
li'niıı 

en 
1 

cıurtıJJ. 
ın 1' 
lr. f" 
uyo 
ı 1/ 

ntn i 
tayif1 

tnARf~ YERi · 
f.,·1m·unı fHllt1851 Do{in iıl•N·hane-st 

Alman · Hariciye Nazırı A vusturyanın 
Hariciye Nazırlığını da üzerine aldı 

iki memleket arasındaki gümrükler kaldırıldı 
Son vaziyet ----------
• İtalyan Başvekili dün 

söyledi 
b

. i 
ır 

nutuk 
• Bütün Avusturya sefirleri 

şiındilik Alman sefiri erinin 
1 

emrindedirler , 
• Avııstuı·ya zabıtası 

mile Almanlardan 
tama· 
teşkil 

ı 

edilecek 1 .\Nılitn;y~11~11 ~!:ı ~f.<ufrıyı· SzızuJ,yı 
Mzi1esm1 u>-rrıne al .. n .tlmRrı 

j\1 • f d LJ •tJ [ h • il JlaricıyP .\ ffZ:ırl ı on IU/.ı.:flt rop • acarıs an a cıı er e ıne ______ _ 

• 

.ı:nıw 'cu !d/trt 

KunwndanZ, ı !;oef 
l'ilhrlm h .. ytel 

• 
biiyük nümayişler yapıldı 'ispanyada Nasyonalistler 

• Yugoslavya ve Romanya B } ki l 
~· '"·' '·'"·'d"' Avusturya yahuclilerini arse ona Ya aştı ar 
~l/erı lfU$80linftllTı 1m 't or •• 1. !- .r v·•y ,ml • t • l 
~ ordusuna kabul ettırdigı yun liılnffll6 _ır_~_, _m_.ı ________ ı_s __ e_m_ı_y_~_o_r_a_r __ _ Papaslar oton1obillerle şelıri dc.laşarak 

halka telkiIJatta bulunuyoı lar 
La"alin Çekoslovakya taarruza 

'

Gt Ocendirmediği ·ı A hl ·· k b l Halk şehri müdafaaya hazırlandı ~ı uğrarsa Si a a mu a e e . °'""1lou. rn (A. A.) 1>0$nonıı f Hıtıö{•lurı Ilı , • . \ \ ) ~ıııu mı.ı 
~ ya nıul~madi)erı Ktıtalonyn hUkOmet nu~r- ıUıtn.ı nnzaretı şu ıe,.mı tehUil neşret· 

D d "" • • b•Jd• d• · · ı· • · • ı · d ın o u e e egını re e 1 ke.ııne )Ckltt~waktadu·. Baııoelona otuz mış ır: ~ ıı·~ cep lP.Slll e 1. şmarı 
nkn ga;-o-.eıııilclt•, l liUcr ılc lus C S m n ) ) r 1 kilometre bir ıııe afoye l.cuiaaı· yal:laşmış !'>ıtlytıl f~lırine ~!:ldeUi lı.iı- hucum yapa 

l~gtan ııollnlnin biriblrlerine ~cktiklerı =. ~- -w=-.................. _ ... = __ _ olroulan, hütUu K~talorı yud1t hiiyUk bir rak, Ş*"tıır l>ır ıkı dı!tu .lrıiup boşaldık· 
ctır. ~ı arı karileılmiı elbrl okumıı~lnr I j!ıcycımn uy.ındırmı.tır. taıı sonra dll.nınn ~ıı.1e 2e~~iştir. Ya· 
~}'ol'' Ussolini, Hitlerin hareketini alkış· Her ,·hıı·male karşı Çekoslovakyada Bir karı.:.ıkhı"ta mani olımık \'\! lwlkı pılun lınv·~. !JIU!~arehc~nd~ dO!'l ası tay· lıaLık' \r{I dl,•or ki! "J-hıitl lıureketimiz, l -s .., ya~c fnf l l 1i rt k fJ l l i 

"1 ~ h t k t ı. J • R h. 1 ' ı; ı ı ş n u . .>iZ le ' r tavvare ~ tıı atı Ve millr cereyanları takip eden cyccan< arı ·ur nrmR" çırı, n ıp er kaybettik. . • · 
lııtta enıleket arasındaki samimr do t·ı1 müdafaa tertibatı alınmış bulUnUyOT 1 otomı)billerle sokaklarda dohışıırıık, Le1· Yfrmi doıl s.11.11 sonrn yllpılıın ikin· 

