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Hatay seçimi işinde Fran!a ilt:~oğrudan 
doğruya anlaşmak mumkun oldu_ 

~rs - Meselenin artık Konseyde Yarınki Spor müsabakalar~ 

hayvancılığı müzakeresine Yarın Erzurum büyük bir 
,, 'f "i!'kh.l' h\İIÇP• •• ee k 
alınız bntt11u• .'. il. etldJIJiı• H •• [ k t d • 

A1:;::":::::::~ın·-:;::~~~:,:= lüzum goru meme e ır spor gunu yaşayaca 
raştırctığım~ ~aıd.e lememış oımak • T •• k • d ·ık d r f k " k k 

~~!~~:n:r:~~;j>lrrakkamilerl Halayda seçım arzumuz ı UT ıye e l eTaO ma uzere ır tan 
suıınekten çe1t1nıyoruz. I fazla kayakcı yarışa çıkıyor 
Vanc~r!~ntll\=~~:·::~:)~~:~~~;: dahilinde yapı acaktır p h 1 d 
tak ı an y ecuyor, onları kesiyor. ' r o g r a m a z 1 r a n 1 
Etı canlı 1ıhr~ara yüklüyor. Londra Cenevre 27 (Husust) - MilleUer Ce - ,-~..-..~r:t""" ........ """""'.'.::L:::r-7'-~~~ 
ka erı vapuJ ponyaya kadar sevke - mlyctl konseyi toplantılarına devam et -
<il saplarına 1~ Berllnde bir lokantada mektedlr. Ruznnmede Hatay meselesin -
Ye~~~:ı~ :~:k, Arjantınden oraya kadar den manda konuşulacak siylli:)t meseleler 

k ıı ı ... geliyor . arasında Italyan imparatorluğunun ta -es mlş o ar- 1 ıu · 
tınde etıer toz .haline get r - nınma.sı, Ispanyn v.e Uzak şark meselele -

A'rfa~ nın bir çoğü, bu toz ve un - rlle, Romnnyadan çıkarılmak istenen ya
yı or. Et suı!!:!t Etler p!şlrUlyor. Konserve hudUer meselesi vardır . 
arla yapı ·~- · 1 ı 
haıtnde satılıyor. Etler salam o uyor, su- Burada resmi celıselerden zyade kul! 

•- JuUM" ve 0 halde de satılıyor. arası milzakereleri da.ha Ziyade dikkat ve cut, soa~ o ~~· bl 
BUtUn bu et sanayllnln yanı:ıda r ehemmiyeti celbetmektedlr. 

-de ri sanayii beliriyor. Deri 1SS.11nyii - Hariciye Veklli Tevfik RUştU Arasla 
nı : rsak, kan sanayileri takip ediyor. Fransa Hariciye nazırı Delbos Hatay va -

lfayvan .kestup ölmeden evel, ~t - zlyctl etrafında bir saatten fazla devam 
çülU~ ya~ılık, peynlrc1lik alabildiğine eden blr mülfikntta bulunmuşlardır. Dl -
gidiyor. ğer murahhas Heyetler de Hataydakl se-

oeıellm Karsa.. çim işinin salim blr tarzda cereyan ede -
Fr1111sız llnriciye Nazm Doll>0s Hayrvanıan diri olarak ele alalım. bllmcsi için, hUkftmetinılzln ileri silrdUğil 

Burada bilt lstll.sallı.tı mUhim b!r yekfin ııoktal nazara mütemayil görünmektedir-
trşkil ediyor. Fakat biz bundan l~yıkle ler. sında .birbirlerini ziyaretler devam etmek-
ıstrfa.de edemiyoruz. Yalnız Kars vil~yeti Şimdiden anlnş1ldığına göre, bu da - tcjlr. Frnnsa hariciye nazırı diln Roman-
dahillii'de, sut istihsali yüz milyon kilodur vanın arzumuz .da.hlllnde halledilme 1 kn- ya hariciye nazırı Mlçesko ne de bir mü -
Fakat bu kad r mth!m miktarda süt b - rarla.ştırılmış ve bunun üzerine meselenin llkat yapmıştır. 
tlh.!al eden bu bölge ancak on mllyon kilo kon .. eyde müzakeresinden sarfınazar e -1 Cenevre 26 (A. A.) - Fransız hnrıcı
sütü mamul blr .halde piyasaya sUrmek - dilmiş gibidir. • ye nazın Delbos akşam Türkiye Hariciye 
t d1 ' bakiyesi ıse tam manaslle çarçur ol- Bu takdirde, mesele dogrudan doğru -
~a\~adll'. sUtç.Ulllğiln lbu geri vaziyeti, yn lkl tınrlclye nazın arasında kat'ı ne -

e ir ve 'Yağcılık hakkında s5yUyecek - ticeye bağlanacak demektir. 
fe::ıızı de kendlllğlnden ortaya döker, Hariciye Vekllimlz, burada bulunan 
Karsta peynir, yağ bir usul dairesinde diğer devletler murahhası heyetleri baş -

1 
"'apılan miktarın da imal şekli kanlarlle de görüşmektedir. Nazırlar ara-

yapı maz. .ı. 

::ı:atny meselesi mevzuu ba.hsolmuş ve bu 
Jeklll doktor Tevfik Rüştü Arasla blr 
mülAkatta buulnmuştur. Bu mülAkatta 
meselenin Türkiye CU.mhurlyetlnln arzu -
.:.u da.hlllnde halli tesblt edilmiştir. 

1ptıdatdlr. b 
• 1 kilo silt istihsal eden u 

Yüz ml yon ncak soo.ooo 
ll\eJllleket 1937 senesinde a tıoe tse 1935 

kllo yağ yapabıtm!Ştlr. !~ ::emnunlyet -
yılına nazaran da şay ğ 1 tihSa.ll Karsta 
tir. Zira. lld yıl evvel ya s 
aoo.ooo kiloyu g~mıyordu. ~ Gl 7 

