtiyarlı herkes yeşil 
çimenlerin ilzcrlnde çaylannı içerek t:Jefa sürmektedirler. nu sayf/yılerin se· 
fasını bilhassa bar oynayan dada~lar çıkarmaktadır. 

Resmimiz bir bayram aananrte meraklı çemberi !rinde da1>11l Wl'llSy:ı 

uyarak bttr oynayan dadaşları göstermektedir. 

DENiZDE BİR FACİA 

Petrol yüklü bir motör 
deniz üstünde yandı 
Facia çok müthiş, alev sütunları semayi 

kaplıyor, infilaklar oluyordu 

Bartın ( Husu!i ) - Den'zde mü h'ş ' nbde olduğu anla~ılmıştı. Ufuk kırmızı 
bl..ı facia olmuş, petrol yüklü bir motorj bir hal alıyor, arada infilakı andırır 
korkunç alev stltunları içinde yanmış \'e korku aç sesler duyuluyordu. Ateş sü
blr mucize kabilinden müretteoatı knr- tunları semaya ~ükselfyordu. Halk faci
tat'ılmıştır. Facla şöyle ol'lluştur: anın denizde olduğuna tıffak ediyor fa. 

Ka~abanın ufk.unda mnthij bir kızıl· kat bunun hir gemi yangına olup olma
lık yllkseliyor, « Yangın var! ,. sesleri dığına kati surettn kerar vermiyordu. 
halkı heyecan fçinde bırık yordu. İtfaiye Bu kızıllığt blr harp gemisinin pojek· 
otomohilleri, Kırtepe lstiktm ?tine son tör!l !'ar.anlar bile vardı. 1-'akat feci ba· 
snratle gldfyo~, halk ta o istikamete ko· kikat b:raz sonra öğrenilml~ti. 
şuyordu. Fakat b\raz sonra yangının de· (Alttarafı 2 incide) 

ATATÜK'ÜN 
tebrikleri 

FIKRA: 

. Doğu, Batı ~ıır.~rlardı. Lisan bllenler hariciye rar yerılenler~ ~akkı nd~ y~ksek bk'r ubhı\'· mh ın çok k_uvveth 1 b~nye.s kl\ç•n. elht'ç ı; 
b ""fl he b l f • 'kl ' vucenab ve atıfet esPrı gosterere , un- at'sket goslerme erme ım n \e ma Burün hazlr:ının beşi ... Turfanda seb-
~: <>to~~ a y!;~;k~:n mü :~~ı.~\~a:1r:~ !arın affı iç'n bir kanun layı hası hazır· yoktur. ( Alttarafı 4 iinClJde) lran Veliahdinin nişanlanması münase-ı zeler plyasııya döküldü. Domates 120, bl-

~UYe. teçiyorler, adliyeye de bbmefi M ÜT Hl Ş BİR T E, D HİŞ Ç f b f 'f Af f" k'I 1 Ş h Y MlSJr bcr 90, saJUalığın tanesi 15 ve bunlar A· ıı... tıy · 8 1 8 8 Ur 8 ran 8 f 8 danadan ta Erzuruma gelinceye kad:ır .~ Qı csı o'anlarla, yukarıda rnydı~ı· - d f 1 fi ı 
ı-; \'<> efsleklere g'rmeyenler E ok UlU} or- Kralı arasın a e gra ar bütün t.ueliklerini kaybetmiş, pörsümüş, 

" ır R d hk A ı ü:ıülnıüş mata:hrdır. •atını da lıuLukça kaçı}or:ard·, omanya ama umo an Ankara, s (A. A.) - lran Vellahtı· _ . 
~~~t P~rtt aldıkları için ve kassaba nın Mısır Kralı Faruğun kız kardeşi i!o' Buna ragmen şu and:ı çlrış otundan 
'"-vt' .Ilah... borçJandıklan zaman ? nlşan'auması münasebetlle AtatOrk l!e ba~ka sebzesi bulunmayan bu diyarda 0 -

~t\di bır ıztırap içinde yaştyo.lar, Kodreano kı.mdı·r . İran Şahı \'0 Mıs:r Kralı arasında çokıtura~Jar uzun bir mahrumiyeti her feda~ 
~~, ~rltada,larının amme hizmeti ala- samimi tebrik ve teşekkllr te!graf'an. kflrlıra katlanarak dindirlyorl:ır. Bu. 
ta~Uk Cbdllerinl geride bıraktık'arını teati edilmiştir. merkezlerden uzak yerlerde hu "jeyfn ba-
t~tın Çe nevmit oluyorlardı. Ter1lleri di- hası buna kıyas edilebilir. 

~illld~Urlyetıer gtbi senelere tabi olma Romanvadaki Demir Muhafızların Aradığınu:ı bul:una~ınız, bulduıtu • 
~lataLı • lstıkbaldo nereye kadar gidip J Başvekil nuz ~eyler deierlerinden çok flyathdırlar. 
~ ' nrın k · ı l d B .. R • • h • l l •th d ·ı • f •? Ancak mecburiyet l:ıırşısınd:ı. boynunuıu 
~~~~Yet :ama~~~e~c~~[: ~ııe. ~!;~ eısı angı suç ar a ı am e ı mış ı. Ankarava döndü büktr ve ahşa nz:ı rösterirsinlı. 
"'kt11a Ştlr, Bir kerre işe başlarken, '.T Hayat ı:ıırtı:ın bab -viH'ıyetltrir.('en 'te •sg-art lkt sene k2zıınm ş bulun- :Biikr&;;ten ~on ge'.an telgrıfbr, blr bası o zaman moda olan bir cereyana t~- .Ankara 3 (A A.) _ Başvekil Ce·. daha ağır ol:ın Doğu illerinde yaşayanlar 
'-'t dır. Bu mühim bir farktır. 55 lira znmandan'berl or:ada lharp d.lvanı h'.lzu - : bl oıar:ak ısmlnl Kodreanu'ya çevırmtş, 'Al Bayar 'bugO~ lstanbuldan buraya f muhaktHk ki daha az k:ı'lanırlar. Memur 
~ı,, ~a~~a • ki, hakimler için gözdeı~unda muha'krune edi:mekte ~lan .cskıi 1 bu şeklldc yeniden tescil ~dllın!?tır. An~ı dönmUş, mutad mtrasiml13 karşılanmıttır. ~arına şark zammı, mesken bed~li 
~~ta rıncı merhaledir. Çnnkü or.dan demur ımuh~fız. ·:efı K_ojr~anu nun 1Liza Branuner isminde ib.r alman kadı - . glbt hususi llAnler de yapılmaz. Bu agır 
G l)U }' tcrninatlı sınıfa dahil olurlar - jmahkü:mlyetl ıstenmış oldugunıı haller dı. Leh ve alman .kanlarının karışmasın- ~artl:ır içinde en ı:ok üzülen ve yıpranan• 
'ita le~k.la~mıetır. Eline kendisini biraz ver!yor. dan meyjana gelen ibu a~ıı. cür'etk~r ı A"' İ ki • d lar da onlardır. 

) (j ) lh edecek b!r para geçmektedir. ı Kodreanu kimdir? \·e harJ., adamın, damarında bir damla grı e e erın en Memleketin her ko~eslııin bir olduğu 
L~ b~te R'ÖrUyoruz ki, Adliyede aksa- "Dem:T ımubaf!z,. ihtilalci te.şk!l~tın::ı. Rumen karu bulunma:ıığı halde Roman- •• t • ı güıel iddiadır. Fakat henüz tahakkuk 
~llaıllJOk işler eğır ağır, za .. uretler dahn. sonra da "her §ey vatan i~ln,, par- yada a.şır~ mllllyetclllğln lider1 Slfat!le ropor aJ ar etmemiş bir istek üıerine müesses bir ld· 
9' liedll a Yer yer itlnalar gös!er!lerek tis!ne r~ya::et etmiş olan Koderın·ı uzun cra.ıya atıwmış olma:sı tal!in ıgarlp ~ır cll- 1 • Erzurumd~n hududa kader · d:ıdır. 
~ Ua ~Cek ve memlekette derdi mai- boylu, zayıf ve ad.a!ell ib!:r adamdır. Ro - vesi değil midir? yol, 2 - Hasatıkale, 3. Ağrı Valisi ile Şüphe yok k1 kültiır, terakki içtimai 
~ba11 lfları dönen hQklmler, artık manyanın führerl olmak gaye ve arzu _, Kodreanu rmıthltlnde Gtcndinl gaste~- bir mülakat, 4. Dllııkü, bugünkQ ve seviye, iş hacmi ttlbarlle ve asprt bir he· 
~ lla11 tau kendllerjne tevdl edilmiş s'.ı'yle ortaya ntı1mışken şimdi -askerı ma11- mekte ıgc<:litmem"ştlr. Ya:ş'da. l11Mu1t tah - yannki Ag-rı - Transit ve Demiryolu sap ue doiu ile bata arasında. elli s<>nelik 
~ •leu işlerle meşgul o!acak\erdır. keme huzurun:i1 milletine karşı t.şlediğl slHnl yaparken, lhaı1bın ibiı:ıaız t-aşlarını hekkında baza mUlahazalar. bir fark vardır. 
~lıı. ~ YUzde yüz tesJs edilebHmesi hElll'.PS'.Z ısuçı::mn (he'3'abını ve-rırbkted1r. döndüıımüş olduğu ta}kın gençl!ğln şefi Yazan: Hamle yapan bir memleket elbette bu 
11. ·~it dltl111tn kafasını da yüz1e yüz 1889 dı:ı. Yra1ş şehrinde doğmuş olan olmanın yolunu bulmuştur. Onun tahr!ok· i A t 
"'t, UıUnncelerden kurtarmak ıaz ·m· Kor.nelyı: 3, lbu şeıh'n!n nUrus sicillne Zo - leri altnda 'ZO~ba1lk ıhareketleri ~aş gös- C HAD B B AN farkı pek 3 ıı.kında yenecektir. Faka bu -'\ 

ıin""'i adlle kıı.ydedtlm'"tir. Polonyalı olan terdL. Camlar kırılıyor, yahU'diltr dög.ülU·I t ıünttn lcaplanna. röre, tstlınat ttdblrler 

CUIAD BABAN 
(Alll•r•fı 8 tıncOdı) 

;;ıA ~ Salı ıt:ınfl 6aılıyorus aı a11 ı.u 11 -rinde olur ba'lla:sının ıo zaman ıta§ıdıtı acı rouydu. An .. yordı,a, .____ • v e ı>t ,,.. • ~ 

pı~ bu 1rll\tc21 ki 'tl~ wtr!d1r ~~, b~· · (Altt•r~/ı B ""~~<t.ı 1 -~'.!J:,;·ı ~ : ~'1 nt~ı -' 



Adl:ye t bliğleri 
posta 
ile yapılacak 

1 Trabzon 

1 
Belediye inin dört 
enelik biitcesi 

t 

DOGU 

osta idareı inden 
bir ri a 

Arazi tahriri 
k scı 

zamaı da bitirilec k 
Tatu·iı· ilir zları dtt 

5 Ha:l.iuuı 103& = 
O!t·u yuculru·ımız·ın yazda!!_ 

Bingöl yaylası 
Jılııgöl yayJa ı, Kört..ğ'u dc.ısta!.'1" 1: 

nı::sclnl ör n ve oıu'l ş!lh·et t ulmasııtd 
b'rirıcl duec•d., amil o'ttn cYırısız, fakııt 
can olen brr yeıdfr. lVlübaşir servisinde 

çalışanlar kısmen Po3t 
İdaresine devredileeekler 

Bütçe her sene 
yükselmel le devanı 
ediyor 

iv lan i p.l g·i.i ı L1 H ii s li 
Yüzünd 11c:ok1 imseler 

~ 

Rad,;'o nlın1yorh r 
Tilrk töyiü~ünüo; yüreğindeki eş· 

biı•nn f \7Vel kın, g~lğnünd-;ki C01kUn <tuygu\ilT~ 
kHl'c ra rap1o\unacak · kayna!{ı o'aıı Bit•gi>J; Tujlk~at:a j'b' 