~ l~erı gelmekledır... kinntta bulunmaktndır. ci bil' mııbaret>ede Anduuor<& yolu uıe-
~hlll ':ı Dnçe bu emrivakii , ta ·dlılc l \ &şınplorı 15 [ A.A. ] _ Çc'koslo· memleketine oömekt~ olan Pvloııvn Hari· Bir taraftan da halk mncadel~ ve rindt: dt\şı:ıarun ileri h:aekeb durdurul· .. 
~llııtı "~o~. ı~imdlA 1b9k35 lyılıntıa ~aza~ Hlkyanın \'ıışın~ton bfıyllk elçisi Arncri- ciye Naıırı Bek l;uraya uararar~ Bit· muaafaaya hazırlanmaktadır. muştur. (Alllli.J'il.jl 8 llnciide) 
~"ıt Ved~ .vıre ım. r ta}B sıya~ı ka Harıcıy~ . ..'nzırı Hul ile mülakatta terle gJrU~ecc'ktir. 
t"ısız Ba etm_esı lti7lm gelen mc-şlıur bulunmuştur Ru Mnulkatta nçı, Çeko~r 
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lr·<tbeşistnnı 1talra~a hRğıJadı. llnı·lci)e ~:ızırı bal..ncak 

Taşra haber·i 
Hir feryadı bir kaç satıra ve bir mem- J 

nuiyet ifadesi kıhğanda sıi:dırrna sana -
tının yiik,.t'k bir nümunesine İstanbul 

gazeh>lerniin birisindeki bir ta,ra habe -
riude tes:ulüf <'ttim. 

Gtredcdcn yazıyorlar: 
Devrek ŞO!->f' i üzerindeki Tilı beyli 

köy nıt'ktebinde· ~00 t:ıleht> vt buna mu
kabil de tek muallim var. 11114 • unyada ultı dav. ma Jıizrnet Pt 

" ""l' l ı \ ı:. ( t> h \ ' <' ll~ı Vf' ecli~·orl:ır: 1euır · 1 ı nsanlardnn biri olım Rrı} anın' \an 1 1 1 \ \ J ,ugundcıı 
)~u •trne!if oldu~u halete Rı ıy, nın ku .Lı 1 'ıı .\' ıstıır~ anııı lıaıiı.·i 1.,leı ini " l'lh'aki tiğretmf'n büyük b'r n:ı:.vnr -
'cıltıı~1 knuınlıırctnn bJri ol'ı.n Un .ll ~ıı 1 ,.. \lın ın Hnııl'i~ o ~a:ıııı Fon lhnhentrop fa ki~ c·tli hu ü~ ~·üz talt-tH•)i iılar~ etnıck
~ıın C! } labRşist,nıı \'M<lıklen ı. ıu;1. sü· f\zpr 1 C 'Jmı~ bulunmaktadır .• \ \ u1;tllr~ 11· it• İ-:.l' clt' ... ,. • 

ltıı~1. ~eMne getirmek i~·ln çok u~r.ı~· l'ln d ~ mcmlekf'tlcıde tıulıınıtn 'erir \e . Bu dhi~,. bf'n ~d \'Cretneıı·n·:. L:ıt 1:, 
l~}' Fılhakfka onun gö!'O~üne nmı:aımı ıı l\ ı ı:, 1.eııı e l ı.lıındııklnı·ı mahaldeki: r•'\ ı~·t•tlı• :JOO rorııgu tı•k mu1L m n ··• 
.\'• Almanya ile uzlaşamuıdı, nra<tu .Alm ıı ~ fıın'tlrnne ,.e münıes::-Hliıderininl i~nrr rder?. Oııl~r hu mun.liimc"'n "" · • 
.\~tUrya fibl bir mani vardı. ltalya emrl::c ,girmPlrri tebliğ edilmiştir. Raşku tıfade ederler? 
"'~tı tul) anın ( Tumpon Devlet) olma~: memleketlerde r~ki Avusturyanın tıjc P<'k ı:ıyıf bir ihtim~ı He Jl"\:, tr.fıt ol
~'l'ı ~~•n ç kmasımt \e Almanlımn, lal· bır tei'ıı;:ıl tı lrnlmayae~k \.0 lıu_hü ·ü~e!e ~ı:kl~rı.nı k:ıbul ttsf'k hıle .her l·:ıh1e hn· 
'tııı~, dutıl\nna dayanmalanmı mu~aurle att işler .\lm, n Hnnci} c .:\ azaretırıın c :ı bır ıns:ın h:ırabf-si h:ıltnl'Jrl''!llP'tte ,.e 