Peynir imall ise 500.000. yapa 
btn bağırsak 12 bin kilodur. dl 

Müthiş bir facia 

Mapavride bir aile bir 
Saniyede s6nüverdi 

1 nın kUrulması. -
Blr taraftan, botsa sı v~ nihayet Dağdan kopan iri kayalar 

ter taraftan btrtlglrt ç~:tahayatını mın 
~~~l oftsin .. ~:!~ l~~~k etm~. ve heP bir evi, icinde bulunan dört kişilik 

ere ncu. 0 tın ve Kars t 

bunıarın Uterindc hUk me rl sa- ·ı ·ı b b f / b ft • 
ttevlet mUmeGSlllnln,göstertcUlk :ı~!: ça _ at e f e era er U Z Q UZ e l 

bir 

Yesıntte tstlhStll artmakt.a ve h 
hşın ' reU uyanmaktadır. Ma.pavrl (Hususi) - Nahlyemızın Ha.sanın anası' '10 yaşında ratma, karısı 

! şevk ve gay nda Kars TUrklye t>Ut- Kaptan paşa köyünde çok mUthlş bir fi\. -120 ya$mda Fatma, blrlsi erkek, diğeri kız 
"azımızın başı ı tik Ra - u ııncU ıecesl köyilrt ~eııt11n f n temin eder dem:.ş · ela -0ıdu. Bu ayın on ç ' ı yedişer aylık lklz ~ı1kları Mehmet ve 

~a tst~:~ ~tmeden söyledlgimiz Mbllu arkasındaki tepeden kopan hertblti myıurmt 1, Hava enkaz altında kaldılar. 
söa 11 lış olsun. - to sıkletinde kaya parça arı -
1 za.rnıetmıyorum klı Y n ılığın TUrkl _ otuz n tatle ve korkunç uğultu ne aşa- Ertesi gün iki Fatma ölll olarak çı -
etıerı geçindiren. tıayvanc lltahk bir hiş bir slı 

1 
dılar karıldı. En büyük taşın ıııtında. kaldıkları 

~eye de senede 150 nıilyoni için hiç ğıya. yuvar an d · Uçil Mehmet oğİu Ha- için ikiz yavrular ancak ilç gürt çalışıl -
&tldat te l etmemes ti Bu kayalar an 

bır m n k1Ulli ya.kırt bit a ıldızııı evinin uzerıne 6Uştil. Ev dıktan sonra hurdehaş bir .halde çıkarı -
lçın llebe.P yoktur. BU ı'~ tahmin ediyoruz san AkY i de her şeyden bihaber uyuyan larak gömüldüler. 
k Söylüyoruz ve öy e o.kamları yı:1o:l:.:d=:ı,_ı.:.ç _n ____ ---------------------

~~· .:~; u;~7 ::::cı' çıka<": F·ıı·stinde ihtililcilere 
1ztn amuSU tUtU ı 

t\U h'ln UzümU, lncirlı ~ayvanc~lıktnn k A h k A 

~:t~:~,:~~!:'~~:..ınıy•t~::~~~: karşı as erı are at 
lilll~ autçu1uğü, yoğurtçuluğu m~lr teşkllM 

· kter düzene konulmuş u I •J • l t lh • • d d k • • ~:l>lİabUırse, Hopacta kesilen b!~::yı.ı~e ıngı lZ ef e lf l Ur urma lÇln 
l tarıt>u1 kasaplarına sevke ınelc ki k ·ı • • '/ 
~:~ulcıa azamt :ıs kuruta et ye tavvare ve tan a ten ı e gırıştı er 

Uncıur. Fakat 'J -' 

Yarın yapılacak büyük spor müsaba - Kayakçılar sahaya geldikleri sıraya 
kakalarının programı şu suretle tesblt e- Jöre her dakika başında ikişer ikişer ha -
dllmiştlr: -reket edeceklerdir. Müsa.bıklann hareket 

Müsabakalara J.ştlra.k edecek biltür ıe muvasaıatıan hususi hakemler tara -
sporcular ve .hakemler cumartesi .günt. .ından tesblt edilecek ve mUGabaka so - · 
saat 13.30 da Millet !bahçesindeki bölge nunda elde edilen zamana göre dereceler 
merkez blnaısında ha.zır bulunacaklardır. tesblt edlleceltttr. 
Buradan muntazam sıralar halinde önde İkincl k~u şehir lÇinde bin beş ytts 
bando mıZika olduğu halde hareket edl - metroluk mukavemet topaudur. 
ıcccktlr. Koşuya tM!ledtyentn yanındaki park 

Sporcular için şu sıra tertip edilmiştir: caddesinden başlanacaktır. Atletler Ka -
En önden arkaya doğru kayakçılar, vanar çarşısı, GürcU tapı.sı, Taş ma.tua

patencllcr, çuvalcılar ve atletler olmak n- lar, Tebriz kapuu yollle hilkQmet önünde 
zere, lise, Erzurum gücU, Yenlspor, Avcı- müsaba.kalannı blt.lrecetıerdir. 

ıı. atıcılık, dağcılık. (Arkası 4 a11cnrte) 
Bu suretle hUkQmct önüne gelen spor-

culnr kendllerine taıhsls edilen yerleri a
lacaklar ve bandonun iştlrakUe hep bir 
ağızdan tstiklıll marşını söyUyeceklerdir. 
Eundan sonra ve tam saat 14.30 da mil -
:;o.bakal&.ra 'başlanacaktır. 

EvvelA ş"'hlr içinde üç bin metrolult 
kayak koşusu yapılacaktır. Takip edile -
cek yol CUmhı.rıyct caddesi, Tebrlı ka -
pısı. Taş mağazı~lar, GUrcUkapısı, Hnsta
!'ıancier caddesı, Ce1a evi önünden hUkn
met konağı ... 

Saldıray, Batıray, 
Atılay, Yıldıray 

Atatürk inşaları bitiril· 
mek üzre o'an dört 
deniz altı gemimize 
bu isiınleri se~d 

Ankara 1 26 [A.A.] - ln$aları 
bitirilmek nzre ohm dJrt yeni deniz 
altı gemimize bUyUI< onder Atuturk 
..,u isinıleri seçıııitl~rdir: Saldırny, 
Uutırny, Atılay, Yıldıray. 

Saf 'l'llrkçe olan bu kelimelerin 
manulurı kolayca aıılaşıldıgı gibi, 
saldırım, batırun, utılan, yıldıran 
demektir. 

Ataturk On bu hususta Başbakan 
Celal Bayara gönd~rltıkleri .. mektup 
deniz müzesine ve mektubun birer 
fotoğrarisi de yeni gemilerin her 
birine konuc.ıktır. 

ATATÜRK 
Eski Mısır Hidivi Abbas 
Hilıni Paşayi kabul etti 

Orgenera Kazım Orbay 
şehrimizde 

Orgeneral KAllDI Orba1 dUn fehrl -
mJze gelmiştir. Dıcada nll Haflm i,can, 
Korgeneral Muaztfer Errlkler, Müst:ı.h -
kem Mevki Komutanı genaraı Z:hnl Toy
cıemlr, ŞarbQy Şevket Arı ve diğer bir ta
kım milmtaz tımaeıer tarafından tarfı -
lanmıştır. 

FIKRA: 

Böylesine acınır ... 
tnsan kaluı normal ltle4lit uman 

hayret veren, .. ,ıanbk veren bit c:baı • 
dır. 

TedaUerbı, hatmanın hclretı. bilet • 
nfn ıaınan aaınan eh \'e hareket baliıUl' 
teoelllsl karşısuuta bnaıı batü tteıı.ete 
kapılınaınü elden telmeı. 

Bu bllrüklüliltt yanındl bir de taakkul 
tanının çaprulatı Ye boıuılduju Yardit. 
HAdlstleri taJıW edenılyen, IUürlerl lılr • 
birine batlayamıyan Ti bu tülden rar·p 
düşüncelere biter b&lükat olatak saplana; 
kalan insanlar kartısında huaıı blyteie 
ve baıan da merhamete kapılıni. Böyle • 
terine lterılittne bit taltif tıı mentııer 41• 
YOt'UL 

ler dlyoruı. 
tnsanlığ1n biUbı ızttrabanı bu tlpbt 

varhjindıt toplamak llllmldlnı!iif. trt!ea 
onun yuıünden çıkar, hlittllbltt ILleyhları, 
fikri llerleytşln düşnuuu oclar. 

raıtat ne y&]Mn o Ü b.lslefliicU ., 
tlldrlernd.e keııctıne röre ııambnldlr. Kbai' 
kend1Sinde delil. fikir cUuwnın 1tle1f•ln· 
deki bozuklukta, blr kelime Ue taradili • 
§andadır, 

Beni bu satırları 7Ublata dtıtt ktılak 
mlsafiti oıdutum bit mBW•• adeta 
icbar etti. lisenin bJUvıi•tı tarın r&ı>i• 

İstanbul 27 (Hususl MUhablrlmiı - lacak 1ntısa.bak&ya hallrtanıyotlahb, Bu • 
den) - i:skl Hıdiv Abbıı.s Hilmi Pap ya - na 1eytedenlenlen &ldll araıatmcl• kolla• 
!ovada Atatürk ıarafından ki.bul edil • şu7orlanb: 
mıştır. _ teat ~ • .Wtlllhl evlAclıtu 

A~as Hilmi Paşa, gazetecllere Ata - huta edeeeldet. 
'I'Urktyede lhayat pahalıdır. _ 

~tirar etnıellytz, bu pahalılık lbirnz d.:ı::ş -
Husus1) - Vaziyet git • ı Bunun üzerine tı'ilistın İrtgillz ordusu tUtk'Un lltlfatıanna mazhar olmaktan - Böyle dem• ltltader. Banan da el • 

Kudüs 
2~ ( ektedir İhtilAicl Arap kumandanı lhtllAlclerle başka türlü başa duydu~ derin bahUyarlıfp il.har ederken betle bir ~ok ta,.ıalari .arcbr. 

lllt Y'O~uı 15:undan llerl geliyor. t 
te•... - "yet f iya -
1 ~. &antyıe, bilgi girdlkQe, mıP' 
arı da inecektir. • 

ciJIAD BABAN 

~ Şebekesi hükoieie ge)ii 
Anl<ara 26 [ A A] - tzmir telefon 

tlrk 1 
• l .. 1 , etinin satın alma muamelesi b tırı • 

l.latt Vt t O.ki' bQkfımeUıniıe ıeçmlftlr. 

tikçe gerg~~ne'::ustlnl de~et içinde bı-j çıkılamayacağını anlayınca, hükt'.lmetın - diyor ki: - Ne taıclesi ollltlll .. kl.ı. AJ&itna bit 
çeteleri bil Değll yollarda ve köylerde den attığı emir Uzerıne bUtürt Filistin da- - Ata~Urk'Un rehberllil sayesinde tahta &aıap ~t 
rakmışiardır. d bile emniyet kalmamış • ı hillnde geniş mikyasta askeri harckA.t le- yurdumuzu Uç 111 evveline nıızaran, çok Çapraşık dütilne!e kt!ndfilnl belli ediyor -
hattA şehirler e 1 diye xadar yerlilerden rasına katar vermiştir. Ha.reklta blr plln yenlleşmlş, UerUemış gördüm. Atatürk her MükAlemenlıi atbiinı dinlemedim. 
tır. TethlŞçller tş mıızler nefer ve zabit - dahlllnde tıaşlanılm\ş bulunmaktadır. ih- sahada y11kın şarkın hocasidıt. \faltin dd. 'hablhl U.bU Cibiıayan mentı adaid 
olduğu kadar. ngiıtlarını öldUrmUşler ve tııa.t çetelerini tamamlle imha etmek 1Qln şark memleketleri ıstıklAUerını ve men - oradaydı ... Biralltıint vti Jl,HMİöin. 
ıerlnden de blt "; anı edecekleri anla - harekita bir tanare alayı Ue tanklar ve faatıerinl aevı1orıama AtatUrkten nur &l· 
bU yolda tethlfe ev telala tuıaları da. lfUl&ll .Cıeelllırdlr. malıdırlar. MA•Uia 6ltLaa 
tıınut'ıt• 



=-= 2 
/ -=========-=...:=============== DO Q tl 28 . 

Doğudan Haberler 
DİPLOMAT GÖZİLE 

JAPONYA VE CiN Birinci Umumi 
Müfettişliğin 
onuncu yıldönümü 

Şimdiye kadar yapılan 
işleri gösterir bir on 
yıllık hazırlanıyor 

Diyarbakır, [Hususi] - Birinci Umu
mi Müfettişlik teşkilatı bundan bir haf
ta evvel 10 nuncu yılını bitirdi. 10 yıl
danberi memleket idaresinde çok feyizli 
muvartakıyetleri görlllen, Umumi Müfet