Ba7.ı ka·Ucrlmb;dcn rı'd ğım1z şl ,. )'alçın, ,\ô-ıı gibi de hırçm JegUdlt· 
Adlly'3 Pakenlı~ı 1938 tlcat"s '"ıh 'fr:ıJ.iumd:ı ç k 11 "rE.Vh'Ol,, rtfi · kayet ıııettup'.,fmı mc\zıı ı usııse· I·uınns Pakarı'ı~ı. arazi tahrir ve Berr kl 6 "' tı t 1 d ıı'artliı 

lıli-fccsfoln Kamııtsy Umu'.l.11 lnyeUnd:\ kim'::dnı: d~n k, bu stHundıı. telgralh11no ııu1· tatbik m•1amelelcılni en kısa bir zamanda k a 
1
"'

1
• :~ k11. ve cm kz uyug ~s~etıl 

b 1 n lŞl co U'J ııp!lre" as ·ın m c .. 
ıııüzak~resi sırusındn Adliye I akanı l:J. Belediyemi2 in H38 tıütı~ s\ 20''>.351 nlplelcrinln rtdyo!a ı 1>01duı,tnnu ve a~arı ın"sını k ,ıar!a~ ırmıştır. Hu husu b" b• 1- . "' , Arn· .. t · · . . 193 ırar sen o u o an tm l.rnyaok ar 1 • 

..::okıii Sareçoğlu ndlt teL'i~leıln os·a ı·,r., o"a!'nk testıit ve k~ı}ul edilmiştir. 'ı:elgrııtlıanenln Kondarsa:<:r i!a ına- rn:ı Jm·llt ıçm Dalrarıhk, Hazıra l • d • d \.. h . . ob:ırer-
~ .. ı 1 \l'r c. , k .ı o umuı a a•JJ ıyat gıbı çok m 
ile yapılma!! haklıında hir karımı prc- Dablli~c Veklletine mntı\mı:ş'ur. \'f'ni }.;ineler ııl terlıiz c:tnıesl Jnz mgel<li- ~aşınc an ı ..,uc;tcs l :J3~ ~onuna a~ar bir arJla yadcclilir1er 
je,\nln ya~ın~a K~mutap s:vkedfüct- sene bütfesi gPÇ~n yı\ hütçcsl·1e raza·an ğlni yaz11•ş'ık. Diin geoo l unun gibi al.ıa Oç ay rn01detle vllay t ıner ·ez y~ · l'ğt · .1 <l . süslt' 
rrnı· b"ıldl•nıl0ti ı f ı d bir .,.\kl'I, yet m".k'ubu aldık. Grıru'"ü- k.ıza1 arır a az1rui iki lira \'d mülhak czıu, gıyc ' yeşı ııv. ğmı d"" 
n 1 

" • mı.771 Jra aı a ·r. ~ (\ " yen binlıir renkli çi~' oklerin· tıağrııı ..... 
Adliye Bı: kanlığı bı busııs'a haz r- 935 bütçes\ 111 813 Ura o·up ta.hst- '"·or kf, para7.ltlerd·n rlV~yo sahipleri kaza'ara bir llra vevmlye ile b~rer yar- t k , a nıı 

l .ı"' k p 01· sinı· lııı 0"nlHde Baş- ~ dı-.c ka"t b ı · adro
0

slı dnh·t \•ermı'ştlr. Bıı ıs.·ıran hin k_ayna"a. öyle fiisünk r. a·ıJ~l nnun r ~ au lfit 1mı.02ti it adan ibaretti. O c:t"'t' iç·n çok miiştekidir?er. gu urak bJr rica· .. bl lııık:ıın'ı"n verect>ktfr. Projenin < s ~ s'arı d ki\ . 1 ,,.. 1 1 \ç edışlerl var kı .... 8aırln ded'ğl gi · 
& , lnınr ye tny;n iş1nine 111.87'.l, itfaiyeye mı:11 derlıu\ icar eden ve en kOçUk yar 11ncı ·"'tıb sayı aıı çoKa tı mıyaca • f)IZ 

na g!) o, adii leb'iğLr post.'\ rtii\'Cn. - 5.4'..W, tem··rnt \'e tanzifata ~o S-tH, s'h· şikay~tlor karşısınc!a Lliyük ıwssasl· ve kfılib1 r ü~· 8)dcn faıla çalıştınlmı~a- llubanı bivefa. gibi delır/ desise.,.. 
ı•rl tarafır.da'l yspı'ac:ıklır. Tebliğ jş e· - E Jel ı t •r h · · ı ı t n b'tan k • Ar h'i · d hl' nıv .. 

1 
tı hat iş'cri fç1n 10,128, idare \'a hesap tş- yet g-os~eren ~rzurum posta arc· c<ı'I'. ır. a rır ış er eınamc ı a · ıtaz e ne nıyaı. e er, e ı 

113
:. 

rioln ruEta idımıslrc~ yapı rrny..... n~- ı f' 41 sinden bu ll'lrns haklarda biç bir zlarda1<1 ya"<l·mcı ka.tipler mtı ~a1lesile ıa 
l•nruest ile Ad \lyeıı in II iibaştr servisi lerinc 23.804, pro!t• am ı rr a~rn ara . - sıı 
n M b • . , d 740 lira ayrılm•ş'ı. ce\·ap a'aınaiık. Ümit ederiz ki hu vlJaycıtin d1~er ka7.alarında ça1 ı~tırılr.cıtk· S ~herd9 esen ıJık r07.gDr; bıı:t şıl 
po:ıtaya gcç .. cektlr. ı ü ıış;r servıs n e !136 senesi brıtç€'si 125.780 lira olup r.rtıncn defa mev:ıu•ı bahettiğim!z şl- tır. nczh çlçek1ere ninni soyıeyerek ıvı :ı 
~a'ıtanlar kısrr.en pcs'a id Uf stne de\'· !H f r r. ~ ı · ktl'vet tlıt rine kendileriaden : •Müdii· Y ··. chmcı katibi hm kaz·tlardaki 

1 

mışıl aka!l bu' ak ses1erlle lahuti bir aırıJI. ~a 
rolııntca'< ve liı men d9 m~mur olarak l3hs"lfit lRH' 1 ı ıray.! a 1& 

0 aı ş u. J "" 

MezkQr hiitceden imııı fşlcrlne 12.701, r!yetl uımım'ye.ye yazılmıştır. Yak•n ycvmfy.ali katiplerden birden faz'ac;ıoın te{kil eder.« Ki orama'l kuş"ar \"•' ,. 
Adlly!l Baklin!ıkı te~kilatmd'i çaT·ştırıla· itfa'veva 7.020, tem·irat ve tenzi'a•a 22.- da bu mrselenin önUoe g<!Çilı:c kllr" 1 Hezirtındıın itiha en vJzHeleıine nlhıı- galm·şttr. » Paz9n d"', gliıeşln k·ııl h'.~9 
c~ktır. · ~ ı ı · 10 6- 0 .,, e ş • k\inde Mr cevap alalım. Ve radyo 1 ' d kl k • f • eıer• Postrı, teıg-rııf ve telefon irla~esinio 201, sihhlye ~ erıne , oc, kar.:: " YC' verilecek, her kazadı bir katip bıra- ıne erır e nPma c sır nı eır.m · 
adil tebFğat iş'nl mııvaf'aklyetle b~a· hesap işlerine 26.104, pro~raın'ı ma:;raf- salı'bi kcrileriruiz~e bn yOzden radvo kıhwaktır. Birikmiş arazi lhbarııaıue ma12i o!aı:ı lm'ufüın dsığllır. 
rabl'mcsl iç"n şimdiden mnrasıal ni:1.an:- !ara 47_;'lH~ lir~ !a~s-'s .edilm!şlf,. . . a'ıp alrnam•·kto tereddüt gösteren işlf'ri .Ağıı-!os ı,onuna ka!lnr taıııamen Yazı:ı ku yay~a rü:zgarlerı do~dll' 

'€si a1li tebl'ğ \"t"akalan ha- !J3ı butrcsı lbS<>~fı lira o aıak tes- ktuilerlmtzl tatmin etmiş o,alim. b:tirilnıfş o'acakt.r. rtıcu değ 1, koruyucudur. ~· 
name prsı ' . 1 1111.t \\. 18'><ı2"' lira ııı~ 
ıırlarmı,t r. Bu formül ve tebJfli usu'ii bit cdllmlş, tf ıs • .. re ~r.u -· . · IfunPi muha:;ebeleria en mlihiın IIııyatın bin lür"ü mibnctleri 8 ,. 

mümkün olr:h\ldiğl kaisr b si•leştlrllmi~ ya hiliğ olıruş'ur. :•.,7 butçts!nden •.mar Kahvelerde varidat meıılularırda'l bi rini LeşkU eden da inleyen çok hassas ve iç'I bir tıı 5rı' 
ve tebll~lerde düşüt i.ileb\lecck en nfak 1 işlerine Hlfı83, llfaıyeye 7 ıl4t\ t€mlrat arnz! ye:-gisi tnhakhk ve tıjhsil mutı· nın hıç1ıı~ık 1 arı ıruayyen bir zaıll3 a· 
ıor!uklar ka1dırılmıştır. 1 ve larzifata 2oorıo, s·bhat işlerine kıtlama c, ay ınalelerindeki ~i.içltiklerin lz~lesl için kadar devam (d ' r. Ve öyle bir<ı0 ~ti 

Haporur u göndrr .nek Uzer~ ın'm- 15380, ijarc ve heımp lşleri~e 31952• yapılım arazi tahrir netlcelerlnln biran Ur ki içindeki h:c•a 1 toksinlerini d\ 
lekf'tlne gitmiş o,an. icra mükhassm ~ pıroğra_m.lı m: srat!ara 7<'571 lıra tefrik usulü kaldırıldı evvel la'h'k sıhesına konulabllmest için dökmf ğe vacıta o'an göz yaş1arı ıcu~ısa 
d · teblf ,...lerlnin gOnderOtcE k para-' 0 u'lmı.:ş u. t Bu adam derdini umıtma 1JlŞ 

a ıcrı & a ıtm•sı lA· fl38 btltçes\ 205357 Ura olup imar 1 Hazt~a~d-tr.lıeri talı ik edilnlfkle tahrir itiraz!an b.ir.ın ".vval kar~ra rap ö yır 
tarın po3.tala~ vBs.t8slyk 1~ y p ti f ,.e lfzyln fş'erice 48329. Jtfa\yeye o,&n Belediyo ni:zamraıne i mOc1biııce, olunara'c Vi! l ahrır nıotıccleri keUleşt!rHe· blle, !Skin ifade v~sı•as! olan g z ı~c' 
wn geldı~lnı \'C ancıı "u sure 8 cra • 1 . .. • larmın bitmrsl b~lkl bu derdin gltlh,.et 

. eltrltd~kl lıd lıanl1n aıaltıbh'lece- aı20, ten\'İrat ve tanz1fa'n 199•10, 111- E zurumun yıl'ardar.lı"ri.al•şl ğl ~ntlama 1 c~ktfr. Hususi idare mti?~rlerı ~aıa &zalmamıda s9bcp olmJJş'ur. Bu rnl ~ 
Ll~ır 

1 
. . .ı hıye işlerine 17'.276, ldnrc ve besa!> iş- ı·:ıya da s:>n vHllmlş oldu. Çay• çok knymakamlnrı labrir fşlerını dalırı su· zede : 

ğtnl s~y emı~~'.r1. 1 
· . .

1 
lm lerlne 380()-1, pro~roınlı ma~ıaflora ~sven Erzurumlular kahveierdlJ ufak rette takip ve mur~kabe edeceklerdir. 