,_clı .. belPrl tar.ıfındrnı ıftt olLıııcıcnktır. rocukl:ır mahdut bir ~viytde k:ılm:ıkt.l· 
~ ~ c 1 ~ tı.:a~ eınıyetl Ak ama duştu Rugllr• ı dır. 1 
~ltt ~Ve nişanı ortada kalmıt-'Rn Avu"s· t.uııırtıkler knldırıltlı Bımda mu\'atfaki~·t'te benter bir st'y 1 
.... ' lt J ... 1 • ' "'ttı " alya benim istiklalimi tekefful \ l\Lılla 15 ( A.A. J • Almun ıııuli-ıı:-oru enu:ror. 

1 ~\I!" diye bUtun dOn)B, ttalıa ye N z:ıretı bir tebliğ neşre1erek, A\ us- :\luvaffakiyt't olsa olsa facia va prk 

Yeni tefrikamız 
----------

Siberyada Yedi Yıl 
['azar günü b~~lı)1oruz 

-,. --
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ıı.~llh•t•yathı Yedi Yıl nıııhurdrl k ııcJl hah<; slndı• 
.\lmnıı \ ~ \ ,·uslııı·~ n ;. thillcl'lle hir ~rncla 

• 

lı\~ döndOğü halde )facarishmla turya ıle Almanya arasındaki g-Umrüğ'Un j lıenzinn hu hfadi"e karsısında l!tükilneti I 
'i~ ıecrt tedbirlerin tatbikine iştirak 1 kEıldınlrlığını bildirmiştir. ınuhafaza etmekte, hatta teselll imkan - , • JJ()G{',. ö11iimiiz lehi J-'11~ ır yıi 1111ıc.'rn iiı ""' /1 n' 11111 ul.u·ıı •• , , t'I!. 

'11, hırını bularak h1~·ret verici bir temkin ile hir lf'friluı d; im llıkrlim edP.reütır. '' ~lhtıry:ırfa l r<lı } z ,, L munıi Jln.rpte; 

t'tHAO R H\N 

(Alttuafı 8 Uncüde) 

l'uJon~n lftll'Jclye :Xnzırı hu '":.ıtırları bir memnuniyet ifadesi ıtbl esir olmu~ bir doklor1.4m11zım lı.ışwdt111 ıJlÇC11 ÇOR canlı ı•P nıt>raklı olrluğu 
\'iymıada Hlllcrle görüştü tauk{·ıe ciuabllmektedlr. 1 kadar da istifadeli safhalarla dalu rnaceraşım .'ıikfige edecektır. 
Viyaqıı. 15 [ A.A. J - ttalyadan • · ,. laiıaiır 'lffi.oii:" ' ,_ ___ _.... ________ F9·----· __ '-____ __.. 



2 n o(; P =====....:============:...=== 17 :\1.\RT 1H38 = Erzurumun kurtuluş günü Patlayıcı maddelerin 
büyiiklere gönderdigi · fiyatı inecek 

tazim . tellerine C, evaplar İnhisarlar Vekaleti bu 
hususta tetkikat yapıyor 

TARİHTEN BİR YAPRAK 

Böyle bir inasal 
duydunuz· mu? 

- .. 

. . · . Madencilere satılmakta ôlaİı dihmit 
.. _(Erz~rtımun .k~rtuluş günü tes:!t e- j kutlulaya~ Erzu:-un1luların duydukla~ı ~ve kapsül.gibi. p~tlayıcı maddeleıfo pa· · ~'Naim Çelebi,,nin muhtırasını~ 

kenarında ya.zılı notlardan . .. 
dllırken, buyUklerımıze. de şehrin mın.~et I derin se~ınce cand~n iştirak ede~. hak - t bahlıği bilhassa maden sahiplerinin şi
ve tazim hislerine tercüman olarak gon- kımda gosterllen hısslyata teşekkurle sa- j kayetinl mucip olmaktadır. 
der:ıen tel yazılarına, başta Atatli.rk oı - yın Erzur~ımlulara bilmukabele sevgile - · Çünkü, fazla mikdarda istihlak edi-
mak üzere, bUyükler~miz vilny:t ve bele- rimi sunarım. llen bu maddelerin maliyeti hakikatta 
diye makamları vasıtaslle ~agıdaki ce - Ba~vekil ehemmiyetsiz miktaılardaciır. Fakat bun- Vaktile Selçuk diyarında bir Padi· larda .Meltızgirtte muharebe başlamış. 
vapları göndermişlerdir.) Celil BAYAR !ar şimdiye kadar eski şirket zamanın· 