ti~lik teşkilatının 10 seneli!< çalışmala
nnı gösteren gayet kıymetli bir 10 yıl
lık hazırlanmaktadır. Bu hazırlık ııyrı 
ayrı Muşııvlrlikler tarafından yapılmnkta 

olmakla beraber,eserin ilk kısımlarının 

yttaılması ve tabettirilip ortuya kon
ması işi genç muharrir arkadaşlarımızdan 
Osman J:..ti tarafmdım deruhte olunmuş

tur. Bu değerli eser yakında neşredile
ct:ktir. 

Muşa da kış geç geldi 
Mu~, (Ausust] - l\.ur .. kış fırtınası 

ıarp hleıiııde ve Karadenızae facıular 

doa-ururken asi kış memleketi bulunun 
bizıw bumda havular çok sukin geçmiş 

ve suhunet dereceı:,i de nukıs bt:şı llıç 
geçmt.:ruiştır. lhınci kimunun lıe~uıci 

&Unun~ kudur yölnız cıvc.r dcığ1urda 
a-orunen körlar altıncı gi.inü hö!uten 
ıebre yağwöytt başlönıış dort gUııde 

yerueki ~ar kulınugı haUrı ı;ttyııır tm 
aereceye gt:lmi~ur. 1 

bu uraua söniyede 20 metre sür'at
le esen ceııup ruzgarındaıı dugun hrlıntt 
ağaçların ınce aııl.larıııı kırruı~, buı;;kö 

zıycw yöpmömıştır. Ouun, köwUrboUugu 
ve ucuzıu2u vıırı.tır geııÇAer kış bporıuıı
na başlöıuı~tır. 

Trabzonda şehir dahilideki 
nıazar ııkıar 

Trabzon .tielt.:uıye::ıı ~t:hir dahilinde
.ki dağınık wezaılıh.1tıl'Ua gömuıu 01ıın 

Oluıere öil bekayauın şeniı· nıczttdığrna 

lualdırılmttsı ıçın, bcılka bu Hym on ~~ı
ne ködör veraıği mublt:ti ayın sonuna 
kudar uzatıın~ur. Bu nıUdllt:t geçui11.ten 
sonra şehir dahilindeki ınezörull.lttrdön 

toplttnttcak kemilder Belediyece nakle· 
diıecektır. 

Arazi Tahriri İtirazları 

Acı, fakat gerçek 
Bir vilayet içinde 453 
parça köyde bir tek 
okul bile yok 

Muş" Muhabirimiz yazıyor ,, -
Eşsiz TUrk durumunun doğurduğu 
yeni rejim yarının büyükleri oltm 
bugUnkü çocukları yetiştirmek için 
her fedakarlığı yııpıyor. Genel bilgi 
yurdun her turnfında sefere çıkmış 
büyük bir ışık gibi diyar diyar 
dolttşınakta, memleketin her tara
fındtt liseler, orta okullar, üniversi
teler açmakta ve yüz binlerce Türk 
yavrusunu celııtletin, taııssubun kuv
veti pençe~iııd~n kurtı.rmlk ıçın 
okutmtıktadır. Öyle olduğu halde, 
merkezle beraber, dört kıuası, yedi 
ııahiyesi ve 453 parça köyü ve 
tıltmış Uç bin kOsür nüfusu <•lan 
Muş vilayetinde ikisi merkezde, ı 
üçü kazalurda, biri nahiyede olmak 
üzere cıltı ılk okul vardır. 

4:>a Pm ça köyün hiç bi
r hu.le lı:k bir okul bl.le yolilur· 

Geçen şene Muşta açılttn ve 
benUz iKi sınıflı bulunan bir orta 
okul varsttda, bunun da kadrosun
daki sekiz oğretmene mukabil, birisi 
müdür olmak üzre iki esas öğret
men gönderilmiş, diğer öğretmenlik
ler ye'dek öğretmenlerle temin edil· 
mekte bulunmu~tur. 

Mevcut okullar vilayetin kültür 
ihtiyacını kıırşıluyamamııktadır. 

453 Parça köy çocuğu ise bugün 
bilgi:>izliğin bataklıkları içine sapla
nıp kalmıştır ki, bu da üzerinde 
durulması ıcabeden önemli mesele-

1 
lerden biridir. 

Celal Gangör 

----------------------·· 
Ankara San'at Okulları 
Sergisinde Diyarbakır 
Diyarbakır, [Hususi] - Önümüzde· 

ki ilkbaharda Ankarada kurulacak olan 
san 'at okulları sergisine Diyarbakır er
kek san'at okulu da iştirak etmeğe ka
rar vermiş ve bunun için mühim hazır

lıklara girişmistir. 

Diyarbakır sun'at okulu bu sergi 
için bir seri muhtelif cinsten san'at eş-

DUn o~leden evvel toplanan vilayet yası imal etmekte ve zengin bir paviyo
idare heyeti ve memurin muhakewöl nıı lazımgelen mttlzemenin çoğunu ta
encümenine 6rtizi töhrırine ait itirıızlıır mamlamış bulunmaktttdır. Sergi 19 Ma
la ruzııamesl dahil diğer bttzı madde- yısta Ankara sergievinde açılııcaktır. 
ler hakkında kararlar ıttihaz etmiştir. Sergiye TUrkiyede mevcut bQtQıı 

Müfattlşllk Baş Müşaviri Riz&dB sıın'at okullarile kız enstitUleride iştirak 
edeceklerine göre, serginin fevkalade 
zengin olacağı tuhmin edilmek1edir. Ü<,.Uııcü Umumi M.ulettiş 'fuh:;in 

tizere vekalet etmekte ohm baş Müşa
vir Nlzumetlin Rızeye gumıştir-

K0mUR8 Hastanesi Diş Doktorluzu 
Numune hastanesi aişcillg-ine diş 

kaöibi Halit Tuzemen ~ lira muaşla ta
yın edUmiştir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
"VAf AN,. eczanesidir. 

Hayvan ihracından 
bir senede 
Vilayete giren para 1 

·ynznn: 1 
Eski ltalgan sefirlerinden 

Kont Sforza -----

~ ' genç~ 
rafından 
ettirilınlf _.1 
dQşQnül81P""' 

BU 

/ Bir çok 
seneler ltalgamn 
Pekin sefir/iğini 
yapmış olan kont 
Sforza Uzak 
Şark meselesini 

Geçen yıl 127 bin küsür hakkile bilen Avrupa devlet adam- gnnkü Japon devleti hakkında Y' 
baş hayvan ihraç edildi /arından biridir. Kont Sforza bu gazı- 1 müsamahakar veya çok haksız. 

E v· 1~mda bize Japon Çin ihtilafım arılan- celer besleyoruz. Hakikati halde 
. rzurum ılayetlnden 1 - 1 - 937 ta- maktadır. ) vaziyet bunu göstermemiş olmal11 

rihınden 30 - 12 - 937 tarihine kadar lh- • . . ber Japonvııda bugün tehlikeli d 
raç edilen beyafr manda kısrak oküz Hariciye nezaretlerının sırlarına vakıf . l"kl 'd r 

1 
let 6 

' ' ' ' 1 • sız ı e ı are edl en bir dev 
tosun, koyun ve keçi mikdan 127.121 o mayan mılyonhHca adıım « Japon Bütn d' ı l" 1 l'kl h k VV 

bo b d t 1 · · b k - lo11-·· n ıs p ıns z ı er atta u baştıır. Bunların kıymetleri 1.235,757 li- m ıır ıman. ayyare erının u or 6u milli hislerden de alsalar yine t 
raya baliğ olmttktııdır. nedir ? Amerıkan gemisindeki koskocıı d 11-·ı .d. 

1 
? 

b ,. f k d . 1 ? ç· e6 ı mı ır er . Bu müddet zarfında pastırma, kil· ayraı;,ı ar e emıyor ar mı . ,. « ın- . 
vurma, içyağı, yun ve deri gibi hayvan deki İngiliz sefirlerinin otomobilleri n- Japonya.n_ın Çi~dekı zaferle 
mııhsullerinden 483.174 kilo ihracat ya- zerindeki işaretleri görmeyişlerinin ma· hake~e kabılıyetlerıni hevesini da• 
pılmış ve bunlarında tutarı 273, 568 li- nösı nedir ? ,. memış devlet ~ddmlttr~ tttrafın "'jjf 
raya varmıştır. «Bütün nezaketlerine rağmen Ame- guru: hemd.~ du~nnce ıle bakıldıl"f~ 

rika ve İngiltereye verilen Japon nota- macnıle kamım. 

Erzurum ve 
ha valisinde 
yetişen pançarlar 

larında tamamen gizlenemeyen ihtiyat- .Juponyada cemiyetin k.tne 
karlığın manası nedir ? Tokyo hadise· paratorluğun binlerce senelik 
ler mi çıkartmak istiyor ? Yoksa bütün gibi çok sağlam göznknyor. 
hediseler karsısında Avrupa demokrasi- beraber Japon milletinin açhktad 
!erinin mutıafııza ettiği sessizliği göre- tarip olduğunu da göz önQnde 
rek bunun daima böyle devam erteceğine lazımdır. Bundan iki sene evto1 
mi kt1il oluyor ? • Diye birbirlerine su~ Harbiye Nazın askerlerden % 40 

T hl'f t' · d .. d 17 ttller sormuştu· dent zafiyetleri dolayısil terblll 
8 1 De ICBSIO a YUZ e Bunların hepsi vakidir ve doğrudur. bur olduğunu söylememiş miydi 1 

Şekeri lhtiY8 ettiği anfaŞlldl Ben~m vere~eği.m izahat uz~n . bi.r şahsi Mıtrks'ın ve bir çok yeri~ 
Eruzurum ve havalesinde yetişen tecrube netıcesınde. elde. edı~mıştı~. hayal diye telakki edilen servetid 

pançarların muhtevi bulundukları ştker Senelerden berı nesıllerı tenvır et- şııhıs elinde toplandığı fikri ..... ......,,, 
mikdarının tayin edilmesi için bu pan- mek için neşredilen gıızeteler birbirle- Japonyada bir hakikattir 

Çarlttrdan bir çok nümuneler Ankarada- rini tıınıması imkanlarını hemen hemen Haklk tt b dt ·~ı . göl 
ortadan kaldırmaktadırlar. Çünkü bun- . a e e e rı 

ki zirai ham maddeler Teknolojisi ens- 1 b" t k kili 1. h 1 . .. ımparatorluğun parçalandığını 
t "tü ü - d .1 . ti ar ır a ım :we gıı ıne e mış cum- ç· 1 h d b k bit 
ı ~ ne gon en mış . 1 1 . .1 t' kt b k b' ın cem yet ayatın a oyn 

e erı umumı eş ırme eiı aş a ır şey h. 
1 

B 
1 

de 
B"u _defa pançar nümuneleri mezkQr yapamıyorlttr. Mesela Avrupalılar için nı.ra sıı ıpt"r. unun ~beb 

enstltusu tarııfından tahlil edllerPk rapor- Japonlar Şarkın Prusyıılılarıdır. toprak mulkiyetlnln zıyade ~~.il 
ları Vilayete gönderilmiştir. Bu rapora Acaba bu doğru mudur? Bu muka- Ve Çin bu sııyede kendi meın~ 
g~re, par çarların ihtiva ettiği şek:r yese bir cihetten disiplin bukımıııdan hiltnd~ komünist cereyanlarının .W 
mıkdarı % 16 danOfo 17,5 kadar tahaluf doğru olabilir. ( Netice itibarile bütUn r~~esıne mani ol~uştur. JaPo bil 
etmektedir. insanların askeri cesuret bakımından bir rıcı bir rouharebe ıle kendi da 

kıymeti vttrdır. ) Bu anlamda Jııponlar raplarına bir ilaç aramuktadırlar. ft 
Trabzonda yeni bir 

sahil yo:u 
Trabzonda yolcu iskelesinden De· 

ğftmeudere istikametine açılacuk sahil 
yolundaki arsa ve harap dukkanlar is
timhlk edilecektir. Belediye kttt'i istim
lak muamelesine başlamak üzeredir. 

Almunların \ama~en aksidirler. Çini istila etmekte bulduktan 