Adli trbhıg tır n\ P~: a 1 et YHP
0
1 a· 67629 lira tahsis edllml!'tlr. u'ak kırılan şekerleri atı-ız'anra alarak, 

s•ııın en ıtl\ im l:o ay 16 1. posa ın vcz· . • _ ... 
~i·erinin mUbsşhlere razaran şnlı ~lt!tl f b!ıb·n erlunna t:Ç beş ı arlelık Ç'l~ı'l ryu· Erzincan orta okuluna 

. t Denı· '7da bı·r acı·a dun 3u1um hışa 1tına1dan Z'3\' a ır ar. .... • 
dPha Jy\ tanımalarıdır. Dıaer !nrct ten L 4 t •. l l . .. t' ·ı p'ıvvon ilave edılecek 
aıjJt tebtf~leıin pos'n ile yep·lmt'sında ral~at h r D'.l\qtcr n n u~une g~ ırı eni ' " . 
y.PlDız pos~a ücrell alınacak VI bu S'J· (ÜstltmJ./l 1 inl'!tiı) tu ur~1c şrkerltrde~ ar!a .. ka!a'.llb~. t.e~- E zircao, [ H ısust] - Oıla'lku\ bl· 

ti "b 1 0 ,.elleri de lnmış o'ı· Petrol yU'kile Trabzora ~itmekte rıır dııter mn~terlnın on11ne sUruldli~ü , nc:s nın darlığı -vUıündcn iki seneden· 
re _er mu a~ r c. . olan Sürmeneli Anlan ktıptanın gemisi, için, Baledlyc nlznınamesl ~~r.t~. sıh-ı beri çifte tedr:s~tla id·ue edilmekle idi. 
cektı. dlk\catstzllk yl\zünden yolda ateş almış, ha• bakımından rrnhıurlu gour.uş \'ej Bunun için de oku binasının yanına 

biraz sor.ra ateş ~otrolıara sir~yat emtştl. ynsak. et~lştlr. . bir kaç pw~on yapıhm:.k geniş'ctilmesi 
Vl'JayetleriB İ{'kİ geliri ri Muth'~ f cta uöyle başlamıı ve petrol Şımdt kahvelerde g.rsonlıır mUştc-, ! ~ l .. l 1 mektep ldare-

u ., 1 ti ~e ÇB 'ok• ş kerli ·avmı duşunu muş ur. u msus 

Afiltınm bafilar gibi, 
f!erdinı ıı:ır daglar aibl.. t 

Nakara1 ını ne kadar ti rerırıiilll ~; 
s 3 d ! bfran g·ellr ki : Göz ) aş tarı 
kurur. h'~ 

Lakin cz~lden (bed3 kıuıar.11go durmadım b'n gözle eğlayao J3ı 111~ı yalasının acaba ne dinm'Z uıJ.;eJl 
derdi var 't Bingül &V 

MEHMET~ 
hissesi ten• kc ve fıç•lnr! ko:k,t~.r.\~ inf~ ''; ·~~a f ç!~~ ~~tekle rint ı, s~nıy~rlar. Sruıi ·ç~y' si tarafından KtUtl\r Bnkan'ıl'.{ma bildi· 
. . . . r pathımata deıılz n uı.undo o ,, C iste enlere l:iı tek şeker ctlrllı ~kte ı rilınlş ve ban a. s lıırın is~imH\klyle ya· D ft d . 

f~plr'o ve ı p·rlolu fı,«ller gel rlcrfn alev siitunları ~·üksalmcğe lP; a 'llştl. ky ti . k. I 1 g _ t t' ılac•k P'\'\·onlar tt··n tahl'sat is'en e er arlık muhaSlJ> 
d V"!! t h f d ve ı 11ma ç1y ıçmr · s.eyen mcş er p . ., - J ')' J 

den he: Y
1
l bl~ ~lk arı 1 ye ~ısu~ Bu f~c·n k:t"f· .~mda ieml~ln_ 6 kışl ~n t:ıı ,eker! ker.di ellJe kırıp nfslnm;ık- 1 ınlşll. Bu ilavelerin i:ış sı 'ç'n otuz b_in lllÜİemedine işten 0 

tcfnrelerı h scesı o rrnk ryrılmaldn a t!ı ibaret 01an mür~ttebatı mo örun sauda·ı· tadır. 1 liralık bir proje yapılmıştı 937 malt yı· 
h'ssrler iç btıl\ııJ11ık t.'.\"11 rındnn \ 1 ~yo,· na atlaysrak fac'n ıshasından ııznkla6· Bu suretle g l ne kıtlaına atleti kulk· 1 ·çt mevcut beş bin lira tais's':lt.n çektirildi ,, 
lere dagıtıhrak'adır. lr hl!_<rrlll' G-:rnel ma~n. muvaffak olmuştur. Bir mucize mış olmayor. Fakat h:ç olmH;a kim 

1 
;[' nle ilk pavyonun yapılmasına baş- Uefterdarlık .ır.uhaslp mütemedl r~ı· 

dlr•ktö ıüğü, 1937 s!nesl ııptrto ve la- ka':>ilinden kurta•ılıın mOrettebal, biraz blriltr kaç elin dcydlğl şekerleri tekrar 1 ~ı ıy , G ç·n g:ln bu pıvyonun te fik Derfclye tefll~e gelen maliye ~,deP 
ptrtolu fçktlo~ gelirlerlnd.~~ Vtllıyel':dhu- son· a AmL ·adan kalkarak Zor.guldağu ~lrk~qşkk·a ldml'ı. ştnirılln önUrıe getirm~k ~:~~şt:~ t~re~l yııpılmış ır. tişlertrce gürUlen lilz1m t!z.,rJne, • 
suııf idım•lerı payıııa cu•f.'n nı ~ ara gltme\ite o'tın •Mazharı ı :ıder .. adlı ım cını a · rı mış o uyor. • el çekdlrilmiş:ir. 
ırahcub"n İç Bakımlığ& 100 bto llrn vtr. motör ta·afından kurtarılmısh-rdır. Gehn alayında kanlı Jl 
mi~ttr. iç Eak!inlık hu parayı VllAye!ltr• Facia ıccPsi t;irçok ':l1dat Ea!ldelları Bağları değiştirilen bir hadise Sarıkamış yavtuiarıJ1l 
göre talfsim Etrrtş ve hu esi ldarclere yannn gemiyi kur'armfy<ı. koşmuşs& da kazalar felaketzedelere vardıJtl~..ı 
iOnderllmek üzrra belediyeler banklsına hlr yanar dağ mantfr!&ı iösıeren yan- . . Erzirc~D, [ Humsi J - Bir g~lin O teoV 
yatırmıştır. fiu p!!radan İstanbul Vilaye- gın yerine yaklıışamamışlardır, o gece .Malaty& Vılılyettne lıağlı Kemal~ye getfrme töreni y~p.luk n bir ka\'gB Sarıkr.mış, (Humsu] r er~'· 
ti husust idarestoe 6413, İzmtre 3580, I kaymakam, Janda·ma kumandanı ve li- ve Erzu·um Vtıay llne buğl~ Tercrm Ke.: ~· ıkmış il-t kişi yaıa1anmışlır: yardım he-yeli ve gençlik Kıı'lll)'; 19wr 
Belilı esire 2901, Erzuı uma 2802, Kayse- man reisi bir motöre atlayar.lk ha.dls9 zaları mevcud nahtya ve köyler_ı ve h,lı I' Ş~hrlmize 15 kllomette mesafede 4i kolu, Kırş~ hir YH sa s•ntısı e ,~,· 
rfye 2159 Samsuna 1844 Çanak.tıaleye yerine gidfp ) azaya utray.ınları araştır- hnır sınırlartle ntd oldukları Vılay?tler· b l an '.\lolla kövünden g-elin alnıağa tine uğrayanlara onbeş lira yardıdl (Çı~ 

. ' '. k mı lar faknt daba evvel kurtarılcl kları den alınarak Erz"r:can Vılayetine ve ı n u'l . . de 
1464, Edımeye 1325 lira ıs~het etme te· f ,o b 1 ' 1 d . M·datyanın Arabkir Kazasına bPğlı A~ın giden bir kafile arus nda yolda bir kav· derihrişlfr. Bu kUlttlr yu' ası ,, 
dl ç n u amamış ar ır. _ . . K 1 ,, 1 1ı·.ıır r. Nı:h'yesl d": blitun köylenle birlıkte bu ga ç kmış!ıt•. Bu esnada Nurl l\Iuh·clr z· ay 11 0 unun Uye sayı@ı e JJ • , 

Hiza vatandaşlar Bir haftada kaçııkcılık knıa ve Vilayeıten elına.rıık El!zığın adında bir lld8lll labar:C:lflnl çekeıek Erzurum elektirk projeS1 

MFzuniyetle ehrlmizClen·ayrılmıs o· Kotan Kez~sına bııglannl'şıardır. bir çocu~u Bğl!C'l yaralanu~, bir adam 10~ 
lan Rize Vatandaşlar mezuniyetlerini bl· Aiıkaıa, 3 (A. A.) - Geçen bir da aynitırıdan ya a1 anmış:Jr. Yskalanau SrMyl ve ziraat makineleri l{•l1 

tfrmfşlcr, ~man Fa'crikası 'karşısını!a Bay hafla zarfında l~erlslnde gUmrük idaresi Bu gece nöbetçi eczane 7a"lh bundan evvel de birisini öldUrm( k an on m şirketi tarafından Nefıa ~tJ pfO 
Kaya hanesinde yine eskisi iİbi fotug· 12 kaçakcı, 70 kilo gtımrUk kaçağl, suçiyle 15 seneye wr h\;um olmuş bir tfne tevdi o'unan şehrimiz e'ektrl flerfJ 
rar, daktılo, dikiş mııkınesi '\"eS!ltr tamır' 110 gram ınwsar kaçağı '\"P. brr kaçıkcı "Cumhuriyei,, eczanesidir sabıkalıdır. J{a\"g:ınm ııir ıntik'lm h·r· jc~i vckıı!e ce tetkik ve tastık e 

1 

1 
e rfae başlamıf'erdır. l hayvanı ele geçlrllmlttlr. slyl9 y~pıldığı 1;:ınıl:naktadır. şehıiınize gl~n g.rilmiş ir. ~ 
-=========:=:============::::::;:=======================================================================~~(~ 

... - ~ Yazan: 8e.mlh l\ARTAL 

O zaman Şevki ihtiyara dö:ıdU : 1 Etrafını çeviren bir ka1abalığ ı ve Ganç mülAzim bu suretle ~ .. ~ ;~i~1 

- Bize yiyecek ne varsa verin .. : bilhassa bunların kumaudaı;ı oldu~unu ıar ar.ısındı ad,ta fızla bir vuJ:l 
Makl;mzunu veririm şimdi... hissettiği yOzbaşı Şevkiyo istlh1a ve ha- kalmıştı . 

ltıtiyar katırcı: İ karetle dolu bir gözle bakıyordu. Yüzbaşı Şevki eınlr verdi: 
- Ku'un kurbanın olayJm olayım 

1
. YüzlJaşı Şevki bu mağı ur delikanlı· - Arayın şunun Uzerini... ,,ftl' 

dedi ve seslendi: ya ağır adımlarla rnkulctu ve 5ert bir Kadri si.ıkfıaetle duruyordU· ~~~' 
- Ulan yiyecek ne varsa buraya sı>sle emir verir gil.ıl sordu : terden ikisi kollarından sımı:rıı<ı Y' .0ı~ 

getirin. \ Kf • "D ~ tıfl) •· • • .1 • • - ms n 5 " • mı ştı. f h dl~ eri cc.b!cr! ni 1 arıt . ~, 
Dığer katırcılar bıç ses erinı ç kar Öbürküsü ayni sartlikle c ıvap vardi: . . . ırııııı; f 

madan ceryan eden vakayı şaşl.:ın göz- . _ Onun Uzermd9 h·ç bır şey bu s'(ş 
Fnkat h~r defıı~ındı etrafındald ç~n· 'ı sesle urun ve kts!k bir kahkaha koyu· terle seyrediyorlardı. 1 ~ - . Ben maiyet ~' h_an~ sU~arı bolu- bil olm nmıştı. Ctblerfrden blrr ıııt ~I 

her bir parça dahı\ sıtı:ışıyôrdu. Çart~!ı \erdi. YO:rbaşı Şevki cebinden tıfdk bir ğu zabıtlerln~en mü ~ı:n Kadrı. tabakası, u'ak bir ç~kı, bir ~ u \ır 
k lmış~ı. Tabancasını ç0 ktl: ı · - Kah ... Kah ... Kah .. lıahi ihtiyar ... defter çıka dı. Ve boyalı bJr kurşun ka- 1 Sonra sıgares•nın dum~rını halka lem, ufak bir zımbalı dettale ~· ~ 

_ Yol \'crin dcıdi. Ve sonra m8 rba· .Se.n bfzl eşklyamı sandın? •• Kim" ııan11 lemtle üzerir:c bir k~ç ke'lme ya1:arak halka yukarı!'~ savnrnrek yuıba,ı. Şev· mendil iie bfr mlktır parııdsn bıtteııı!l·, 
metinden gl)zlerJnl kap:oy ra'\'. oniintt ilk katırlarınızı alacr.ğız diye bir laf soyledl. k 11 tırclya uzattı. lbtıynr ademın gozlcrl ktye çevrlldı · . . şey çıkmamıştı. Ha'buki onlar !'- çı~ 
res'gdcnln omuzuna i'Aliının ~abuslle Böyle bit nJyatimlz yok ... Hele şu r.a':ıit bu1cınmıştı. 1 - Ya ı:en kı_~s·~ ?. . rlne lp u u verecER bazı evra1'lll 

d kılıklı heritı bir rnrgnya çelrellm... On- - Bftn dfldi dsvl~tten iki lokma 1 Askerlerin goz1er nın fçıne bakıyor· ca&ını un: 'tyo.,.lardı ,r 
vur u. dan ~onra yolunuıa •devam edersfn'z... tkmek parsı.ını mt alacağım yüıbP.şı .. du. O z:ımaoı yozhaşı Şevki ve maiyetin- 0 k ~ d b •. r ca~e~~ '! 