.Ankara - Kurtuluş yıJdönümii mü - Anknra - Kurtuluş yıldönümü mü • da yapılmış olan tarife üzerinden satıl-

şah varmış, hu Padişahın kudret Rum ordusu bozulmuş, hUkUnıdan esir 
ve kuvveti o kadur artmış ki hudutları olmuş, gürcüler karmakuışık bir halde 
Kuzgun denizinden Basra körfezine, Oliti istikametinde kaçmağa başlamışlar. 
Harzem diyarından Akdcnize kadar 1 Fakat umumt geçide gelir gelmez, battı 
uzamış ve hudutları etrc..fındaki bütün ' ricatları üzerinde muazzam bir kale 
hükllındarları htıraca bağlamış. 1 olduğunu .._ve bu kaleden . kendilerine 

nasebetile Erzurumluların bana karşı gös- na~ebetile gösterilen iyi duyguya teşek~~r maktadır. 
terdikleri yüksek hislere teşekkür ed<'rim. eder saygı ve sevgil~rimi sunarım. İnhisarlar idaresi, bu maddelerin 

K. ATATÜRK Dah. Ve. C. il. P. Genel Sekreteri fiyatları üzerinde iki sene evvel bir 
Ankara - Kurtuluş yıldönUmiinli Şü~rü KAYA _ mfkt_ar tenzila.t yaRınış)se de, madenci-

kutıuiayan Erzurumlu'lnrın gösterdikleri Trabzon ~ Kurtulusun yıldönü • ler bunu kllfi bulmamaktadırlar. · Gnnnn bi~inde diyarı ~Rum hüküm· i oklar, yağh paçavralar yağdırıldığııı• 
samimi du~lara ~şekkür eder saygıla- münü kutluladığımz giizel Erzurumun· ~~den sahipleri bu"iiun ·tçin hUku- dan bu Türk · Padişahına· kı.ıfa tutmuş, 1 görm Oşler ve ikinci bir felakete dUştük· 

haraç \'ermek istememiş, aynı zamanda 1 lerini görünce hemen dağılarak, Şimal 
Butgnr memleketinden getirttiği gl\zide 1 ve Şimali şarkt cihetlerindekl sarp dağ 
bir orduyu Selçuk Padışahının karşısına 1 ve derelere dökOlmUşler. Şimsli şark i.lell 
dikmiş. Kendi tabi\"elfnde olan GUrcU I Ardahan ve Soğumun kuvvetlerinin 
kralına du hatıer göndermiş, askerini 1 taarruzuna uğrşmışlar. Çiçekli dağda 
topluyıp Erzuruma gelmesini emretmiş.! büyük bir meydan muharebesinde t ıma· 

rımı sunarım. kıvmetli ve civanmert evlAtlarına. sevgl ve mete müracaat ~derek dinamit, fitil, bıı, 

B. ~ı. :\f. R. selAmlar. rut ve kapsül gibi madde fiyatlarının 
1. • REXDA Vçüncü Umumi tMPttiş N bir miktar daha indirilmesini istemişler-

Ankara. Kurtuluş yıl~önUmünlı f NİZA~ıt dir. Madenciler, yaptıkları inura-caatta, 
inhisar maddeleri pahalı olduğ"u için bir 
çok kimselerin kaçak dinamit ve barut 
yapbklarını ve bunları her tarafta çok 
ucui sattıklarını, bu halin de hazine za
rarına oldı,ı~unu bildirmişlerdir:' 

Köy ·katipleri 
. . . 