Juponlar Şövalyeler llevrinin dllnya 1 edilebilir. 

yüzUnde kalmış son numuneleridir. On- Japonlar Çinin 
lörda Kurunu vusta roınunldrının kahra- lerini söylDyorlar. 
m11nhklarını dölına buluıuk kabıldir. nazarlardan haklı görülebillrlet• 

liirdefa kılıı.;larınu çektılerıni içlerin- Almanyusı da aynı şekilde idi· 
de pıırlıtmak arzusu şuhlımır. Alaylar kendi nizamlarını disiplinsiz bit 
birbirlerile, Bahriye kam ordusu ile da- gelmiş olduğunu söylediği Fr• 
imtt bir rakabet halindedirler. İşte bu Belçikalılara, ltalyanlara tatbik 

KÜÇÜK HABERLER httUUı ruhiye bitaratıarm Çinde Japon- istiyordu. 
- !ardan gördükleri muameleleri izaha kt\- Maalesef Japonların en iyi 

* Erzurum Maliye tahsil şubesi me- fidir. Çinde kendilerini harap etııı 
muru Rüştll 20 lira maaşla Hınisın Gök· Amerikan bayragına gelince o:ıa Gülmek hassasından tamamen 
oğlan nahiyesi müdürlüğüne tayin edil- bir Jttpon hatta sulh zumanında soğuk olttn Japonlar biç bir zaman ablt 
miştir. bir tebessUmOn altında gizlenen Lir ga- kalmış Çinlilerin Çinin bQyüklOfO 

* Gümü~anenin Şiran kazasının Kir- yızla bakar. ÇUnku kendi toprağına Jıı· kında besledikleri fikri anlaY 
tanos köyü keçilerinde pastorelloı has- ponların girmesine yaptığı kı:munlarla tardır. Bu büyüklük flkrlniıı 1 
talıgı çıkmış ve hayvanlar kordon altı- mani olan tek buynıt devıet Amerika- Avrupanın vatanperverliği adeta 
na alınmıştır. dır. Amerikan bayragının görlllmemesi kalır. 

* Erzurum ortaokul tabliye Öğ'ret- için bundan daha bUyük bir sebep ta· Bu dOşQnce Çinlilerin blrP 
meni Zehra Erzurum öğretmen okulu savvur edilebilir mi? taraflarını da izahetmektedir. J 
tabliye öğretmenlltine vekaleten tayin Tokyoda Jı:ıponyanın mukadderatı· da bundan bir kaç sene evvel 
edilmiştir. na hükmeden hdkiın tabiatlı ih!fyarlar Mançular tarafından çıkarılmış <:Pi 

* Erzurum Lisesi edeblyılt sltajiyer harp kttlplerdeki irsi ihtirasları tutuş- Yu Vey'e tesadüf eWm bana: 
'zzet Dellçay U4veten Erzurum öğretmen turunca bUtOn nüfuzlarrnı kttybetmlşler_ 
okulu edebiyat öğretmenlitine tayin olun dir. Diğer taraftan bu resmen ilan edil-

i muştur. memis olan harbin ihUyarlara sabırsız 

Edebi Tefrika No: 48 
- Sen; sen hiçin ayaklanma bu zihcirİ taktın, yolumu şa· 

ıırltın bıına .. Hem de öyle bir şaşırttın ki, şimdi bile Yusufun 
(lösterdiği ışığa gidemiyorum .. 

l3ENvuıMADIM 
- Fakat .. 
Ferda bir kaç adım geri çekildi ! 
- Sus devam etme. Yüzüme niye hayretle baktıtını fi 

dlyeceglni biliyorum. Neden ytılnız •Ben vurmadım., dl 
üzerimdeki ittihamlardan sıyrılacak izahat vermediA'iınl, 
mahkemede söylediğim bir yalıını sana da tekrar etti 
soracaksın. ÇüukU sen de herkes gibi onu b .. nim vurdll 

Hayal kttyboldu; Genç kız ellerini geri çekiyor, omuzlan 
tiQşmüş gözleri yaş içinde inliyor : 

- Sen olmasan, seni sevmesem o benim lçitı ne iyi bir 
hayat arkadaşı olurdu. S11kin1 ses~iz kafaların onlaşmasıhdan 
meydana gelen yuvayı onunla ne güzel kunıcaktık, fakat 
iimdi.; 

Hıçkırarak, yatagına kapanıyor: 
- Yusur beni affet sana •Evet. diyemiyece~ioı •• Onu öyle 

ie\fiyorum ki Yusuf, Oyle seviyorum ki!. 

Ertesi iÜnı. 
Öğleden sonra saat b~ gene tevkifhanenin hastanesinde 

F&rdanın odası. Hacer ve 1''erda karşılıklı karyolaya oturnıu•lar 
ikisi de dalgın, ikisi de düşUnceli. Hacerin iri siyttb gözleri 
endl§ell, muztarip, Ferdanın yazu solgun. l<'akat gözlerirıde 
tatla bir parlaklık var. Httceri onun gözlerindeki bu hummalı 
bakış büsbütün korkutuyor; düıOndOrUyor: •Kısa bir zamanda 
bu kadar harap bir hale gelirse, ya mahkum olursa ne olacak?. 

Genç kadın içini çekiyor. Ferda yavaşça başını çevirerek 
otıa baktı. Dudaklarında garip bir tebessümle halıtzadesinln 
tııanıp ellerini tuttu : . 

- Hacer bu kadar üzülmek iyi değildir. Benim için hepi· 
hlıin uğradığı derin kederi ve azubı düşündükçe dttha çok 
illUztarlp oluyorum. 

Genç kadın içini çekerek cevap vermedi. Ferda sordu: 
- Hıılttm neden gelmedi Ht1cer? 

Hacer biraz tereddnt ettikten sonra cevap verdı: 
.. R&Ntlll Ferda, çok 9ok röllerbıden öptütOnQ 161lo• 

meml tenbih etti. Hepimiz gibi o da mahkemenin neticesini 
sabırsızlıkla bekliyor. 

Genç kızın gözleri bulandı. Çenesine dol}ru iki keskin çizgi 
uzanıyor ve bu çizgiler yüzüne çok acı bir mana veriyor. 
Kesik kesik konuşrruya başladı : 

- Hacer her şey olabilir.. Belki de mabktlm olurum. O 
zaman sen halamı teskin .•• 

Bogazma bir şey tıkanmış gibi elini boynuna · getirerek 
birdenbire sustu· Hacer mırıldandı : 

- Sus, sus Ferda. Şimdiden böyle uğurıuı tahminlerde 
bulunma .. 

Birdenbire genç kadının yüzü detişti, gözleri i>arlaciı, ona 
dotru etilerek fısıldadı : 

- 1''erda ıon çare galiba mahkemede her şeyi itiraf etmen 
olacak. 

Ferda aşabiyetle irkiliyor l 
- Bunu kocım mı söylüyor Hacer ? 
Hacer onun h1ddetini ıshk çıkan sesinden ahlldi. Fakat 

aldırmıyarak cevap verdi : -
- Evet .• 
Genç kız ayağa fırlıyor : 
- Yani Ressttmı öldQrdilğQmü itiral edeyim öyle mi? 
Hacer susarak Ö!:Qne bııktı. Ferdanın yüzünde zehir gibi 

bir tebessüm var. Genç kadının yanına yaklaşarak elini omu
zuna koydu: 

- Baııa akli ötretmenlı beyhudedir yavrum. Eskiden mab• 
lıtmede ne 1011ecUee•, bu eerer 41• 1J11 1111 ıOJllft•ll•r 

eminsin .• 

Kapı açıldı, Ferda hemen sustu. Gelen hademe k 
İbrahim Lutrunun geıdiğini söyledi. 

Avukat içeri yulancı bir neşe ile girdi, oturdu. ~ep 
burdttn bahsediyor, asıl meseleye, mahkeme işine bi9 
etmiyordu. l<'erda ile Hacer de kabil olduğu kadar tabir 
rünmiye gayret ediyorlardı. Biraz evvelki konuşmalartDI 
muş gibi idıler. 

Bir aralık İbrahim Lntfu karısına döndtt. ODltııiliedl t 
- Perdaya Yusufun selamlarını söyledin ml? 
Genç kadın başını •Evet,. demek ister gibi efdl. hı 

LütiU .t'erdaya kardeşini nuıl yolcu ettiklerini anlatmt1' 
l11dı. Sozünu bitiriken içini çekerek : 

- Tuhaf şey, dedi. Yusufun sevinmesi llztmdı. Q
ne zamandanberi düşündugn bir şeydi. Bn büyük arzusu 
tini A vrupada bitirmekti; Mn;abakaya dt1hll oldutu saıO 
heyecanını hiç unutmuyorum. Kaç geceler •ac.ı1ba JDll 
oluum mu. d!ye uyumamıştı. Halbuki giderken 001* 
perişan ve muztarip gördüm. 

Karısına bttktı: •öyle değ-il mi Hacer?. 
Genç kadın dudağını bükmüştU : 
- Tabii ilk ayrılı~ı bu. Yusuf belli etmiyor ama qa' 

çocuk .. Ayrılık ne de olsa gozel bir şey değil •• Sonra. 
Genç kadın Ferdanın yüıQne korktlk bir bakıı 

uave etti i 
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Tnrlhl 
l<·fril..a 

EN 
Çin ordusu bugüne kadar Düşman ceneralı kalenin 

300 bin kişi zayiat verdi teslimini istiyordu 

-

- Bunu haber alan Ermeni komitecileri düşman 

Gayrı·mu··badı·ııerin- ı •lareşal Çankavşek sı·la""h ordu~unun yakında Erzuruma yükleneceğini JY,l j 'J tahnıın ederek son derece seviniyorlardı 
• t•hk ki fi h b l d k Ordu kumandanıııı.n bLı fikir ve tn·ıvermeyiz. Cenahı httktan d h' b' 
IS l a a ve cen ane u ma l ca s•vvum hakikat olab;ıtrdl. Ne çare ki; mıın hml limizi kesmeyiz. ı"" ıç ırza. 

Y b 

f" ' ~~rek. kuman~ıtn .ve gepek ?~dunun bn·ı Muhtar Pllşa, hu cevı-ıbı görıderdik-
enj sene bütçesile bera er ı,uk b·~klek.seroyelı, v~zlfelenııı taınamlle ten sonrn, arlık mnd.ole• noksanlarının 

kat"'ı şeklı"ni alacak asıl taarruzu geciktı·recek \il ettı erı. halde talıh bu sefer de yar· ikmaline bir kııt duhıı ehemmiyet ve c ım etınernış .. Bu hurp te, bBylece kay· sOrat vermişti 

Ankara 27 [Hususi] - Gayri ~=::,ı;· tıeolilınlşti. n· . 
dillerin istihkaklımnın kati surette l . Memleketı·n genı·şıı·g"' ı·nden ı·stı.fade edı·ıecek, llu hnrhın en hüynk tııli:sbll'\-inc tubun uşma~ .tıt~afından bByle bir mek-resı için Mnliye ve'.<iiletind• yapı on kurbJn olun Ferik Rilııt Paşa ı.ıı: Bu mi ge.lthğını h•her alan Ermeni ko· 
tetkıkat ilerHemektetlr. d • • d } tl h } k zat, nnkıl vasıtulıırının te ıarik edllnıe· ık tccil~rı, artık dOşman ordusunun ya-

B zat Maiye vekilinin. tu işle UŞffiafi eVaffi l SUre e lrpa anaca mest yllıünden, kumanda<ınd•ki askerin ında Erzuruma ynkleneceğini tahmin 
ınaıgul olmasııı• rağmen benüZ netice· mbhim bir k1'mını Trabzonda bırakarak ede.ek hnybk bir <evlnç hl;setmlşlerdl; 
Ye Vttnlmamıştır. . bOt PSi Ro~·ter ajnnsımn Çin ordulan nezd:n-ı lundurursak, hiç olmazsa buknrlarcık bir kendisi bir. miktar askerle gelmiş; Deve- Turkler ~rnsında korkunç havadisler 
. T asvlye işinin Y~11•1 sene ;mıl deki mu hu biri Mnreşa I Çankayşehle ha kkıınıı olduğunu z•nnrdl y rz. hoynund ~kı • ordu ~iih ı iltihak elmi l·. Fa· neşrine gırlşmlşlerdl. 