- Açılın d dl. t • Stn cıanını bu yo'a koym11şsun da b·n dekiler mülnz:min mas:novi gözleri ol- As or er en lrınln e 1 ;ıtl -1, 
Bcya7: ~a1celh .. tlıtiyar ?lr. k~tırcı Yüz· btıyar k&tırcı ftıt~rdı: . beo o~ kuruş için hükumet kaı>ı'lıra mı d•1ğu'llu gördül13r, Bu gözler kar gibl kas• nıı c'oğru uzımdı. Burı:dıı S'J11ol' ~ 

tıa,ı Şevk•nfn örune diki mıştı. Yüksek - Sen klmıln delıka"h .• Neye böy· varaeağım ... Eöylq iş olur mu hiç.. bcmbeyaı bol bir satıun köpüğü içinde ctop vardı. O el ceba değince , f~ 
~ıle konuşuyo•du, yalvarıyordu : le 6Sklya glbf karıımıu çıktın... Son"a elinr>ekl makbuzu yırtıp yere 1 yüzen öküz marka b!r parça çivide ben- kamçılanmış bir at ğfol ~abJand• tJ '. 

- Yapmı kurbanın olayım... Biz - Ne ya0Ae11kıaın benim ktm o'du attı ve bir kernra C"'kfldi. l ziyordu. kollarından sımsıkı tutanlar, oııu ~-1. 
tt~ din kıırdpşiy'z... A'ma .. ~11tırln m·ıı, ~~mu? .. Bir zab't dlve b~l. .. Memlekrt Yakalıınsn zab;tin yanınd l iki as- III bir ha.,.eket yapmasına fmkAn l>1dııd' 
bız k~trs z aç kalı•ı1, ö uruz. Yapma ıç.n uA-raıan ıd'\mlardsn dıye tını ... Ki· ker n-uhafız duıuyordu. o çlımeU ayak· Şüvari mllldzlmi Kadri Zeyneb on· d·lar. O zaman ~ üzü sarardı ve 
para ıslfyo san verelim... K~aıt pııra. fi ... Onlaıın ismi olmaı.. hırını bir parça aomıı bir elini ktlotunun başının listesi nzerlnde kırk bfrJncl ola· arı tftnmeğc batladı. 
maden para ne t tcraen ... Fakllt katırlA· Nftferd .. nden btrl atıldı ; CAblne ıoknıuı 6~ilr ellnde bfr ılı.ıar& oaktı, Fakat ıoğuk ve heyecan atılan 
rımızı hJrıtk.,, - Yüıbı ' JIJtcek de ılmı!' (llk \'. ~(jı, Ve b~nu llRktn bir tavır:a lUttnrn- kurounun bota rıtmeslnt abebtyet ve . 

· Yüzbo ı Şevk ı . nktan kı ı ıı b1t' m17111 ı·.qra ! lftlı 

1"1 
< m --



~ !l il nı ll'nn tf)38 DO~U 

E ON HABE RLER.ç, 
Ja r 
Ha 

Bir Sovyet filosu 
lstanbuldan 

geçecek 

' 

ıeı ~nrls, 3 (A. J\.) - Uberte gıı· 
lçı ' 51 bir So\'yet fllosunuo. bu yıl 
htda lstanbul, Bars'on ve Valans
~yaret edec•ği b1ld:rnmekted1r. 

"-=-------------------

in· n merkezi olan 
a a yürüyecekler 

Yeni Japon kabinesin 
niyeti pek kötü! 

Çin ordusu mahvedilinceye kadar 
muharebeye devam edilecekmiş! 

Tol{yO. :> (A. A.) - Royter ajansı- Bir kaç ayden b~ri .Japon kabitl'Si 
n göro, Hımkeuyl işgal için Cinde şld- Çindrl<i askri hnekatın sevk \'C idarosi 

3 

""' • - l':~..,,. 

l j • 

' 

Tedi yıllık esirlik hıgatmn vedil etmek iiure Tiirk esirleriııin 
bakiyyetassuyufmw Aksllyı Şarktıtn f'lt.fanlar111t1 /;; giinde uetiren 
.!tıpon şilelJi !Jey Me11. Deniz füzı - ;.ıaru) Vlariivostuk rilıtimında 

buz pırç,ılllrı anuında dururken - ın21 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: ~. ~-

1 z mirde de detlt bir mubareheye girişilmesine tnU- lıakk nda bir tereddUt hüküm sürlyordu. Telrlkn: 6/ 

~elzele oldu 
·,10 1~ırıir, 3 (A. A.) - Bu rnhalı sıut 
cı~ da kısa, fakat şiddetli bir zelzele 
ııııu''t 

zar edilmektedir. Yeni kab!ı:P ilk top'antısında Çkdekl • • 
Yt~ni .Jnpon Jmbiıw inju kaı·aı·ı hareka•ı teksif etmek kararını vermiştir. Kolombo ... Palmıyelerın ve Muz 

Tokyo, 29 - Yen\ Japon kabinesin- Yeni kabine Çfn ordusunu mab\·ct-

-~hasar ve zayıat yoktur. 

~ş SiYASAi 
ispanyadaki 
Rönüllüleri geri 
Çekmek meselesi 

dP beş general vardır. l\ablneııin ilk mek. içfn, .Japonyanın. hütiin P\ronoınik ag., aclarının altında kavbolmuş bir şe• 
w sıya•a\ kuvvet~erfnı kııllanacakl• r. 1 • '-' 

toplnnhsından evvrl Harbiye Nazırı Sul Ilankcuya dogru geniş mikyasta ta- hı·r T l "'t p ın B rlı'n-' "ld" ül 
giyıınd istifa etmiş ve yerine Çindl•k1 arruz hazırlıkları yapılmaktadtr. Çin or-ı ... l a a aşan e ae o ur -
ha·p cephesird~n geri ~·ağnhın Cicııera- dusunun sllAlı ve cephanesinin geçtiği d" ., " " J h b ld k 
Hagaki tayin cdllınlştlr. Kımton lim:ın ·nda sıkı bir kontrol nltın- UgUnU OTQaQ Q er Q 1 •• 

Yeni .Japon hükümetfnln tnlcbi üze- da bulunduru1acaktır. Hulı1sıı yeni .Japon 1 "I 1 k b • d kt k•n b , ..... ,. f . . .. ! k • 
1 

""' a <ı a ognzm :ın Qı ı ,,...n sonrn 11 arasınuan nhın erıt ve yukse~ beynz bi-
rlne, Çın orduE_unda !)ulunan Almatı mu- ahınes r~nuua kadar rnuhar ı>beya de- hal!.nız lblr parç.a h:ı!ifledi. Tekrar engine nalnr gözUkUyoı•ju. Her tnraf o kad~r 
tPbass1slnrı gerı çağrı ın·ştır. ,. -m tlıne,.!e azmetmiş bulunmaktadır. çıktık ve kara göımeden bu sefer Hinci palm'ye veyn muz ağaçlarile dolu idi ki 

- Okpnusunda yolumuza devnm ettik. Bn- bunlarn altında hattfı bir şehıin saklı bu-

R d h k A ı rada ilk 0merhnlemiz Kolombo olacaktı. o-1 Itmduğundan blle insan şüphe ederdi. uom a ny a ama um o an ,rada kanıyı çok yakından görecek ve be1-'z~ktnn ağaçlıklar ~-ras~n~a ve m~nferit 
kl toprağa ayak basacaktık. b.nalar -5CkHnde gordhğumhz Kolom'bo 

I". lspaıı" · ı · · ö l" ,. k d k • d • ? Yirmi iki gün ·onııı 'tlz!m .hafızalarımızda başka bir vak'a ııe 
~ .,a iŞ erı yıne. n Jl una geç ı. a reano ım ır ... b :r. ~~~'n hafta Lor.d·adrt toplanan edemi Vladtvo.:tc~tnn ayrılalı tam :virmi iki cı e. ıyen mahkük ka~~ı. 
" 11dabute t 

1
. k 

1 1
-

11 
• gtm olnrnc;tu. Bir kaç def. uza.'ktan gördtı- Kolombodan getiı ılen Ingllizce gaze-

rı~ a ı om syonu fll'Y tere \'a . . • t-'nd b d b · ı 11tısa t ' 6. . gUmuz karalaı'Cian başka ne h~·l· şelür, ne ...... en eş sene en erı lk defa blı 
da tlört ara fmdan verilen tt~lıl etrafın· (0.t tarafı ı tnot•e> g:ı.ndal:ır:na bir ınlsal: "Eğer muzaffcı· o- de esirlerin haricinde bir insn.n yiizli gör- meml~ket haberi alıyorduk . Pek iyi ingi-
'~ıa ı. saat devam eden muzakereden . . ıur:ım her köylüye yarım hektar toprak miic-'Uk o giin "'ababın m· s:aatler' nde ·1- Lzce ellen Japon kaptanı bu gazeteyi o-
~I l.lt pla s . t tı bhasi hariı· Tnhrlklt az sonra oyle bir mah:yet . ' • · ~ • • · k. lllaı. ~ n, O\ ye m rn "• ,·eı ·ece'ictir. diyordu zaktan bir karanın hayalini secmcğ" t-aş- ı:.muş Ye ufak bir telgraf hnvadf<:lnl b'ze 

" uzr. lttif ki k b ı ~tı nldı ki. teUışa dilşen BUkreş hüktimetl, · · • · ' • ·~ il - · l'3 ' c, U a n U e. · 1 .. . . · ı Garip bir paradoks eser! olarak bazı l:ıd.!k . Kal)t:ına sorduk: "de me ettirmişti: 
l!tsıır u plana güre, lspntıyer:ın kura ve sukunu ıade içlı:. Mancln isminde iradelı liberal yardım gördü. Partiler ı:mısı~1dn.kl ! - S;yH'ın adası ctedi "Beıı1inde bulunan Talat Paşa hüviye-
l~l\d~ hudutJarınn tıkrnr kor.lro\ konacak b.r \'fili gönderdı. had mi.:cadele, onları kendi davaları na _ Cranın merkezi olnn Kolombo l!ma- t ! henüz tesbit edllemiyen bir zat taratın-
h..:' nn başk• da lsp 'l'-'ada bul j Manclu bu rahat durmayan °ençlcrc " . - . d" '· ı . ım ~'illet ~ .~ • a ., '"_ unan ya- . '. . , ..,, . runj:ı, bıı tehlikeli unsurun yardımına nınn ugnyacagımızı cl!ıyorduk. Adeta Ee- .. n ~ 1tr.§un a vurn uş, paşn vefat etmb, 
Q~. ~ünul!uler gcrıye gondeıllecekler· ıkar~ı cneıjU. daH:ı~dı. b •. r ço1:1~rı .l{o::lıc- mUracaata. scvkcdiyordu. Geçen ilk ka _ vind!:-c Gemimiz yavaş yavaş s::thllc g!:rii. k:ı.tll tev'klf edllememişt!r ... 