Dahiliye Vekaleti. nasıl çalışacaklarına 
dair vilayetlere bir tamim gönderdi 

' ' 

Dahll_iye Vekületı, vilfıyetlere şu ta-, dilmek üzere bir kaç ayda blr toplu bir 
ruimi göndermişt.i~: halde nahiye veya kaza merkezlerine ça-

"Miılklye müfettişlerinin !=oylerde •

1 

ğırılabilirler. Bunun haricinde geceli, 
yaptıkları teftlşlerden ve vaki şikftyet - gündlizlü' köyde vazifesi başında bulun -
lerden, köy katiplerinin kendi 1şler:iıdc iyi 1 mıyan ve bilhassa nüfusu az köylerde 11-
çalıştırılmadıkalrı, ka?alarda istihdam e- gili köy muhtarları arasında kararlaşan 
dilmek.~e ~ldukları anlaşılmıştır. 1 ve idare {lmlrlerlne de bildirilen ~artanın 

Koy ıdareleri ç:ılı.~malarından ta.m iki gününde çalı.şmıyan köy kMiplerinin 
verim alınabilmek ve koy hesaplarını pu- sureti katiyede · ucretıerlnln verilmesi ve 
rüzsüz ve noksansız yürütmek, köy ida - · · · .· 
resini 'Je hatta. fakir köylüyil -nrzuhalci çalı.)m~dık~rı ~~ddete ait ücretlerle köy 
dükkünlarından ve sebepsiz şehre g:dip heyeti kararlll kesm!yen ve sandığa irad 
gelmekten kurtarmak ve· nilJavet. ka - kaydetmiyen muhtar ve. azalardan usul
nun1arla. artan ve tatblk sahasını ghn süz ve .kanunsuz verllen ücret miktarının 
geçtikçe genişleten köy işlerini tam b!r köy kanununun 45 inci maddesine tev -
hassasyctle günü glinüne çıkarabilmek !ikan idare heyetle.ri karar!le derhal ke
için köy ktl.tlplerinin, nüfusu ıooo den s:ıerek köy sandıklarına irad kaydedil -
yukarı köylerde daimi surette, 500 - 1000 ınesi icap eder. 
arasındaki köylerde de haftada iki glin Köyün yazı ve hesap işlerinden muh
köy. konaklarında fasılasız çalışmaları ve tarla birlikte mes'ul bulunan köy kdtlp -
kalmaları imk~nı verilmiştir. !erinin tayınıer!nde, Memurin kanununun 

Bu itibarla., kfiy kAtiplerinin memuru müstahdemler hakkındaki şartlarının a -
edildiklerı köylerde münhasıl'an köy iş - ranmasın'ı ve Cumhuriyet Halk. Partisi 4 
lerile uğraşıp nahiye ve kaza merkezle - üncü büyük kurultayında kararlaştınldı -
rinde köye ait işler için de olsa, sureti ğı veçhile köylerde o~ur yazar ve ı;ıesaba 
kat'ayede çalıştırılmamaları ve mevzu - aklı erer, köyün bütçe v~ hesap işlerini 
ata uygun di.işmeyecek sebeb ve vesile - yürütebilecek adamlar mevcut oldukça, 
lerle mahalli istihdamlarının değiştiril - hariçten her hangi bir sebeb ve bahane 
memesi lazımdır. ile kAtip tayinine imka.n' bırakılmaması 

Ancak v3zifelerl Etrafında tenvir e- gerektir.,, · . ... : 

HOkQmet, madencilerin bu dedikle
rini nazarı ftibere alarak patlıyıcı mad· 
delerin .fiatlarını ehemmfyetU ·-miktarda 
jndirilmek kararını vermistir. Bu husus
ta ·Gumruk ve lnhisarlar ·Vekaleti mUte-
hassısla tetkikatta bulunmııktadır. 

Irakta pamuk reko!tesi 
!rakın 1937 senesindeki pamuk is

tihsali, 1936 sen95indekl 10 bin balyaya 
mukabil 20 bin balya olarak tahmin 
edilmektedir. HUkQmet yalnız. (Akala) 
nevi pamuk ekilmesine mOsade ve Zi
raat Nezareti de p~k fllzla mikdurda to· 
hu~ tevzi :tmiştir. 