ıle beraber k at'i şekhm alucağı y nptığı bir m ülfi kah gazetelere bildir- çı il 01..ı 

11811111111 
ı.u yı hı : :ıoo,ooo kat e rtesı gun h•_şloıya n hıırbte yarala· Ermeni k omilecileri kurnaz d" vra n· 

edUmektedlr. mektedir. Çin orcfuları Rnşicumandunı Berlln 
26 

(A A) _ M 1 Ç ııarak geri CDkllmış•f. mışlıırılı. Evvela; h ılk nzerinde mOesslr 

Şark tütünleri 
konferansı 

Bulgar 1111rahhaSıarı hiç bir noktada 
anıa~m,ya yrna~madıJar _ 

lstenhul 27 [Husust) - Bır mu<'lclet· 
te be 

1 
şehrimizde toplanmakta olRn şflrk 

tn~nn~erl kongresi mesalsin~ biti.rmiştlr. 
Bulgar murahhasları hıç bır esas 

üzerinde anlttşmağa yanaşmamışlarrlıt' .. 
TOrk Yunan murahhaslnn 1-'endı 

memlt>ketlerl dahilinde milli birer llHDn 
konseyi vncuda ıretlrllmesinde ınütubık 

muhabire şunları söylemiştir: ka'·şek H ' k d. b' · Al areşa t ani 'rrıthzonda kalan yirmi tabw aske· olan ( ÜLmıı sınıfı ) nı tuhrlke koyul 
·' an eu a ır nıan gıtze ec · rln hep birci h k r ı ki • ı -

- Yeni bir ordu tensik etmekteyim. sine hcyanatta bulunarak .:unları söyle d' T b en n.re e ı m lın \n dcğıl· ı muş ıırcfı. Gerek ticııret ve gerek sıılr 
Şanırhay cephesinde mııhvohtn fırkaları ·

1 
t' . " 1

• n urlıır, vesaıt noks·ınından doln- mnnnsebetlerle ı u zOmreılen k'm 1. ı ... m ş ır · vı ancak bir n r ı ·ı h ı · e t.r 
6 

yeniden teşkil edebilmek için iki aya - Şimdilik ınukııbil bir tnar"uzla d' bil de: g rı ıısı a ı e arekt!t tırnışt'' oltın Ermeni komitecileri "u 

lht
. d u· ı h ı. e e ecekler ı. Bunların o şldcietll kıs ı bl k u n-ıyacım vur ır. vınaena ey mu"nve· neticenin elde edilmesine imkan voktur . ~ arı rı>r öşeye çekiyorlar • 

mctlmlz belli başlı bazı noktnlarn hıhl· Bugnne kııdnr 300 bin asker kay.hellim: ~snnsmcfıı o ç.etın yo!lar~ geçerek gP.llp - Hoca efendi Ben . . h 
sar etmiyecektir. Memleketimizin geniş- Siliih ve mOhimntımrz mahılut mlkdıır- rzurlu~ni;:etışmel?rı, hır aylık zurnan y11l:k ılostunum. Se~ı·n ı)ı' fs~,-~:~ t ~nca 
1

. · d 
1 

.
1 

d •. d mesee ı 111. , r cu"ce "ur· 
ığın en stı n e edereı{, dOşmanı e· dıtdır. flari\ten silah tedarik etmek mec· H lb k . . ban aitmeni "st M 

l t h l k Ç

. ı d u u l mOhıın hır muvnft ıkıyct el ..., 1 ~nıenı... ııskof ac:kerlPrl 
vnm ı surete ırpa ııysıcn ve .ın n a· burlyetlndeyiz. Hindi Çinive giden yol d d d . . . uellyorlar Siz huni 1 b' · · · ' 
ha ziyııde rarbma doğru çekilece(!lz. açıktır. Ayrıca Sovyctler Birllbi hudu· •Ueke ren nşm~n~n; ele '!CÇ~rdı~ı ~u h"Ü· lar, din d~ 'manıdı 'r,•I ılınezsınız. Bu~-
Fokat mücadelemize devam edeceğiz d d 

1 
bl 

1 1 
l ırsııtı kaı betmemek ıçtn hır gun ' r. ele h •ealan, hıç 

Buton hükumet rOesası bu maksut et: una a yen r yo açı mıştır. deı!il; hir saııt evvel Erzurum Ozerlne sevmezler ... Emin olun en e\'vel sizleri 
rarınr1n birleşmektedir. lii'•ykr<IP ~fı<ıü nınharı belPrl yüklenmesi, pek muhtemeldi. toplayacaklar .. Evvela burunlarınm, lrn-

Nunklnln işgalinden sonra Jnpon· . Şnııghay, 26 (A. A.) - Hoyter bil· Bunn blnırnn ordu kumnnrlanı Muh- lııklarınızı kestikten sonra. heplniı.I bir 
yanın mD,kiltıtı ço~ttlmıştır. Çin bOkO.- nl.rı~:or: Yan(!'çe Ozerlnde~t Hoçiyonun tar Pnşa, 11rt:k botun knvvellnl Erzu- kuhıktnn OhOr kul11ğa kadar boA' ızlı\'a
metlni imha etmek isteyen Japonlar, Çınlıler ~arafından gerı ulınınış~ır. ruın'un ıııl\dafııası esbabını hıtzırhımuya caklar... Askerlerinize, kumandanın;za 
hedeflerini evvelce olduğu gibi, bundım Nehr~ geçmekte ohn Japon n kerler~n- hasret mi. ti. güvenmeyin. Artık onlıır<lıın hiç bir hn
sonra da elde edemiyeceklerdir. Bizim de~ do:> ~adıı;~ b Jğulmuştur. Buho koy- . Pa~nt, elde hulunıın askerle knle· yır bckleıreyin. Çoluğurıuzu, çocuğunu-

Askerliklerini yapmamış askeri harnkAlııınz Çin topraklarında lerın e şı~del .ı sltngn muharebeleri de· nın lıU!un m~•tı'.ı.. muhitini kuşatmak ıu, hı<ımınızı, akrabunm, dostunuzu, nh· 
• ı.:uvvelli bir Jııpon ordusunu tutmağı vaııı etme. tedır. ml\mlrnn değıldı. Çllnkü; Erzurum is- habınızı toplayın Bir 1 -

L!S0 ınezunlarının istihdıtf etmektedir. Bir kaç ay sonra Şhldctll bir t:uu·rnz tlhkamlıırının yalnız ateş hattı, otuz bP.ş zün g{}rdl\l7!\ • k dan e~dv.e • gozıınl\-. J H k 6 A A ç 1 · · d 'hl' .., yere il ıtr gı ın. Son pl· 

1&dlmışlıudır-

meınuriyl!'İlerı aponya gittikçe dıılıa ziyade çetinlcıen 811 eu, 2, ( . .) - in kıta•lı ıın pıyn eye 1 ıyaç göslermekte idi. şimanlık lalde vermez r 1 1 
bir işle karşo!aşac okur.. Hoçok üzerinde şiddetli bir hııraklit• l.lizım olan lhllyal kuvvetieri, hu hesnp· B l'I ' ıyor "" ı. 

Ankara •. 27 [Hurn<i) - Y?ks~· Mareşal Çttnkay ~ek, Çine harp ~eçmlşlerdlr- lıın hariçti. Hollıuki elde mevcut olıın u se ' propa*_andaya. mııh •tnp 
0

· 

mokteı> ve lıse mezunlnr'.nd•n •sx.erlık malzemesi yetiştirmek tçln mll:eılerln l'\n ilk l 11 fızı rlıııh• Çl ıı uı n n rch-rl aske· l ıı mi ktan, ancak on allı bin ne· 
0

:

11

n1 hocalardan• dı n ve ımanı hh tün hızmelini ıra eımeyen~erın me~urıyete ıual bir suretle teşriki mesai etmeleri•! Şııııghay, 26 (A. A.) _ Çinlilerin !er raddesinde idi .•• Buna binaen, mem· ~::1ı;,r; dost maskesi ile görLnen alınmalarını b zı tenkıda~a tabı t?tan istemekte ve beyunatına şu surelle nl· 5 bombıırdıman tayyaresi Nankln nzerin leketln cenubi garbi cephesiııdekl isllh· 1 
1 

dnranl"[" lfizım. ıı:elen cev•p· 
kararname vekiller heyet'.nc~ ınerıyet· hayet vermektedir. : de bir cevelan yapmışlarsa du bunlar: kftınlnrın ihmal olıııımasınıı, !sıanbul ka· an ~eriyor ur.. hanetlerıııı yhzlerine 
ten kaldı nlmışhr • Bu glbı lerın mem u rl· • !ngilteren in bize verdiği mOzaheret dan birisi Japonlar torulından d n ür 0 I· ınsından • ( klreın illi ) tepesine kadar çarp•) orlardı. 
yete alınmulan ın~murln k~nununun ve sempati tehhntıerinl göz öıınndo bu· mhştür. Ş • ker konulmam•.,na karar verllmiştl. ~•kat, imanı znll ve muh'lk<m si koyduğu umumi hllkumlere tnbı olncok· Ancak Trubzondan asker gelJlkce hur•· kot o.anlar da. bu >özlere ehemnılyeı ve· 
lır. Aliikndnrlara tebliğnt yapılmıştır. s • d 

1 
k lıırn yerleşilecek ti. rerek hUyOk bir endişeye kttpılnıııkla 

icra Jşlerinde 1 n ga pu r a yapı aca l<'u\<at hu mevki hariç olmak nzre ~~raber, etruflurınıı dıt teU\ş saçıyorlar· 
dT" t 1 dığer mthlaf,ıa mevkilerine çok ehemmi· Yapı 1 aca k ta l a n g ı· ı ı· z manevra 1 ar yet verilmişti. o mıntakadakl lstihkAın· (ArktlSt ııtır) 

Ankara 27 {Husust[ - icra ve iflas 1 lurın tak vlyesi uıneliyatine girişilmişti. 
k d 

. ptlacak tadilat hakkında . . Kumandan Muhl l' ı ş· } f anunııp a, ya . 
1 

teınns· Singapur, 26 (A. A.) - Royter bıl ıııava kuvvetlerinin iı.trakile yavılacak . . a_r uşn,a tı taburu lffia ecri 
lsvıçreden getlrılen mblebas~s • k le diriyor; Slngopur manavrıılun 2 Şubat· olnn bu manavrularda Amerikayı da nç umumi ıhlıyal kuvvelı olar.ık oyırn ada 
lara başlanmışlır, Mütehassıs 8 mu ave ttt başluyacaktır. Bu manııvraytt 54 dU 1 krıwıızör temsil edl•cektir. beraber, kendisi de icıtp ettiği zttııııın 
bugt1nlerde 1 oız• edilecek tir. Irak tan, 6 Si Hlndistandan ol mu k n1.re Yukarkl telğ af. nazaran mevc t her yere yetf şo~llm ek için. 'l'oıı dağıııın Enelki gecs in •illere Ya p orta 'dzd e de 

Su ·ye Maliye Nazırı 114 tuyyare gelmiştir. Hali hazırda limun tayyare kuvvetleri Irak ve ıİındistıı~- , •• GnmuşlO kumbet cephesine y•kın görilndü .,haye an d 'd 
' rı • • ? du 20 harp gemisi bulunmaktadır dan getirilen tayyarelerle takviye ed"l· ol•n topcu kı,la ını karurgah ltıihuz et· 1 c uyan .r 1 
Hacca mı gıdıyor • ' • • • • . • mlş bulunuyor. 

1 

ııılştl. • Londra, 26 [ A.A] - Don gece fo. 
Adana [Hususi) - Suriye Mallı• Yukarkı telgnıl lngilızıerl• uzak lngillzlere göre bu nıanavralann Dnşman kuvvetlerınden iki gDn, •· gilterenln muhtelif yer' • d p Nazırı E<sall şnkrh bu yıl Hacee >J(İl" I şarktaki Slngnpur ns~ündeki yeni tesisa- geçen sene yapılnıı; olan manavr•l•r· ser gö~~~ınenıi,tl. Dhşmanııı bu vazi· ı de, Norveçin cenuburdaerı~ue;o tteklı· ınek üıere Şamdan ayrıloııştır, kendbıne tın küşadı munasıbetııe yapılacak oloın dan farkı yoktur. Fakat Japon mahııllli y~tl, tur.o tnrln tefsirlere sebeıı olmuş; ve Avru an . . ' • ' avyud• 

hoy Cemil Merdam vekillet edecek~ir. mnnuvrularu . hazırlunmakt• olduğunu Amerlkıın kruvazörlerininıle ıııanavralur'. hır çoklarına da, artık dbşmanın dnha .· p ın dı~er hır çok nıınlıkula• 
Multye Nazrının Haçdun zıynde gosıermektedır. . da Amerikayı temsil etme>l Jopouyay• foı_la ilerlemeye c_esaret edemeyeceglne rında şımal lecrı gôrnlmOş!Or. Gök yo• 