1 . anu nun hoşuna gıtmedı. B.ı gUn suı_n nun Ee:;!mi şa'Sırtcı bir net!cP verd!. Kötti Münhat ve ağaç!~{ olan k€narı takip et- Bu ik~ satırlık haber bizi ıalt ust ct.miş. 
tıı·~ •6

1 
Ni~!lndn Romada ı.m.za edilen lr.- 1 ~alıkcmesi 1ıuzurund~ ~o~gu~'.a çekild:~: pı'opagandıı.lar filiz verm' ş. "Her şey \!\- mcğe ba~ladı .. Ha~reti Ademin gökten in- nrn:1tel!f _nazariyeler se.rdedllmesinc, mü.

~'i(tı taı1 an mi.•abedEsının merlyet c nada tabancasını cıkaım ak rnllyl ve ık tnn iç!n,. parti'-! parldmentoda 73 iskem- diğl zaman tızerme lbırnkılmış olduğunu n:ıkn~aım açılmasına sebebiyet vermbtı. 
~ ne glrebllm~sl ve bur dan sonra ' adamını öldUrdU. le kaz:ınmışLı. c·n kit:ıplnrındn okudıığumuz seren dip a- Biz ne ttihatcılann kaçtığından. ne Is • 
~r,:e la.ır.atıdan beri tevkife ujtnyan 1 Bu had' e o kaüar bU~·i.ık b!r !leye - o zaman kral ınudahnle etti. Bir ya-' d:ısından blr anıç toprak görmek b'ze ıu- tan.bulun ı~~aı edild!ğlnden, ne An:ıdo -
~bil ~l - Italyan müzakerell'rine yol açı· can uyandır<lı ki hitkiımct, bu cinayctiı cancı devletten propaganda masrafları fiP olınam:ştır. Her tm·af o kadar sık a - ltıdn. bir muca.dele açıldığından ha!Jerdar 
\ln lıı ltes\ iç'n, ademi mndahate kcmite-

1 
mahkemesinin ayni şc~hirde yapılmasın için 4C milyon ley almış olan bu paı·t: ğ:ı ;!arla dolu !dl ki ycş!llikten ba ':kn tir ! :i! '<. Blitlin fikirler: 

~Cltı Verdiği karımn tatbik mevki' ne malızurlu gördü \'e Kodre.anu. Turnu - memlekete ihanet ediyor, milletin ara _ E:, .ş seçebilmek kabil olnmyordu. - Paşa muhakkak mllttef;k Ahnan
~aı1~n~ı. Awupa sulhu namına çok fay- SeYerin cinayet ma'hkemesinln 11'mtrun:ı eında daimi bir n:z:ı ve tefr.k unsuru ha 1 . . Bu şekll~e oldul~ça uzun b!r zaman ~. topra'k~~mnd:ı misafir 'buluı1u~ordu . 

9lfikkf edilmektedir. j çıknrıldı. Tarafd:ırlan bu esnada o kada !inde kalıyordu. 1 g ttıkten sonı a akı:n.mn. doğru Kolomb:l S.yahatte ıdl. O sırada muhakkak b\r Er-
lı~ Yine bu sütun'arda evvı'!lCe yaşmış· prcpaganda ynptılar ve kamoya onu b! Bundan soması ın:ılü.mdnı· Mlron limanına girdik. O zaman blz grandi el!- menh~ln u! ltns-dine maruz kalrı dl\şilnce
~ lor.drada arada bl t l n b . k::ıhrnmnn g'bi tanıtm:ık için o kadar us Kristi"nin rl"asetlndc toplanan kabine reğlne Vladtvostokt:ıki Tatsxl:ırın hediye s!nce~ı etrafında toplanıyordu. O zaman 
'1 1 llliidahal k it ~ ~p nd~~ k uda ta~:ı davrandılar ki ına11krme. bu tc<sir ,mcmlekcttc ,;arti mücadclerine nihn"et c.tm!~ oldı.:ğu bUyük ba.yrnğı çektik. HenUzl yen! bir mUnaka~a açılıyordu. 

lııcı, ı· e om es ' ş m .} e a ar , ., ı . • , . k' b, . .. l bl I gil . - Her hald E . P ~~ 1Y~knt k 'ı d• k 1 · · - - altında kalarak kcnd!~inl cer:ıat ettirdi. ver::li. Yen' bir ana yasn tanzim cdl!di dem ı n ... m.ştH ı ·1 mowr e r 11 ız • e nveı a :ı ırndro.znm 
~·ldı es t .c m ış gormuş . .. f . l ,, 1 . kt K:. c- i olmuc:tn 

Cı~ll r. ~u son ka·arlarca hükumet vii-I 3u h!ı.di.c:e 1922 de olmuştu. u~ ki~lıün Aynı zamandn. Kodreanu ve t.aı-afdnrla - n~u ~ezcsı ge ere~ ~em. ~e çı ı. ;·11 .. e.ı~ nl ' .:_ ··· . . , . ,, .. 
tıııt llu butün düoyaya isbst edebllecc- katlli Kodreanu Fransaya g!tt~. Tarl:ılar-ırının to.aliyetlerl etrafında c!ddi blr tah- ?:.şatıdan içeri 'e ıçcıl~en dışarıya g.rlp Yok canını . haıl:. umu.nı fclak -

Yine şU h t k ı~ 11 I d1 çai":n·ak, makinistlik ederek Grenocl kil:at açıldı. Bu tahkikat ortaya :hayıct e- ç.!<ması kabil olmnyoıdu . Bayrağlmızı ~inden scnra onun sadrnzam olmasına 
S P 8 e me cızım ge r. 1 .. ·· b' · k Hl tıı t· ıt· 1 · k k- ıfkan yoktur ttı. O\'yet R . k :t k · ti hukl'k fakU!tesine yazıldı. Gen" b' ı· v:ı. - dilecek neticeler Ç!kardı. Kodreanumın geren 11 ço 11 ~ m tS ıımı.n aı ayı · 

" us~a . om e ar.-ırına JŞ · , ~ l tl . l ı rrelm'"ıer Ya l·'m olur? 
l~b tlın~d ll'ri - · t k tan:Ia-ş kızb evlendi ve huk·ık dc}:l::rası- muhtelif ba'lcanlıklarda ve hattft crd•ı a- aı-a a a,yıp .genum zm yanına 0 ·~ - - • •• • 

ı..~ı~ ~ ne gore, Y ne u l rarı . . _ di. Ellerinde bllyük m•ız na ketleri vnrdı. (Arkası \'llr) 
""lllı ınevkılne koymak imkanı basıl 0 • nı ~aptı. ıı~mda ajanları :bulu:-ıdugunu, en mah. ı . . 1 • • - 1 • - ·------------

l'lcak d j Fr::ı.nsadakl ikameti beş sene sıirmüş- ı-em devlet sırlarını elde etW i, ·abancı Gemıye çıkma.t ıstıyorl~rdı. N.h:ıyet bır 
L. J\.f emektir. g ~ ç~'::lan Ingll:.Zlerdcn :m 1ısa.ade nlınış oln- Tu·· rk ha" kı·mı·n·n ~14• ~eı:ni mudabnle komltes' "imdiye t!ir. Bu eo:nada kcndl51nden hiç bahset - b:r devletle mlinasebctte bulunduğu, bir -- . ' · _ • ff k 1 1 

'441? D 1 .. i :::1 n2 .. ilk dö !i ''D . . cakl:ır.dı l:ı gemiye çıkm:ıga muva :ı o -
ltıtıcı ~eratnllk hasıl olduğu zamanlarda t nne.1. ı., 7 l.'e B reşe n nce. emır çok siyası c~n:ı.yeU~r tertıp etmiş olduğ'.ı dulnr Bize psk çok muz hediye getirmiş- f • • 
bıı L elerln kendisine havale edilmesi V8 'muhafız,. tc.,kllfttım kurdu. meydana çıkmıştı. Ithamlar blrblıinl Us. l d ' • V . l i d geçllıniyordu ter il ve terfi hi 
~ 'Onı·t B teck111t tııı d'kt:ıtör1°re ikt ~ :ll"ı tli t ı d l er •· apuı un ç muz an · 
•~ıt 1 t:de uzayacak müzvker<'lerle u .. • : • .. · ne yı ı ıyor u. Onların. anlamnmız 1rn.b!l olmuyordu. Ne 

qı1110 kazanılması ba(ımından Avrupa ele almak için m~ merh.:ıle vazıfosln! ıror- Kodreanu son dakikada bile bir ma T!irkçe, ne Arapça, ne Farsca bllmiyor _ (Dı~mıkıledcn deı•am) 
!it d lllaıının çok işine yaramıştır. Avru- mUş el.an yar: askeri b·r organlza~on:iu. nevra çcvlrm!şti. Bir yandan politika ha lıardı. Ecneci lisanlara da a.şlna değlldi _ Bulundu~u kazada evUHlarım okuta· 
~ltı.~tletıtrlnio son mUr acaatı da bu GU:lUlen ıdok .. rlnln nnsy.onal so~yal!zme yatından çekildiğini l'esmen uan edelke.ı ler. Yalnız yumruklarllc göğüslerine v l _ rrayan, okutacak mahalle de maddf 
labtıtenin bak]' h d d ,,,

11 
f k t benziyen bir çok noktaları, y:ıbancı ve b':l- 250 ortağiyle 'beraber hlikômet merkez 1 . ·oı· imkansızlıklar )"Ozünden gl\nc!eremeyen 

ı ı sa e Q e6 , d a or- . • ı uJ · 
~ta oyalıyarak, , yine lspenyada çnrpı· ıh:ı..,c-:ı Ytıhudi ıdilşmanh~ı vardı. üzerine bir yUrüy!iş yap:ıra'k iht11Ql vası _ Abdillkndlr · babanın, çocukla•ını h'ı batırladtkça 1 
~labl raflara ve bu tarafJarla al~kedar Teşkll!\.tın !ı.mcntils!i makamında <>~an tas!le !dnrcy1 eline almaya karar vermiş _ en.fer. üıülmemeslne imkan olmadığı gibf, htı 
~-- ~la dl~ kat kazntıdırmak bakımın- kitap dlyordu ki: "Lejyoner yalnız lllt!- ti. !Bu ıı·aro'ketlnln nrlfcslnde tevkı!f ed.lai _ MüslUman. ı uht halet içit de yaşayan hir tm~anın da 

14. 'Yh faydalı olncaktır. l laUn'n m:ııdu; :bir arkadaşına nnc:ı k ih· Biikreşte yapılan muhakeme nettce$lnd n:·ve !simlerini söylilyor v~ ayni din- limen terakki edebilmesine, Ealahlyett 
'ıı ll.'8otnıte kararına gşre, ispanyadan tnrı.~e ett.lgl hlzmet dereces!nde dost ... ol~- K~dreanu profesör Yorgn.'yn hakaret su d::n olduğumuzu nnl:ıtınak ic.tlyorlardı. taınme dahllinde karadar vtırmesine im-
~. aıı ~ı on bin göıüllü geri çekilecek- bll!r " . çundan 6 ay hapse ve 2000 ley para ceza Bazılnrı d3. bu mer:ımlannn kellmei şehn- kan tasavvur edllemez. 
~nef\ n:ıüddct zarfında gerek Fransa .1 . Te•9kllcit ta:SSub ve ş'ddet 1.ı:ınıyetl sına mahkflm ed!ldl. ~. . . d$t getirmek suretlle muvaffak oluyor - İç!nde yeşadıg~ şerait nazarıdlklrate 
1-;i 