Tebrizde yeni pamuk ... .. .. . . . 
.... ... tarlaları 

lranın yeni pamuk sahahm Tebriz 
civantldcrrda tesis olunacttktır. Tebriz 
civarıneaki bu sahalar bu sene takriben 
10,000 bektari · bulacaktır. 4 senelik phl· 
nın bu havalide matinp bir şekilde tat
bik edilebileceği umulm.aktadır. · · 

Türk Padişahı bunu haber alır al- men mahvolınu~lar ve Şimale çekfleıılet 
ınaz o da ordusunu toplayarak önündeki 

1 

de o zamıın Güren. memurlarından bizı1r 
buton devletleri devire devire Erzurum olan IJıristiyan Çetmt Türkleri tarofındaD 
yoluna miıteveccihan harel-"et etmiş. Rum imha edilmişlerdir. · Bu Güren or.tusu 
hükümdarına da haber göndermiş: · .. Ya j bu suretle erimiş, gltmi' ve o havt,tlmin 
haracı verirsin, yahut memleketini alt eski.sekenesi olan Çetmiler müslümanb· 
ast ederim ,. demiş. Gtlrctl Padişıthına 1 ğı kabul ederek, Selçuk hükOmd81'1 
da adam yollamış. " Sen de Hum hüküm-' tabiyetine girmişler, bundan sonra Oğul 
darına yllrdıma gidersen, senin tozunu 1 oğulları ırk taşları olan Çetmi ve Hıızar· 
dünya yüzilnden siler, kaldırırım,, demiş. larla Oliti havalisini zaptederek Selçıık 

Fakut Gürcü kralı bu sözleri dinle- fmpuratorluğu hudutları içine ulmışla!'dıt· 
memi~. Erzurum istikametinde yUrümiiş. Çiçek dağ muharebesinde kahraman· 
Pasinler ovasında ordusunu kurmuş. ca harbeden Oğuz oruklanndan Çıldır 
Türk Padişahı bu haberi alır almaz 1 oruğunun ismine hürmeten bu diyarın 
[ t)oğumun ] btty adında hir genernlın 

1 

a imı Çıldır koymuşlar ve Çiçek duğın• 
kumıınclasında on hin kişilik lıir orduyu da Kımlı dttğ demişlerdir. 
GUrcü diyarının urulma-,ıntt ve or<lusunun I Genernl Soğumunun yaptırdı~ı kale 
gerilerine akmağa memur etmiş. Soğu- harabP.leri ayni adla anılan Soğumuo 
mun bay karlı dttğlardan, coşkun nehir· I köyU yakınınC:adır. Ve Hrıstas manastır· 
!erden ordusunu ı:reçirerek, bir kış günü lım httrubeleri de gene bu köynn yakı· 
gelmiş, Gürcü Padişahının emrinde bulu- nındadır. 
nı:ın hatstiyan Hazarlaıın diyarmu yer- Naim Çelebinin yazıhırından da 
leşmiş o diyarın hanı bulunan Ardahan anlaşılıyor kl Şarki Roma ile Selçuk 
bu nni vaziyet karşısında bir şey yapa- ı imparatorluğu zamanlarında buralarda 
mıyarak, Soğumunbaya dehalet etmiş çok kanlı muharebeler olmuştur. TnrkOn 
ve bütün tevabii ile mUslUmanlığı kabul 1 kuvvet ve kudreti bu Türk ilini de ana 
ederek el birliğHe GürcU ordu~unun geri yurduna kavuşturmuştur. . Hakikaten 
hatları l\7.erindeki geçitleri. yolları tet- Oltunun Kömürln nahiyesinde Soğumun 
kike koyulnıuş'ar ve nihayet gele gele adlı bir köy vardır. Ve kalesinin hara· 
bir akşam üstü Hıristas adındaki hıris heleri. biiUln azametile :ve·_.ilitişamile 

kadarki, mesela illUziyonist Zati Sungur tiyan tariki dllııyalarının manastırlarına TUrkUn ku Vl1et ve kudret· tarihini yeni 
Harun da turnesini yaparken Erzuruma gelmişler. · nesillere okumaktadır: Manastır harabe· 
gelmt-ği arzu etmemişti. :· • · · ' · Manashrlarda oturan tariki dünyalar lerl de köyü=: arkasındaki kayalar ·ara