kral lb i d ile de görüşerek, Surl· Uzak şarktaki hadlsolerın aldığı son karsı lıir nümayiş lelekki etıı eki d' duır nnııtler vernıı,tı. ztı bir iki sııal kıpkırmızı k•lonış ve or• 
n ssuu d b 1 e ır. L' k l 'ki tul k t ., 

Yenin Arap pakim• girmesi hususun a şekillere .'"'zarnn, u. ınan•vr• arı m un~ Yani hu mane vrulıır eğer J u pon ya Çin· < • u. ı g Un sonra, bir kllçllk " ı em •mı.e nydınlnnnıışlır, 
ınüıatcrelerde bulunacağı resmi maha· lı tul•kkı etmemeğe ımkAn yoktur. !ııırı de meııf••tl•rı olun Devletleri ZOrK SO· zabitle lkı nefe,·den nınrekkep nç" dDş· Rlr çok kllylerııe köylU!er boyeed· 
lllde söylenmektedir. liz kar•, deıılz ve hava Naz~retlen bu karsa, şimdiye kudar mllv•zi giden siya. mun snvarlsl, ellerinde lıey•z bayrak na dnşmUşlerdir. 
f spa d 1,avvare manıı\'rolnrın ta~. ~ir şıışıır ıçındea baş- st teşebbfi terin, belKi gl\nün birinde olduğu halde, TUrk ileri kıınıkollurına ---·----........ 

nya a .J .J lanup biterilnıesı ıçın uzun zıııırnn1ardan daha ileri.)'e afdebilece&iııi ıhlar et k nınracııat ederek, Muhtttr Ptı~aya ·1 F ,., ı· · d b· l 1 s 6 .. ıııe - .. ver•· ransız General'ar• rı aa ıyet]ert beri huzırlıklar tı :ı unuyor ardı. ınga- ten hu~ka bir cey dt="iltlir J• l ınek Ozre bir mektup teslim etıni le d' ı ı • t d , ff . . .. ıı:; • ..pon ıır, ~ r ı. •• t l k Barseıon 26 (A.A)· Tenıel ~pbesın· ııurdnkl kıta~ı un .m• s, oraıa ıııdıs· Amerıkanm kruvuzör gondermekle uzuk Mektubu, dO>man ordusu kumandn· IDUS em e e ta)ep'.erİOİ 
de lif tayyarelerle Cumhuriyetcı ıayya· tanda~ ve dığer ıerlerden de kıtaat ge· JKrktakl !dosunu takvly6ye dogru ilk nı, Ceneral Lorıs Melikol gönderiyordu. reddediyo:iar 
t~ler arasında vuku bulan ha\'~ tirtilınış bulunmaktadır. Kura, deniz ve c.dimı attığı kanııatındııdırldr. mOnderectttı da şu mealde bulunuyordu: ,, .. • 
~ıuharebcst neticesinde 2 asi tayyaresı 1ng·ı liz kral ailesinden Y 1 1 { Sizde, ve askerlerlnh:de; artık Parls, .o (A.r A.) - General Guro nınrııımnştnr. ugo3 av • talyan mukııvemet etmeye h.ıı ve mecal knlma· ve dört •rk ıdasının lmialudıkl•'1 be· 

1 

Pa·selon 

26 
(A.A) _ Asi ınyyare· biri Hicazda ticareti geniş'.iyor madı_. ~un~an sonrıı, kendinizi toplam•t· yaoınııme gnzeteler.ıe iutiı ır elmi

1
dil, 

•rl dün öğleden sonra Barseıonu boın· lnglllz Kraliçesi Marlnln kardeşl Bel rad k• ıhtı ~alı de yok tur... Kaleyi• Hu rııe I Bu bey oınna m ede Alm en lnrı n m n .. bırdınıan elmlştlr. Adlon relikasıle birlikle, şubatın • it 1 i .' _26 (A. ~-) - Yugosluv ıuıum gormet!•n bize leslim ediniz. Bey· temleke t•lepleri reddedllmektetir. 

Süv t apıJacak kon\ de Hl••• Kralı ltınlsiUUdı ziyaret 8 yon d•ımı ıklısadı muhlelit enen· "?le yere, hır çok insanların k•nına 
e yş e y , döı d n Ur ltınissuudun mem leketlne in· ~eni Belgra? ~a y •ptıgı lk inci içti maa gırmeylnlz. .• Eğer bu tek lilinı ize muhn• Şam m Ua '. Ji 00 e) eti 

la YY a re karargahları ·~ .. ·~ .. ;I oileainden bir zatın ıiyreti 1 hıt•m vermıştır. Bu içtim• Kdn unu· lef et edersen!.. bn tün top! urımızı ı.t 1 h. gre '/ yaptı 1 ar 
kahıre 26 ( A,A)· Süveyş kanulında gılız • vaki olmuştur. •_ıını 12 den 17 ye kadur devam etmlı· kanılara _ve şehre çevireoeglz. Her ta• , ı b Ptlacak A k . 1 ı 12 ın!lyon liraya ılk def • • tır. lçllmada iki memleket ar as d ki ra lı tah rıp edeceği•. Akııoak kanloırın Adana, [Husu•l] ~ M••tı t hblç.,sld-

: aliğ olaca2~ : n:U ı~ıvard• ayrıca 6 Mısırda talebe aff edıldı alım ve satım işleılle tediyotı mu:~Z:nı ve Y•~~c.k hanların m>S'u.lyet ve ve· de mualtımelerln maa51ndan yapılmak ıs. 
~l"Ylre kar klibı da yapıJocnğl bildlrll· Mısırda J{rnl F•ruğun dUğünn mü• bir ~ıgıra koymak ve Konten)an listeleri tınlı sızın nzerlnlze olsun • 1 tenll•n tenkı<ı protesto etnıek ütere 

•kledit. nasete:ııe, 
0 

vak ta kudar sly8'1 kurı- llzerınde gOrUşmek ve bu listeleri t•vsl Kumandon Muhtar Paşa, dOşman mualilmeler Şamd• bir toplnntı yapmış· 
Bulgar kab. esinde ki . şıklıklar dol•yisile tevkil edllnılt ve nni• eylemek meseleleri konuşulmuş ve neti- ~:~~·::;~·nın bu tekllflne kısae• ıu ce. lor ve Sutıen~etı m tekyl!slnd. 1 çtinıa 
buh ın versiteden çıkarılmış olan talebe affedll· ceye bağl11nmıştır. Bu komisyon birinci iç• [ • etmtşterdlr. Netıcecfe grup hııliıu1e hü-ran . t'r' llmıunı altı ay evvel Roınt1da akdetm'ştt llttındolsun, maddi ve manevi kOrnete gllmeye k11rar verml I k 

Og Viç•ya, 26 (A. A.) _ Adliye Naz;rı oıış 'vaımz eski Mısır başvekili Nenas Bu defa huduıta münak•lit ve t 
1 

1" ~uvvelleriııılı, Erzurum kulcsinl mndu-
1 lıOkOmet muarll mllfettlşlerlnde~ •;. ~~İ taı:;•olr. islllndan vaz gcçmişıir. Mus· a ayı öldhrmek maksadile tabanca •lan işleri görnınlmnt ve bu ikinci 10;~=~~ ı· ı::~: ~~~dlr ... Bız, ~a.nımıiın son dım· yolldmış1 muıtlllmelete ttylıkhırının ~~t'i· 

k•rtr:~rbıye Nuzırı General Lmcol tdarfP tıs~ddiP bU karardan 11111111 .edllmlŞ1ir. mQ•bol .. kil'e Pİlll)'ll bu!JDtıflWı elUk 0 ar 1 ~nzlfelnıııı ifa etmeye ühd ytttıt uarttmad11tı tesviye edllece"'i t JH 
"' Yckllet caırine atınmıııır. ' nan ç Pı •I lle klmHJt kile oluıım~ıhır. • •m 
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AE - 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasıl Batır ım ? .. 

• 

Nihayet iskele tarafımızda bir kabartı 
görüldü, tekrar işe . başladık, fakat 
düşman da sancak başumuzluğumuza 

doğru bir torpito göndermişti 

DOGU 

Diplomat gözile 
Japonya ve Çin 

(Üstya.nı ikincide) 

"Mançular havayı telvis eden birer 
ölüdürler. Çin de tefessüh etmiştir. İ\)er
den korkulubileceğini ummuyorum. Be
nim düşüncem başka türlüdür. Japonlar 
Q!ni z11ptetmelidir. 100 sene sonra bu 
istilacıların hepsi Çinli olacaklardır. Ve 
netice itibarile biz Japonyayı zabtetmiş 
olacağız.,, 

Bunu aşırı bir vatanperverlik ve bu-
günün vazifelerinden ustaca bir kaçınma 
diye kabul edebiliriz. 

Son zamanlarda Çindeki hareketler 
yüzünden J uponlar arasında ihtilafhır 

· çıkmıştır. Bir kısı'll Japonlar Çin8e ra
dikal bir hareket yapmak taraftarıdırlar. 
Bir kıs·:nlan seddi aşmağı tehlikeli ve 
çok cüretkarane bir hareket bulmak
tadırla:.-. 

Set aşıldı mı generallar için arlık 
bir hudut yuklur. ÇOnkn onları Nankini 
alır almaz Rong Kong'un karşısında 
Kantonu muhasara etmeği düşündüler. 
Eğer yarın Si Çuan'a gelirlerse Fransız 
Hindiçinisini hududunu da kendilerine 
pek yakın bulacaklardır, Askeri zafele
lerin kölUlüğO işte buradadır. Bir istila
dan sonra diğeri ancak birincinin fayda
hmnı ziyadeleştirmek için düşünmelidir. 
Japonları Munçuriye istilaya teşvik eden 
amil Kore'nin hudutları arasında bulu
nuşudur. Tam 15 sene Tokyo'da Mım-

Gemiyi bir parça iskeleye doğru al - Attığı torpito ise gemideki bUtün efradı çuri ovalarının Japon derdine deva ola
dım. Sancak topu başında E:lremltli bmer başta ben olduğum halde çok kızdırmış - cağı Umil edilmişti. Bu ümit boşa çıktı. 
vardı. Maydos yangınında arkadaşına dert tı .Hepmiz bir an içinde lşl kökünden b1 - Marçuri'nin zaptı Şimalt Çine tecavüz 
yanan bu kahraman askere bir intikam tlrivermeği istiyorduk. · edilmesi neticesini ve bugUn de bütün 
fırsatı vermek lstlyordum. Emir verdim: 

1 
Elmlzde iki torpito vardı. Düşman Çini zaptetmek zaruretini doğurdu. 

' - Sancak topu ateşe hazmı!... · kendi slla.hne mukabele etmek zevkli ola- Evvelce Mançurinin istilası sıraların· 
Sesimin aksi imiş gibi cevap vedl: caktı. Hem de neticeyi çabuk bir surette da olduğu gibi bugünde Japonlara re-
- Hazır... -elde etmemize yardım edecekti. fah sarayları gösteriliyor. Ve bu yüzden 
oemiyl bir parça daha ileri sürdüm. Torplto zabitine: kendileri için en iyi müşteri oluca\C bir 

Artık top menziline ıglrmiştlk yine bir - Bir numaralı torpito ateşe hazırol. memleketle aralarında kan ve kin lle 
kumanda: Kumandasını verdim. dolu bir uçurum açtıklarının farkında 

- Mesafe 2000.. . - Hazır diye cevap verdiler. olamıyorlar. 
Gemi üzerinde herkes dikkat kesil - Torpitoyu denizin yüzüne çıkarken Bu facıanın bir gün bütün tazyık-

m!şti. Bu ümit edilmedk tesadüf zaten ateş ettireceğimi söyledim. Ona göre ni - tara rağmen şeklini muhafoza etmiş bü
herkesi sinirlendirmiş, hımlondırmış ve şan alın ve hazır olun emrini verdim. ~ük bir ka~uçuk bal~na benze~en. Çin
aynı zamanda sevindirm~ti. ı Düşman yine gözden kaybolmuştu. hl~r aleyhınde netıcelenmesı ımkanı 

Ateş kumandasını verdiğim zaman SabırsıZlıkla yine o saha üzerine büyük daır mevcuttur. 
~~~~~~~~~~~~-