1
\'a, gerek Portekiz -<İspanya hudut- h~klmd .. 1~33 d .. Z1nl.anın baş vekıli ol:ın :Su cezanın hafifllgı heıkesı h9.yıet !ardı. Bu hnl hizl mi\tehnssls ~ttl. BLııl alınırsa, h!\ tereddut etmeden şu hOküm 

h,1tılt denizlerine konacak kontrol si- ~ukn,. "Demir m•ıhafız .. lnr;n m~leket düşUrmUştii. Kodreanu'nnn ztmmet!nd h'.ı; tanımadıkları halde HlntıUcrln his.sen vuilchi!ir: 
llıiı. de Yeni . d 

1 
.. d dil ıç!n :ı:m tehUke halini. :ıldıgını gorer.ek t~r şahsa hakaretten çok daha ağır su;ı::ır vakın bulmaları ~·urd hasrctlle yanını~ Türk h~klmi, dQnyamn en diirDst 

ıtceı. ~ ar ım Bra musaa e e · ,, t ·kıl~t JAıt. • !: • tt' E L _. • r d t ""' .. ~ ' 
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0 

a~vm e~ıe ı. r~ı ~~n vardı. Fakat l:•t mi.tddet zar ın a :',üc.:<:: olan l~~p:.erlmize serlnletıci bir t<!'>:rl en namuslu ~l"ki~.idir. Ona her yapılan 
~'- u sere d . • • ken::L.slnı katLttller. Dı.ş bar..anı B. Tıtu- j"rlnleştlrlllyc:-du. Nillayet asıl b~kle11wı icra etmıştı ..:ey azdır Durustluk ve ramusunu dert 

ıcııı, r e lstenılen ışın başa çıka· ı 1 d , . k ı~• b' .. d - . ' · . . "' · · · t .. )1ır Yaca"' 
1 1 1 

Ie~ko, iht ;yatı a\lanma ,...n ır mu - muhakeme hnrp divanı huzıırnndn b:ı. • Gemimiz Kolombadan su ve kömür terinin Uzerine ~organ yapabilmek kud . c e>I şöy e ilk bnklşta an aşı ı· d t · • ..... . ı k b ·ı . ti .. ' · - k . . w • ~, etecek . e BüA.rc:w~en nırı ma mec ur ye n..4e c:ladı Kodrcanu vatana ıhanet, cnsınlu alacaktı. O glınil ve o geceyi ıcle orada ge- retinl gösteren insnnlara borcumuz he· 
A.v yakın tıafta\ar va aylar bı· k 1 1 '"' · . · f · · 

tıı~il. tupunın bir ·r .• n c ı. . mllli mlidafaaya a1 t .sırlan ı -şa, umum ç:'rj~k. Erte~ı sabah gelen mntıUer bize tüz ödenmemiştir. Adliye Vokl'imJı, bu 
~ı Yı tlt>ğln ken~rmdn, h · ~~ A' 1 Bununla. beraber, kral Karol, enerj.~ huvıra suikas.d gtbi en ağır Hhamlar al yemi den muz ve şehirde çJkan bir gazete mtnnetin eda sile ın'şguldür. 
~ leren 1 don tutuşturacak tfh ıkelcr .cıavranarnk "demir muhafız,. ları ieshettı. tında butunma.ktadır. get'rdi!er. Vcdalastıık. Bl11brLmi.ze sar~ldık. t!İltAI") RA AN 
b, 14tı111111>U ~çlndcn çıkılmu ııkıbetln Kodreanu hU.klimdarın bu k'ara.n ö - Kanun idama müsait olmadığı !ç: 1 ve vapurumuz demir aldı. Et~afımrı Müs-

11 
• 

c~Ottlrıı ~O ~e 1yoluna g-lrmtş oldnğu nünde boyun eğmek mecburlyetinde kal- Kodı·eanu'nun ağır bir hapis cezasına li.iman Hintı111crln dol'tiurduğu ı::ıyısız c:an- I{ t ·· k l • 
~ l, ~ttın e~eceğlne. benzemiyor .. Hatta clı. Bu <'efer gôyn :ıtan•mt ve me~ru yoldan ma'hkum edileceği ta'hm~n edllınektedlr. dallarla çevı-Um~t·'· Bayrağımız geminln 8Il1U ay ffiUZa ere erJ 
~ttıberı c:dı) aruz kı, İspat:ıynda ık~ se- ç.alı.,"ID=ı.k üzere ''Her şey vatnn için,, p:ır- (Son gelen telgraflar Kodreanunun dre~1nde gur· r1a :sall:mıyor:iu . Ve H!ntli- Ankara, 3 (A. A.) - Bül'ük Mlllet 
t, •ıtıııauıı d~vam eden ve artık butüo t's!n'i kurdu. Fakat bu partinin giz11 mak- mahkum edildiğini bildirmektedir.) ıer beyaz mend11leıı'ai sallıyorlardı. Meclisi bugUnkü toplantısında rüzname· 
11.:_tlteıı Trı·erı ve takatleri son haddine sa~iı lhtiHU çıkarmak ye nna y.asayı de - • Kolombo.. ~inde bulunan m.eddeleri müukere et-
~elZ?ılJ llharebeler bir en daha utarsa, ğl.ştirmeten başka bir ~ey değildi. Bu defa ispanya ınuharebelerı vapur uzakln,ırlcen gUvert!ye clayan-

1 
miş ve bu arada Efganlstan ile olan mu-

~ kotkel Yeni tehlikelerden her ıa· köylü ıar.asındn. dema:gojUt ve ihtllUci tı- Madrid • a (A. A.) - Trruel cephe. mış .gözden y&vaş yav~ uzakla-şan Ko • 1 badenct ve teorlki mesai muahedealnln 
lllak kap edfc' ktlr, Jdrleri yayın~ iç!n ~11nden ııeıeni yaptı. sinde lkl taraf arasında taarruz ve mu- lamba cehrine \bakıyordum. Ne 'Ufak ne de, tfmdldlnı ait kanun IAylbuınJrı bfrlMi 

DiPLOMAT l Horntllm'\Uı tu ~enu-ı~Jn~ ~rcıp~ ; 1 ~ıbll !Urr'lılar dtv111 •tınlttlr. ı ~~U_i ~1' hrt btn!l~~ıı . tol •~tuın '!\~J!~trt!l~l f'Pmttttf'ı 
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A met yüzellilikleri 
çin affediyor? 

E~ ·zurum f"itdyeı \ Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüg" ünden: 
Jlakruumdan: 1 " • ,,tı 

. . 1 - Karstı~ yapıhtcı>k ~2642 .lıra 56 kuruş keşif bedelli idare btnası fııŞ 
Vıl~yet dahılinde eçık ve on lira kapalı zarf usııhle 31-5·938 den Itıbarcn eksiltmeye konulmu,tur. in· 

maaş aslısı bulunvn Oltu kazası nüfus 2 - El"slltme 16 6 !>38 Perşeııbe gUnQ saat 15 de Jstanhul Iüıbataştakl 
katipliği ile mnıs lrnzac:ının Karaçol:>an hi:5arlar alım komisyonunda yPpılııcaklır. . . 
nahiy.os\ nürus memurluğuna namzet o'a· ı 3 - Şartnameler 164 kuruş muktsbilinde levazım mubayaat şubesinden, ı;rzıl 

(Üsttara/ı 1 incide) llarla çaroışılırken diğer taraftan da fçe· rak !Ilemur a'ına~a~dır. .. " lrum lnblsarlar Başmüdürlüğllndcn ve Kars Müstl\kil mudnrlü~ünde abnabilir· ıı 
Layiha şimdi aılliye encl1mı:ın:nde ride dnımsnlarııı gayesine bilerek, bil- iste ll!erln Vılayot r.urus mUdtırTuğU· 4 - l.stcklilerin mUbUrlll ,teklif mektubu ile kanuni vesaiki ve ıartnaıneO • 

tetkik e1ilmektrdlr. Cok yakında umumt meyerek h!zmet cdPn ırenfi i!mU!erin ne m~rcıc•a•ıa rhllyet ~artl~rrm öğrene-
1 
ti~rasmda yazılı kayıt ve şartlan haiz 01d~klarına dair Vf'Salki ve muvakkat:: 

heyete a·zo'unacak ve kanun aş·nca dı·ı tenkillyle uğrsşılıyordu. Çarp1şroa ve ça- r k 1o Hrz ra~ ~ıırş"lnlıa g.lnU fUıat on-,m·natı hııvi kapalı zarfları mllnekasa gUnu en geç saat H de kadar alın> er 
şarıda 0ıan'ar anavatrna dön"bilrcekler, h~ma hqr safhada ve her saha1a bir ta- da ~apılııca1< ımt handan evvel wsıılkın- mis1onuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olaca\: gecllıtıJlel 
fçer:dekiler de af'o'un<ıcaklar<lır. Uy;ha kl m radikal tedbirıer:n aJınmasırı icabet- tevdı ederek ~n~a~;rn s.aatta lmt.handa kabul edUemez. ,. 
neşir tarib:n1en itıbaren ınarly .:t m .vld· ı tirmiştl. BüyOk Millet Mecl!si kuruldu, hazır l.)Ulunma aı ~ 1 li~ 2~ un ur. . 

3 
5 - Zuhur edecek taliplerden Istanbula kadar gidemeyecek olanlar rnüıl dl 

ine s(recck'fr. ordu tensik edildi, ka'lunsuz,uğun ::sır- ~_:_: ) 
4 • kMa glln ve saatına kadar teklirterini Erzurum İnhisarlar BaşınQdürIOğOJI 

L-1yibarJa lsiik'fıl ın:hke:ı:ıesi kara l~rca ca~r ~ldu~ ~u diyarda millf hA Erzurum Sulh Hukuk Mahkemesi müteşekkil komslyonunada venıbilir. lNO. 369) 4.4 ~ 
rJyle m ıhkfım o'an anlarla s·y,si cü um kımiyetın ıradesı o C!n ka"unlar hnkım S11t1ş D;1ires1.nden: , 
mahkiiınlım 1-nkk nd ki aff n tunların kılrndı. Dancı Erznrum yuı arı Yo .. calı k Ka • ı h• } M t k·ı M•• d•• ı·· "•• dell• 
mütemmim ve fe1t cezalarını da şaml Kanunların hOkümlerfııi fnfııza ve maha11Fsinden ölü İbrahim k ZI ve Kı• a-n rs n ısar ar us a ı u ur ugun . 
olduğu 1·0 liklerle heyeti mahsusalarca memleketi fst'h1as gayesl etrafırda bir- karısı Fatma ile mt:ddeialeyh Erz ırnm Kan 1 - Ka-:-s !nhtsarlar Muslakil müd!lrlüj'tüne bPğlı Sarıkıımış, Arpaçay, K,ğı~ 
haklarında l.;a ar verl'cnl r fçin bnı !e1meğa en mUess:r tadbirlerJen b:rı oI- Köyür den ö'i.i İ ahim o~ u Hüseyin cıra- man, Iğdır, Tuzluca, Arishın, Göle, Çıldır, Pohof ldarelerile Hopa yeya TrBjı'I' 
tedbiri r ittihaz 0 unacağı hali.kında hü· mak ~z ·ue fst kıa.ı mahkemeleri kuruldu. smda taht ddüs eden tulisim ve izak•yi zo~dan Karsı bir s~ne zarfında sevkedilecck bUumum mevad 1f fnhiıariye ''8 .1 
küm"er ,·ardır. . Islikltal rnahkemderiııı1t' suyu da\'Mınm ruyeti sonunda 461·318 füakıyenin n kıl l~i 27-5 938 gUnünden itibarrn 15 gü!l milddelle açık eksiltıfle} 

Hükümetin yüksel-: ulvücenab»ıın ve l~tikt4l mahk'meleri, mfllf mücadele Nnmrn ve 29-11 935 far lıll ilan mucl- konulmuştur. , 5 
atHııtinl gosıeren bu kaTJununı n ıı:cc'b sırasında ve Cumh ıriyotin ilk teessüs bilice b·ınların Kan köyü 1 ududu datıi 2 - I'l&b 11·6 938 terihine tes:ıdüt edan Cumartesi günü saat 10 da pr 

d linde bulunan mtvki -.e budut a~ı malcm l h ae~eb!cr Ulyilusını zşağıyu koyulo·uz: eninde milleti fr hilA'd"n kurtaran yük ::. ·sarJar Müstakil m ürltlğüode yapılacl\ktır. tf' 
k b f - 'd A. d 1 k tt k müşlerck gavri nrnn ku11arın bilrr u ~ayede 3 1 .1 k 1 k''tıt 