Bu mevsimde, Mersin, Adana, Kon- generala arzı ubudiyet etmişler, o gece sında mevcuttur. Gene ·NaJm Çelebinin 
yada temsillerini veren heyet, pek t\15, uzun uzadıya görüşmüşler ve GtırcU dediği gibi Soğumun ordusundan aynhp 
mayıs, Haziran aylarında TrabzoP, Er- ordusunun bu manastırlar önündeki umu· Soğumun, Göllet ve Tecerek kOylertnde 
zurum, Karsta da temsiller vererek, Doğu mi yolhtrdan geçliı'rini ve kışın yazın bu yerleştirllen Oğuz torunları ·halen:kendi· 
halkını da sanatlanndan istifı:ıde ettire~ yoldun başka bir ~evtulceyş yolu olma- !erine bas olan tatlı Türk diÜ . şlvesUe 
bi.irler. Rağbet göreceklerinden ve kUl- dığını anlı:tmışar. ve lehçelerile geçmiş bOyiik bir. ·tarihin . ş h. T. t retlerini telafi edeceklerinden eminiz. Soğumunbay <'J'tc~i günü o civarı kahramanlıklarını gözlerimizin ' önlıne 

An kara e ı·r ıya rosu n u· Ar.kara şehir tlya~rosu ~ sanatkarla~ının gezmiş ve Gürcülerin hattı ricatı Oze- getirerek Türkün ne bÜyük, ne~ıXt lmaı 
.. • . bu tarafa ğelmelen, yeni sana~ telkınle- rinde ( Uliti ) Oltu yollarına ve umumi bir kuvvet ve kudret olduğunu . 'onlahr· 

·oogv u·da Gör·mek 1 stiyoru·z ;~;~~ ~~ ,;~~~;~!~~mı~,~~a;:m e·~:~;:i ~=r~d;a:::~~ :~~Qt~~e;;nve n~=:~~~e !~~ lar. ÖZ~EllİR .~KAGl~~~.-.: · . 
için.aynı zamanda biraz da vatant. bir dahanlı ve kendi askerinin ve o havali 

Ankara şehir tiyatrosunu teşkH eden 
sanatkarlar b~şta Raşlt Rızn, Şadi ve 
lstıınbulun sevip tıinıdığı artistler olduğu 
balde, Ankarııdaki temsillerini bitirip 
urneye çıkıyorlarmış. .. Ulus ,. refiki, 

mizde okuduğumuza göre, Heyet, Kon
ya, Adana ve ch;arında dolaşacakmış .•. 

Erzurum ve umumfyetle Doğu böl-
gesi vesait noksanı yUzOnden, :::anatk4r· 
larımızın es erleıiı 6n· mahr u mdur. 

Tefrika: 8 y azan: Ba!Jadır1'1j/get-

borçtur. ' halkının yardımile Hıristas önündeki 
. Bu işle kimler alakadar olacaksa, tepede dört ay içinde müstahkem bir 

Doğu halkı namına rica. ediyoruz, ne kale yapmışlı:ırdır. 
yapıp yapsınlar, sanatkarları buralara . Kumandan Soğumun bu işleri 
Oda göndersinler. kendi hükümdarına da bildirmiş. O sıra-

Bugece nöbetçi eczane 
l • . ~ 

"VATAN,,eczanesidir 

.. 
1 öğrenince: . · - · l.da . esklden ve bazı hadlselerle hatırla - l Reşit o~~ · bütün. geçc.ni~~ı _.n~k(et~1ş~i-

-:-Bıı:.alt,:Oedl. .. Gençtfr .geçer ... ti - ·dığı . vak'a v·e insanlardan bahsederdi. Bu Fakat m~tereddit bir halde buulnm~k be:-
zerine .düşme ... Y~zgöz 01ı:n~·.. 1ı ~ai~i ~urgunluk Reş!din değişen .haleti le şlmdiy~ kadar .hiç bir şeyini. ~i-~leme: ~ 

A 
. k · · ö .. li t, t • r uhıyesmi babasının anlamasına ımkı\n diği annesinden ve babasından · saklı bit 

nnesı ocasının s zun u magı mu- . . 
vafık . bulm\ıŞtu. 0 yüzden hiç sE'sini çıka- bırakmıyordu. O ev haya.tnı.ın eskisı. gibi his Meminde yaŞa,mak O!Ja çok.güç gelk· 
·· ·· .. tik d h b . bi d normal halde devam ettıglfü zannedıyor- yordu. Sir an içinde her şeyln ortaya ~ı~~ 
mıyor, gun geç çe a a arız r ere- . · · 
c~ye gel~ekte ·olan Reşitte ki değişlklik _ du .. Ve bır kaç .~aman evvel karısının . ke~- masın~ . ve bu ağır yükün roiluzlanoçtan 
lerl görmemezlikten geliyordu'. d_~si~e bad~se.ttıgl .şeyleri unutmuş gibi gö- kalkınmasını temen"iıl etmekte idi. o da 