b üt Un gözler bir tarafa çevrilmişti. Bliyük ve süratll turlar yaparak dolaşıyordum. 
'bir gürültü ile patlıyan topun mermisi Bu ~ırada beş yüz metro llerimizden sular 
kısa düşmüştü. Yeni bir kumanda verdim. ka'barmağa başladı. Tahtelbahirln kulesi 

- 50 kaldır... 1 yeniden meydana çıktı. Bu çıkışı ibir fır -
Sancak topu !kinci defa patladı. Mer- sat bildlm ve torpitoyu müeaıt bir vazi -

mi Perlskopu tamam suyu yardığı yere yette kullanabilmek için manevra yap -
düştü ve bir Qatırdı işitildi... j mağa başladım. Bu sırada borda istika -

Ben kumanda mevkilnden tekrar .metinden bir torpitonun üzerimize doğru 
seslendim. geldiğini gördüm. Mesafe ç.ok azdı. Su! -

Acaba merkez 
nerede? 
İstanbul 26 (A,A) - İstanbul rasa

tanesi bugon 5 saat 43 dakika 45 sani
yede şiddetli bir zerzele kaydetmiştir: 

Zelzele merkezinin 1840 kilometre 
uzakta olduğu tahmin edilmektedir. 

------ - - -
- - - -- - - - ---- . . ,, 

28 ikinci K!nun 1938 .:;:::? 

Kars Hayvan Borsası Satış CeJtJeli 
[Bu ayın üçüncü haftası] 

En aşağı En yukarı orta s. 
Çeşit Sayı Ağırlıf1t 

104147 
Kr. s. Kr. s. K. ıO 

Öküz 279 
inek 64 
Koşu ökllzl\ 77 
Boğa 2 
Dana 27 
Ôkeç 6 
Toklu 2 
Marya 158 
Keçi 12 
Yapagı 15 Bardan 
Tere yağı 2 T. 
Erinmiş yağ 33 T. 
salamura yağsız 1 O T. 
Tilki 60 adet 

15485 
17600 
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3845 
330 
so 

7950 
535 
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40 

510 
rno 
40 

Erzurum icra Dairesinden : 
Kazası: Aşkale 

Mevkii: Trobozn şosası nzerinde 
Cinsi : mtel ve ev 
Mnştemilatı: Alt katta bir havlu 
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00 44 00 00 r/J 
00 62 50 oo ~ 
00 5 00 00 ~ 
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Trabzon Vilayeti o:: 
imi Eencumeninde · 

Trabzon-Vakfikebir sahil yol~ 
9-!-400 kilometresinde yapılacak ~ 
lira 89 kuruş keşif bedelli 3X 10 J11C pi 

bir mutbak, bir oda, . üst katta tlç Sera betonarme köprUsU inşaatı 1''şı' 
odalı bir evle, alt katta bır bUyük avlu, zarf usulü ile eksiltmeye konutııııJ t 
bir mutbak? elan tav~a,_ bir salon iki oda Eksiltme 2-2·938 tarihine çatan ~I 
Ust katta bır salon, ıkı oda. bir aralık. ! şanbn gllnü saat 15 de Vilayet V 

Hududu : Sağı yol, Solu ve arkası encümeni odasında yapılacaktır. 
1
,. 

batal ver~sesi, cephesi Trnbz~n yolu.. İsleklilerin teklir mekıuplarıoı ı' 1$ 
Taktır olunan kıymet: ( .:.000 ) lıra 32 k 1 k t 1 t kt b ey• dl 

iki bin liradır. b uruş9u37 eml na imteN uf u vVeı<alelİ~ 
uzu ve . yı ına a a ıa ,~ 

Erzurum un aşağı yoncalık mahalle. den aldıkları mUteahhitlik vesll<~ ~tf 
it Dursun ve Muammer Alemdar 1444 ve ticaret odası vesikası ile bil'U 1' 
lira ve masarir ve faizden borçlu Aşka- aaat 14 de kadar Daimi Encümen rt 
lede Tahsin Kutculunun yukarda hudut 
ve evsafı sairesi yazılı gayri menkulu 
bu borç için açık artırma ile satılıyor. 

tıan tarihinden itibaren artırma 

setine vermiş olamaları. ıf' 

İstekliler keşif, şartname ve ~rıt 
evrakı her gün Trabzon Nafıa MOd_4 ğünde öğrenebilirler. (No. 7~ 

şartnamesi açık olarak herkes tarafın

dan görülebilecektir. Yine ilandan 20 
gün içersinde bu gayri menkul üzerinde Erzurum Askeri 58tıır 
bir gün~ hakları ve bu masarifa dair l k · d • 
sair iddiaları olanların evrakı mUspitele- a ma OilllSYOilUil an• jlO 

rile fora daires!ne bildirmeleri lazımdır, Sarıkamış için yirmi Uç bfP ~,. 
Aksi halda hakları tapu sicillerile sabit sacle yağı kapalı zarfla eksiltmeye .,, 
olmadıkça paylaşmadan marum bırakı- nulmuştur. Tahmin bedeli ondokU:1İ. 
lacakhırı ve salışın 28-2-938 pazarte~i beşyUz elli lira, ilk teminatı bindör -,,r 
günü saat 14 den 15 e kadar Erzurum alimışalh (1466) lira 25 kuruştur. ~k,., 
icra dairesinde yupılacaı'!'ı o günde satı· mesi 9 - şubat - 938 Çarşanba gooıı ı-' 
laıı gayri menkulun taktir olunan kiy· at onbeşte Erzurumda Askert sıstıll~ 
metin % 'i5 ini bulmadığı taktirde satı- Komisyonunda yapılacaktır. şarto VJ. 
şın on beş gün uzatılarak 15·3-938 salı her gün komisyonda görülebilir. 'f~ 
günü saat 14 den 15 e kadar yapılaca· mektupları belli gün ve suatten bit ~it 
ğı ve alımların % 7,5 pey akçası veya evvel komisyon biişkanlığına veri 11r 
banka makbuzu ile dairemize muracaat-