Af ımunnu lkylhasmın mu<'l}) se .r n;uess!!'S o. u. ve n a- satılmasıoa ka·ar verl 'miş o'mnkla satı· - steklı erin si tmeye iştirak: edebilmeleri için muh'!mmen mııva ~tJrfll'' 
• st•l>t'Jll"'ı ·i rar)arile lh ila.l ve isyanların onUne geç· mlnat parası olan 1688 liranın ihale gününden evvel inhisarlar veznesine ya _ , ~ın ilan tarlhinden itlb:ıren b:r ay s:>Na ı ıa rl 
Türk mllletinin beşer v..ırlığına hakim mekle kalaıadı. Milletin siresini, Milletin sulh hukuk matı-c;mr si blra•ırda yapı· ım zım ır. . ar16f 

olan ıarlbt geyri arasu:cla gördüğü ve htınyts"ni lrhUal ve isyan tclıumla·ın ... an lacağı, at rma şar:rıaT.esiain h ,rkrs ta· 4"-: l.~tekliierin bunn ait şartnameyi Ka•s mOstakll ve Erzu·ıın Joh• 
geçi d ·ği Ujuhtelir inkılep ar içird:. en korudu ve kurtar_dı. • . rcıfır dan görülec• g i, rntış günü1de artır- Başmudu·lu~ll stıtış şubesinde göreb.lirler. (No. 385) ~ 
ağır badiresine Osmanlı imparator uğu- Zaferle t.l!t.evuç ve mılli hudu'lannı nıa bFd Iı mııha nmon kıymeti % 'i5 ""' ı 
nLn son devirlerinde lesacıüf etmişti. ve i"YA14)rfnı ıstitsa\ eden sa,· aş, kur· ;fi h1l11 ~.a~.ıırı tı:ıkcl rd" fn son a tı·a Erzurum Vakıflar M üd ürıu·· gu·· nden, 
lınp ra!orlukla be"aber Türk mllktinin duğu CumhudyEt rojimile trrlhtE'n mt- nın teahhud~ t-akı ka mak f z~o artır-

1 
tar.hi de };apanmak için h~r türü mrnfl ra~ kalını} ve m:Jletin ~Onyrs!n~e tıs t mar.ıu 15 gu •ı dııba uıatlı'araıı ve 15 -Tahmil bedeli \'aktı 1\-IcvkU Numarası cııı.d 

1 
ve muzur amlller n:uttarit ve da:mi bır olarak yer aloıış znnnedılen bUtun köın ;nci gürı ıynl s:ıatta en ço'::: a tırAn ı1a- 193 Razlye H. Esnt paııa 15 Hanım !hll111ıtfl1 
tesiıla bu harebiyl tacıle eaik oluyordu ·saik v~ i.tiyad arı ortad·ın \:aldırarak mına ıha'e ya;)fbcağı, ipotek sahibi ala. 1000 Ba.ku·cı Hacı Köse Ömer 10 İki göbeK 
Mılletin mı:ddt ve m~ııevi büny sine yepyem bır niz11m kurdu. caklıhır!a ciiıter e'akadar!ann g yri men- Musta 
tıs it tdıl n kötii telakki ve itiyat ar Ha,,ka, adalete bahusus m •denlyet kul i.!z .. rird .. ki h&k'arını, busu~iyle Faiz S3 Mumcu uıya Kavaflar 66 DU.k.kf\n 
devletm Vtırhğına ve ya~ayıtuıa hgk m ve lera~ kiye, ?' Ü9~et bıtgllere c'a~aiıan ve masarife dair olan iddfıılarmın evra- 120 Topçu oğlu IS't.Myon c. 26128 Ahçı dtlıaı111 

0 ıa11 c h·ı ve ıaa~sup, bıı birın n esar ve rılzıım TOrlt mılletıntn as r karakttrıle ta kı rntısbltPler1l"' birliktn 20 gün iç'nd~ H!O Mümine Durıun !!tıı.syon c. e Ahçı düıcJt4P1 

müess rı olarak tar hin b ş a g cırdan IT'amile tetcbuk etti ve (lmn fçindfr kı d1fuye bildir 'mJert, ako:\ ba d'} h :ık'a- 550 Hacı dede Gürcü K. ll / 23 Mağat!a. 
beri dt-vam eden Tüık ist ıı.ıaıini yıkaca'< m~mlekette ve mUle~te bugün bütUn ci- ının tanınmıyacağı il~ı(N~u~g~) 350 > > GUrcli K. 31/ 33 Ma!laze. ,,ır 
bir malı } et ıılmıştı. Es"i ve millt n zam- h tnı ha~•et "!.e t• kdır~ . nevkedsn mUs- . · Yuka.rıda bedeli muhammenl, vakfı, mevk!1, numarası, cins!. yazılı a.ko.re.:t J 

t . t f dl . - bet f'ser.er vucuda g-eld•. C'ı•:-:lfl'llJJl , , .. ,·l/ıit"e{J.11",e'J •• sene müddetle kiraya verlleceğlnden on gUn mtiddetle müzayedev. e kondu. iJıll1rl"' Janrı y n şeraı ·e ev ık e ı memesı ro. C h 1 t li t T'" ,. .11 tl 1 L'ı - ( L· " Ltı , p1 •. 
k , -' j t· um ur )'6 r" m , ur& mı "' n n Aşka"e kaza ının p. ·r · a'· .. na"' köyu" ıo. /6/938 cuma gtinü saat on dörtte vakıt ar dairesinde yapılacaktır. Tııll e n s ns bart et ve cncya!l a~mLa:ı s ı bO • 1 t• d ft""'I · f b ı< ...... ~ 

t .. de oluıımamc:sı c'ban ııı 2uhur eden esas nyes•ne s ın_a e 16 ıç n O!l eş ile ohıl bin,s•rıın 2474 lira 43 kurnş k~- yüzde yedi !buçuk teminat akçelerlni al:~ ık vakıflar idaresine gelmeleri. f:I 
m\ı et ve d vlet hayatırın her s ha:ındıı sene\k kı\~a bir mudki,et Zlrfında ~a~s·l- sif b~dnlli ikmal inra1'1 a;ık eksi:tme CNo. 3soı 3 - 2 1 ·~ 
btl "k d "' ıkl k' ti ı t mFz eme ere ve yı ı II!az prensıp.ere tlsulıJ ile e\ısilımeye kor u\rnuc:ıtu... -yu e6 •t; • er ge ren s yas ve sehib o'du "' J 
içtımı r ihtilallerden tf gaflll edilm· si, Bu n•zamın tesisi karlar bakası da 1 - Eks !tına 20 H z"ran 938 Pa.- Erzurum nhisar1ar Başmüdürlüg\I ünden: 
maarıft .. , a~kulıkte, sanayid~ v~ umumt elvm, hatta bakası tesls'rıd~n datıa çok zarte11ı günn s at 14 de E·zurum hUkO.- rııi 
h yatta pek b~y~k. d,..kfş ki kler ~a ye- güç oldıJğu· a şDphe yoktur. Bir tarar- :t s~o~ı; ~~~~il~~: ~~lr~yet da'mi eı cümen 1 - ~şkal~ ~·zası dııh\llr.de l\Iuhlfs tuz'asmda yBpılacak 0715 lira 3~. kJ,tıe 
nilıklt r ta•b kını ıc:ıb tuıe ı flz•k VA ren Cumh'lrlyet rej'minln tfslsi fçiÖ ka- 2 - Bu fş4 ait keşif ceiv;ıli ve rn·r b~d .. ll keşıfıi bır ıdaıehme blnası i31-5·938 gününden itibaren 15 gün nıu:! 
meka:ık le tarın memlekete ta•bklnd nun'ar ve müessesel·rln ' ·o·u .. ,ması 

1
."'n ve kapa'ı zarf usulile münaksaya ko · ulmu>tur. 1 

~ ' ,, v fenni evrakım Nafıa müdürlOk ve d:ıimi 2 Ih l 15 6-938 .. ·· EtıtlrLI 
tevatıhuş r:dılmesl ve rılhııyet 19 uncu icabeden kanuni Hari t('db'rler de alın· ercümerde c•kı:nabi'ir. - 1 e · • gu · w1e tes . dıfcd n Çarşanha gUnü saat 14 de 
"sır sonlar nda"berı· m~ııetlerı·n bayat ve k 'd B lnhls .. r~ar Başmüdurıük odasında yapıl•cak'ır. "'ı· .. " ı ma yoluna gldil i. ir inkılabın en bn 3 Muvakkat teminatı 186 llri\dır. .. 11• t~aliyetlerlLda bir 'vns·ı~a ve b:r .gaye yllk müeyyid,sl milleti" o inkılaba ola" 4 1s•ekliler resmt Gazetenin 7.5 936 3 - lsttk\fürin ınuvı:kkat temfnat par~sı oll!rak 503 lira ()2 kuruş ihB'e 
o arak kullanılan m l tcı ık kaldcsından ltlkad ve itfmad·dır. Türk milletl bu ıu- glln ve 3297 sayıla rus~ıas nda çııra'l ta· nünden evvel wzn"ye y.ttırı man J4z1ındır. ı~f 
tecabUl ve tevakki olunması gibi bilgi- m.,t ve i•iksdmı cid-ıll milltnin b~ş1ndan ılmalnameye göre ve~ ı ka'a·ını hazırlayıp 4 - İsttklilerlo bu işe ait keşif, ~artcame ve projeleri İstnnbu'da fnh'5e.''o· 
siı.likler yüzUnden memlek<.t 1 u ~ret \e bugüne kBdar ffıt eserlerJle isbat ve iz· birin"İ ma1de de yazılı gün ve saa'tıı Uuınmm müdürlüğü tuz fen şub sirde ve Erzurum İoh sarlar başmüdUrlüğünde i 
kuvvetini k!:lybederek c'ı~a·da ve fç3ıdc hu etmiştir. Milletin ld!aline ve karak- vllayPt d1imt ercÜmAnfne nıürtcaatları rültbiJir. .; 
bu bilg lerle va o b!lgileıden elde edilen terfns en U}gun olan ve gaye ve lhti- ilan olunur. (No. 391) 4-2 5 - İsteklilerin artırma va rkslllme kanınıında göstertıen şartları teınıı~1 ~· 
vasıtaıa la mUc(hhez ist la veya Jstlblb ysç'arma en do~ru cevab veren hıılkçı , • ha'z o mayanlan va en az buıa b3ı;zer 5000 liralık inşaatı eyi bfr surette re.P 
arayan ya~r cı mlllet ve kavimlerin Gumhuriyetl h~ k~sln bildiği ve söyh•dl ErzarllJJt Beledı,lje Jarına da·r vı sika ibnızefm!leri lazımd•r. oO 
emeH~riıı tatmin . ve tatbik edecek ko. ğl adile söylenmesl lazım gelirse Krma Riyasetinden: 6 - Tt ktir m ktu;>'arının ikiı:ci mııdd0de gösterilen saatlnn evvel kolX115~.~ 
lay bır s?tba ha,lm almıştır. . ılst rejimi sevmfsi; korumtsı kadar tııbif ŞPhlr dahiltnde toptan stttılan bilu r'.yas31fne mak~uz mukabılir.de vermeleri lazımdır, Postada vııkua gelecek ge 

f<aynatcıı muı:hedeslnf harıci muba- ve dalmt bir his olıımez. mum kuru ve yaş meyva ve yemiş1erle ~ kabul edılemu. (No. 373~ 4:~ / 
re~sler .ve dabıl~ isyan ve ihtilllllerin Bu kadar kavlğ esaslara Jstin-ıt eden her nevi gıda ve baytarı mevaddın hal- ~ 
1Iutev lı netıcdtrı memleketin dışardan t'~jlmln bin bir bedbaht saik ve sfbep· lann gayrı sat·ş1 yasak oldutıından bu Jıjrt Vildyetinden. 1 Erzurum VilfiyetindtJJI: .d 

paylaşılmasıııı va fprden dsğılmasın, terle keı:!dlslne b!dayetten beri mubale- gibi mevad hal harici satıldııtında ıTÜ:;a- • • 01,.,. 
mucip o!acak telsiz muherebeler takip td veya ihanet etmiş olanlardan artık dere olunacağı ilan olunur. (No. 338)2 2 l. - Eks"!tıre7e konulan lş Doğu- Aşkale kaz~sıoda yapıl~akl• ti jO' 
tttl. bir endişesi kalmaması icabeder. Hak· .. .. bayazıt kaza3ı. Kayma...,am ık evinin bir ilk okut binası ıkmal in~aatı ıJe çıı ~e~ 

Bunların en zarariısı ve fe"ii Bal· l ki k t• k b' b" h muhalefet eden, cephelerde duşmana on- kısım tcısaltl şaatı 88'>4 Ura 95 kuruş bedeli ı• ek "" sız ı ara arşı çe ın va a ır ır çe re .. .. . . . ~ · . k - 1 1 ., 
k h 'd 1 k k ö t C b j ti ll b" 

1 

culuk veya c~phe grılerınde soygunculuk 2 _ Bu jş•n k"şlt bedelı' (3571) u .. ,. mu abıhnde aç k eksiltme osu u ·an artı o u. Hazır ık sız, arşıtı sız g seren um ut ye n zava ı ve ıça- .. v Ut k 1 ,r 
olan t kıs zca g .. rilen c han harbi d ·: ta· relera kvrşı da merhameti üksck ' ve_ şe.luvet ~tıparalt duşmana yardım e~en bln be~yüz yttmiş bir lira (8) sekız ku- s m Y~ oıu u. uş ur. 

9
38 I''ı 

• . ~ 0 ur. dlger ~erirler vardı. Bunlar da kısmen ım- rı.s'ur 1 - Eksilim~ 20 Haziran . f el 
bfa•iylö f, caatto bundan geri ka!mt1dı ve Cumhurıyet mı;h'elıf zamanlarda bu ha. edilmiş ve bazıları da hududu milli dı- · • . . test günü saııt 14 de vilayet daıııı 
kalam· zdı merha'?let ~serlı:ırlnl müteaddid at ka· Işına kaçmışlardı. Düsmanın emelin~ yar- 3 - Bu ışe a:t şartname evrak şun- cüm~n od isında ) apılacaktır. {'1' 

istıkl:'ıl snvaı.:ı ıbnslnı·ken nunltırııe aostermfatlr, . tardır. 2 t t kl l b t •t evrakt;ıJ ~ • . .. • v ~ dım edenlerın başında gelen Vahdeddlnln , - s e er u şe aı !iB"" 
Toıkt)eye kn~ük bir arazı, mahdut Biiyukh~rb .sonunda 1duş~anl~rın siyaset ve ne~riyat yardımcısı daha bir A - Bayınd ı rıık lşl~rt gene) şart- nivPyi vilarnt daimt encümen ve 

bir istıkJat, n s~ t lı r sükGn getireceği memleketımızl lstıl! eyledik eri ılk giln- takım ıafiller ve bcdbaht"ı.ır da. vardı. neme si. ınQdür üğün 1e okuya bilirler. ıırsd~ 
tahmin edilen mütareke va nıueh ·de lerde vatanın muhtelif noktalarrnd11 si Bunlardan içerld~ kalanlar cürümlerine B - Fannl ş rtnaıne. 3 - Muvakkat teminatı 662 ıeteııtl' 
Türk''-'enın büsbü.ün haritadan sllinmes'ı l"hla muk vemete hBZ r1 d- m 4 - ıs!eklller rrsıni ga sııı ., a a ! ana-ı ve uş an ıcre cezalarını görmüşler ve hududu mil- C - Ilusust şar.nane. 7.5.935 gün ve 3297 sayılı ııu~lı818tı~ ne ve Türıc milletinin isttklalinln mahve- s~ flanna kahramanca rald rara 1\ ls•ilavı ı ıı dışına çıkanlanlardan yüz elli kişi de D _ Hu asa'ı keşif. çıkan talim ib~ameye göre vesııctı011 ~ dilmt sine yeni bir vr sile ve bir metdet dudurma~a ça1ışan büyük ve kOçük Lozanda mfü:aleh .t~'l müteakip ilftn edilen E _ Muırnve:ename projesi. hazırlayıp t•irinci madd,de yazılı .~,,"el' 
odu. Mil ı c dal denilen is :k'al savıışı mlllt müfrezeler teşekkül elmiştl. Mun- 1 allı umumtden istifade ettirilmemi~lerdi. I 

1
• b saatta mezkl1r heyet riyasetine JJJtl) ıı-1 

tıöyle bir hengaıııcde ve bu kadar ağır lazam a•kert kıtl'lar teşkil olunup ta e· l Bunlar vatan dınnda ve yad ellerde kusur stek ~ler u ~artname ve evrak.ı vl- etmelerı ilan olunur. -·Ôio-. 392) Y 
§Bra t içinde o' şladı. mtr ve kumaı:ıda ukert kuvvetlere tevdi ve hatalarının tÖıımetlerini vicdanlarında Jayet encuıneoi kaleminde göre bıhrler. ~ 

Bundan ba, a ğıç'• ki zor·ulclannı, o!u ·dutu vakıt bunların bir kısm1 Ordu 1 taşıyarak Türk milletinin :..ı.ıferini ve her 4 - Ebiltme 17·6 938 Cuma günü D O () U 
devarr ı anınd~kı ıstn ab ve goç'ük7erini ya iıbak olmuş ve bir lmımına da kendi sahadaki tuakki ve inkişafını hasret ve · saat 15 de Ağrı Hük.0.met bicası içıı de İLAN TERİFESİ 
anlı mak için AtııtUık'ün büyük r.utkunu tertip ve tFşekkülü d hUinde cephelnde1 hicabla. görerek muztarip blr ömür sür -ıviıayet er. cüınenl Odam.da }apılacaktır. 8 inci snhlfede nnt1ln1 25 1'1~ 
oAumak ıazım ve kaJidır. ve yu•d iç"nie muhtel\f hizmetlerle tav- mektedirler. 5 - E{siltıne a,ık suretile yapila· 7 , , , !O ' 

O gü ü, ya~a)·a la ın in~an'an d t zif edllm'ş udi. Bunların bir çoklaıı va· Halbuki bunların çocukları ve arke- cak!ır. 6 > , , 75 ' 
ma unu ıuruc ı teseılis'le avutan h!:ltıraı 8 • tan vaııfeıainl ft>ra~at ve f dakArlıkla ba'.ı.m aramızda yaş!lm:ıkta. memleket ve 6 _ Eksiltmeye ıf°rebilmek için 267 5 , > , 100 ' 
nnı rnze lemek ve 0 gUrılrrl b•ı günl· rl yapm1şl11r, mflletin memnuniyetini cel- milletle berab~r ,.e farksız obrak vatanın lira 88 kuruş muvtıkkat temır.at verilme- 4 > • , 150 ' 
ölçı:nE-k için tesviye olura~il,cek en sağ- tıPd'cek i~'e• görmü~ler ve adları swae nimetlerinden istifa.de etmekte ve külfeti- ~i bu!ldsn b , şkı arağtdaki evrt1kı ibraz 3 > > , 200 ' 
ltım vasıta ve n:eabağ n iıli c dalin er ta· l.hhn zln tanlı aayfıılafı• a geçmiştir. ne katlanmaka.dırlar. Fakat ~u farkla ki etmesi ıazımdır. 2 > > > 250 ; . 
btk ıkt tarlbi olnn yine o kihtbtır. BugOn şan ve fC)refJerlle aramızd; ya~a- :unların c"ni~a 'Vicda~:rı~da. ~u v~~a A - 938 yılına alt ticaret odası ve· ı > > > 400 0,1, 

1" lbakik:a düşmanlar, meml<·k9tln erı van böyle bır çok kahram:tnl.anmız var- una karabctı olmak ~a es ni taşım'l a 'k İltm veı·ecek kimseler noat1 e?,dı 
dır. t ve hicabını duymaktadırlar. Ilu vaziyette 

1

s as•, ·- _ .. tesl İdare MüdUrlUğüne mUr!lcaııt tp• 
O'Üzel kısımlarım up1 etroiş, kalanla11r.ı bul B N t 1\ı-d 1-.ıı.u d 1 · ~.ı:t 
& F k t hd t blr ınmred~ dehi unan vatandaş"urımız bu kadar nğır - 6 ' 8 u u ur u5 n m a ınmış lldnrler. Devamlı ua.nıa.r için .h~ 1 
Yık'l'ıs, si fibl rını almış te sslt:iratın a a nıa u · 1 t t ı h ı 93 ı ı · b b b' ı· ık t · k fl t k "tQ if t h 1 t•lk ·nı .. r 

1 
manev ıs ırabdan kur u mayı cum ur - rnnr s çın mute tr eş ın ıra ı a.tbik edllir. ,.,. 

hıUUet makl.lll"111ı devlet ot1Jritr s1ni ten:- a dP h,l 0bt t~} alü v~ 
1
. -ı nane · ~ 

1
-
1 

yetin !iefkatinden bekledikleri gibi Ke- 1 muvakkat f hl yet vesikası. Kırmızılı U!nlarda tarıte .ı>.- .ı 
·ı d ı ı ·· hjl!d 'ım sefı'l bf ve a ıı n ur men ı ve mazur am • 1 .;tr sı e en ·r rme ıne a rtr , . .

1 
t . d' • ll malist rejiminin on beş seneden beri affı 7 _ Bu inşaat 938 senesinin Birinci fazlasile alınır. tıcr 

t h l. 1• • ti B··nların mu 0 er ~a-ı"ila;ı e, rske• nızam ve ısıp n . · ... 1~ vaq a 11 ır c ge ırmış . u z r 1 , d ~ •'h ~ d .. k umumt haricı olarak memleket dışında Teş in ayl sonur,da bıtmiş 0 tac\\k tır. Adres değiştlrmek 25 kUT'l~ 
ve fenni tesirleri rnemlekftin en ıtt.n a Zifen ls . ı sale yardım e ec. kalan yüz ellilikle hakkıncı;ı merhame tabidir. 
tem'z ve s f ka m 11sı itiz m g"'len ast vnde başı bo~ ve başı b lZUk lralmayı tini esirgemesi içi~ hiç bir mani ve malı: (No. 
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ur su•larına blle muhtelif ve muğtil oro h ısust emel ve menfaatte ına d~h \ UV· zur kalmamıştır. Affclunupta içeriye gel· Seneliği : U J.ıı'. 
p"gaoda 'e vasıtah: rla s'.rayet etmiş ve ~un bula ak serkeşc:ıı h •rebtlere tasatdt 'tlikten sonra Kemalist ı·ejlmtn Türk ka· Bahlp ff Başmuharrt..""1 Altı aylığı : 7 , 
elmAkte idi. Ptınişler ve yapılan öğUtlerle doğru yo'a nunlarının her vatandaşa temin ettiği CİB&D llÖAN Uç ay-lığı : 4 ' ~ 
Diişnıanlnrm {JRY<'lcrlne bızmet dı ğelmedlkleri~d3n tenkil etmişler dOş- hürriyet, refahtan isti~ıdeye yalnız ken· mnumı neertYatı 1d&re eden Yuı İf1eıl Bir aylığı : 1,ıso ' fÇf1 

Nknler mın ~aflanna firar ettirilmişlerdir. dl irade ve hareketleri hrtkim olncaktır. llltlrl: Baht4.rı ottı..oa EC~EBİ 1\IEllLEKETLS~, .. ( 
B r tıırafüın, memlekette vata111 Bunlardan bqka cıldall mllllnJn bat·' Bu kanun tlylhası yukarıda arzotu .. eenellği ff ""' 

urtarmıı.k, İstik' li k~ru:nal( fofn dQJm111· l•nıcundan ltlltlren psllll cmellero lllhlı ıı n ıebeb e •alklerl~ tanılm edllmlıtstı BıwldılJ ı DOGU uıme11 Attl ~h .ı r - H • 
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