1 
veya posta ile gönderilmiş bulunacıl' 

ları ilan olunur. Go. ( N ) (No. - 84) 4 - 3 / 
· tanhisar bUtün gayretlere rağmen bir düş 

- Isabet... Ateşe devam ... 
İskele topu da ayni zaviye ve ayni mnn torpitosunun bordasında infilak et-

mesafe üzerine atışa başladı. Bu sefer mesile sulara karışmak tehllkesile karşı 
Perlskopu içeri çektiler. Ben atışa devam karşıya idi. BUtun gözlerde bir hiddet ve 
ettiriyordum. Fakat düşman ıgözilkmil _ böyle bir Qarpışma ile ölmeğe razı ol -
yordu. Kayboln\uştu. maktan gelen bir ateş vardı. Bu darbe 

E RZURUM İCRA DAİRESİNDEN 

Elime bu kadar güzel bir şekilde düş
müş olan dlişmanı .kaçırmak istemiyorum. 
Mermi isabetle perlskopunun zedelendi -
ğini kuvvetle tahmin ediyordum. Bu se -
t>eple deniz altında kalması muvakkat bir 
tedbir diye düşilnüyordum. Binaenalyh 
bu mıntaka üzerinde mütemadiyen dola -
şırsam onu tekrar ele geçirmem imk~nı 
vardı, Bu düşünce ile tam yolla geniş dal· 
reler çiziyor ve tahtelba.hrln kaybolduğu 

noktayı mümkün oldu~ kadar bu dal· 
relerin merkezinde bırakmağa gayret e
diYordum. 

muvaffak olabilirse kimsenin kurtulması 
mümkün olamazdı. Ne gemiden, ne de 
içinde bulunanlardan ufak bir eser blle 
kalmazdı. 

( Arknsı var) 

Hatay işinda Fransa 
ile anlaştık 

(Üs/yanı birincide) 

Köyü Mevkli 

ı A.şkale kazası. Kılıç kaya 

> Karataş 

, Yalı yüzü 

Kaban diıt 

nadl'oslar 

> Şorder~ 

Dönümü Cinsi 

40 Tarla 

12 

10 > 

13 Çayır 

18 

12 

• 

Hududu: 

Şarkan şimalen 6Derviş, garben Tah.fr t.Y 
rafları cenuben yol. il 
Şarken tariki a.mme garben sırt, şıın•l' 
tarik, cenuben tarik .. 

•• Şarken Pırtm slnoru ga11ben kendi flJll 
len Pırtın sinoru, cenuben . sırt. • 
Şarken Mevlfit, garben mai, şimalert Jftl 
seyin çayırı, cenuben hark. " 

· eıı Şarken tarik, garben taş, şimıılen guıı 
cenuben Ahmet. 

1
., 

Şarken sinor, garben kendi, şimaleıt S 
ri tepe cenuben Erzincan yolu. 11 
Şarken dere, garben Mehmet, ŞilJl~e 
AbdUlkadir, cenuben Mehmet tarlalflrı· dJ 

» , Tanışman 11 Tarla. Şarken sırt, garben tarik, şlmalen ıteD tiçUncU paten müsabakasıdır. 
Bu adeta. fbir tepinme ldi. Yirmi da - Patenciler hükômet öntindeıı hare • dere nam. tarlası, cenuben su yarları. ~r 

ka d~mandan bir eser bulmadan bu ket edeceklerdir. cumhuriyet caddedini .,. > Pirasıt 16 > Şarken kendi, .garben ve şimalen sırt, 
vazyettc dcn12 üzerinde dolaştım durdum. ! . . nuben tarik. • 
Sultanhisar bu doksan üç tonluk ufak takip ederek eskı sinema _blna.sı onünde > > <;ahlat 20 2 Çayıl' Şarken Dede ve Şabart, garben Enl.S1 fi 
t kn d ta. aıhl t B d i yolun diğer tarafına geçecekler ve bura - malen tarik, cenuben çerme. . ..ıJ 
S

eiyahe albl e ...ı ş anm1ış ı. acas·ını ani si md- 1 dan Tebriz kapısına kadar gittikten son- w--
r uuman sa ıyor, gemın n ç n e _ , , kom önü 85 Tarla Şarken dere, garben Kaban, Şimaterı 

makine sesinden başka en ufak bir gürül- ra tek~ar y?l deg~tirerek başladıkları yer- cenuben Ali tarlaları. , 
tU işitilmiyordu. BUtUn gözler denizi tarı - de müsabaxaya nihayet vereceklerdir. ı , , 'tek söiüt 10 Çayır halen tarla Şarken ve şimalen Karasu, ogarben ~ 
yordu. Herkes vaz.ıresı başında dikkat ke- · Dördüncü .müsabakada şehir içinde him çayırları, cenuben tarik ve keil ~I 
silmiş şedlt 'bir intizar halndeydi. Daki - 3 kilomctroluk atlı kayak müsabakasıdır. ,. ,. kum önU. 15 Çayıf Şarken garben ştmalen ve cenuben J<t 
kalar bir yıl kadar uzuyordu. Ve düşman Cümhur!yet caddesinin her iki tara - tarla ve çayırları. f 
gemisi en ufak iblr varlık izi bile vermi - fmdan iki müsabık hareket edecekler ve > ,. Harman dere 12 Tarla Şarken Mevlftt garben cenu'ben yol ve 
yordu. Bu sabzırsızhkla dolu dakkaları Hastahaneler caddesi, Gürcıı kapısı, Taş malen Derviş tarlası. ~ 
bütüh a"'ızlardan birden "lkan bı'r bagı-r _ mağazalar, Tebriz kapısı yolile hükümet 15 1 11 $l1 e ,.. ,. > cıııt meydanı ,, Şarken yol garben Hüseyin şima e ma bozdu: önünde müsabakayı bitirmiş olacaklardır. _..ı leyman tarlaları, cenuben nehri cıu·· ._ad 

_ Çıkıyor.. . En son olarak ta çuvalla 75 metroluk ,. ~ Tanışman 24 , Şarken Mahmut, garben sırt, ceiluP. 
İskele tarafımızda bir kabartı yava~ bir eğlence yarışı yapılacaktır. ,, çifte göze llUseyin tarlaları, şima.len Dervtş. ty 

yavaş yUksellyordu. İki kadem irtifaında Müsabakaardan eonra yarışlarda de - , ,, Seksenveren 1~ > Şarken sinor, garben A.hIIiet, şimaıeıı· 
bir kule suyun üzerinde lbize doğru geli - rece alanlara. bolge başkanı tarafından rlk, cenuben Mehmet Ali. . ~eı' 
yordu. Mesafe 1500 metro kadar vardı. hediyeler verilecektir. > > Yılıncı1ıkda 24 :. Şarken İbrahim tarlası, garbeni şiJ1l 
Toplara ve mavzerlere ateş ktımandası ve- Y l B . k'l.... 

14 
.. cenuben yoi. iı' -

rerek <iümenl onun üzerine kırdım. Tah- UgOS aV 8ŞVe l l > > Kum karşısi 40/20 • Şarken gat'lben göze ve kendi şimaleJl 
telba.hir bu yent ve mütekAsif ateşten Şubatta Ankarada rataş, cenuben dere. ,.ti' 
bunalmıştı. Yeniden dalmağa ibaşlaaı. > :ıı BöyÜk nan 64 > ti' Şarken Pırtm, garben Daşdlb1, şiJll 

Bu sırada sancak baş omuzluğumuza Belgrat 26 (A.A) - Balkan antantı be t iki o.m E! ... ~ 
konferansının Ankarada yapılacak yeni sırt, cenu n ar m · r'!JI 

doğru bir torpltonun geldiğini gördüm. Bu otplantısında hazır bulunmak Uzere Bıış- Karısı Saffet yanıncta çocu~u Nebahete nefaka ve nefaka terakl\münden ve ayrıca eşya bedelinden borçlu f; .,~, 
tehlikeden kurtulmak için ufak bir dil - muu yoncalık mahallesinden Çakmur oğlu Reşadın bu borduna mukabil Aşkale kazasında ve yukarıda hudut ve Acl 1 

di t vekil 14 şubatta Ankarııya gidecektir. t.,... ~.Jt men manevrası yapmak kA.fi gel ve or- yazılı gayrı meukulun nç hfsseda Reşada ait bir hissesi açık artırma ile satihyor. Artırma şartnamesi fü\nın e~ddil"'·ı 
plto yanımızdan bir yunus balığı gibi en- nünden itibaren herkes tarafından görUlebilccektlr. Bu gayr· menkullar üzerinde hakları ve mesarlfe dair sair 1 ~ 
gine doğru ardında köpliklü bir iz bıra - Sahip ve Bnşmurrlri olanların evrakı milsbltelerile 20 g-ün içinde icra dairesine mUracaatları lazımdır. Aksi ha'de haklan tapu sictllt1r1%,ı !4 
karalt geçip gitti. Cihad Bı\ Bı\~ olmadıkca paylaşmadan hariç bırakılarakları ve satışın 28-2-938 P11zartesi günü saat 14 den 15 şe kadar Erzurulll 6 tr~ Şimdi artık karşılıklı bir muharebe 1 Umum neşriyatı idare eden Yazı İşleri iresimte yapılacağı, ve takdir olunan kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde satışın 15 gUn uzatılarak. 1 ~ 
tıaşıamıştı. suıtanhisarın tecavüıier1 bu .MUdürO: Bahmhr nüı..G En. Salı gürın saat 14 den 15 şe kadar Erzurum icra dairesine yapılacağı ve alıcıların ynzdc yedi buçuk pey akca ter• 
•enı. ı.vıırınl ~iddetıendtrmıo olacaktı. Basıldıtı yer: poOu Besımevi sin~ l!l111'aeı&Uırı Uln ~lun1"'ı . ( Nô. t5) 