· runuyor u . yorgun ve durgundu: Reşldi her 'gördUgU 
. Maamaflh bu tek oğluyla k~rşı duydu- Reşidin lıer giin artan endişeleri kar- an bu durgunluğu büs~ütün artıyor. Bti; 
ğu bar:lılıkla o da için için lizülmekte idi. sısında en 'hassas vaziyette bulunan yine. nunla beraber her gün damla damla eri:-
Reşidn stikütiliği artık bütün eve sirayet R Mürüvvet teyze idi. Arada sırada karde- yen eşidi teselli imlCi'u>;larını arıyordu. 
etmiş gibiydi. Mürüvvet teyze a~ama ka- i 

- Reşit diye cevap vermişti... Mademki. lğln sebebini biliyordu. Mürüvvet teyze dar oturduğu koltuktan kımıldamadan ş ne sokuluyor. - Ne oluyorsun <iiyordu RıeŞıt? BU 
bu kUçUk hanım sana söz vermiş ... Insan Reşltle konuştuğu gün olanı biteni ona - Kızım bu oğlanın derdine bir çare kadar üzüntü neye ... Biii birbirimizden a-

örgüsünü örmekle veya dizleri üzerine 1 · · 
sevdiğini btitUn ömrlince kavuşmak ümidi anl'ltmı.ştı. o bu husustaki ufak bir dil - bu alım ... Şaka maka dlyip aldırmıyoruz yırmağa imka.n var. . mı? Taliin çizdiği. bU 

koyduğu meşin clltll bir Muhammediyeyi . r ' 
olmasa da bekler. Sen onu tecrübe etmiş şünceslni bile s1iylememlşt1. Yalnız o ak- ama gtin günden daha fena oluyor. Uyku- yolda sonuna kadar yürümeğe söz ver.: 
olursun. O zamnna kadar mekrebin de şam duyduklarını Reşidln tiabasına olduğu okumakla vakit geçiriyordu. Hizmetçiler su yek, iştihası yok .. Ne olacaksa olsun medik mi? Ne yapalım ,bir parça güç ol • 

~ biter, askerliğini de bitirlrsin.: tre sonra gibi nakletmişti. Reşldin babası ihtiyar evde ağır bir hasta var,ınış gibi ayakları - bari diyip duruyordu. Fakat Reşidin an- sun ... Bir parça geç olsun ... Ben bekle 7 
dUşUnUrsün... <'İ '' bir avukattı. Aksi tabia.tli 1dl. Bilhassa nın ucuna basarak yürüyorlar ve birbirle- nesi. rlın .. . 

- Ben böyle yaı.)mak is~miyorum, kndın meselelernide gayet sert hareket rinin kulaklarına fısıldıyarak konuşu - - Abla, bilmez misin bizimkinin ha- · ·. 
yorlardı. Ve bunların . her söyleyişte ~şi.ı;l~Jl 

onunla hemen nişanlanmak istiyorum ... etmek taraftarı lcU. Hislere ve zaaflara lini, bir defa aklına koyduğunu yapar. boynuna atılıyor, dolan gözlerini pnul1 
Tey.ze artık Reşide cevap vermemiş ve ba- kıymet vermiyordu. Ve bütün duyguların Akşamlr.ırı eve zaten bir ses.sizlik çö- Ben üzerine· varamam ... Sonra ben de ta- geniş orn'uzlarinda ·saklamak istiyord·u . . : 
şını el,i..n4eki ytın f§ine gelmişti. Bu ilk nihayet bir irade cehdlle ·halledlleblle - kerdi. İşten yorgun gelen ihtiyar avukat ;-artar değilim doğrustı ... Nasıl kız? Ki - · · · • 
konuşma . Reşldl çok hırpalamıştı. Müte - ceklerine inanıyordu. Bir erkek zayıf ola- kimse ile konı.ışmadan. soyunur ve gaze - min nesi bilmiyorum ki... , R~şit bunlara kanmıyordu. Süheylıl.i-:-

.u :ı 
1 1 1 · 1 - nın teselli etmek için söylediğim bu sö'5" 

mau.:ıyen duşUnce 1 ve kederli idi.,. GUn - maz. Hislcrile de olsa bir kadına 'Ve onun er nı a arak koltuguna otururdu. GUn - Diye cevap veriyor ve günler ag-ır a-
l J 

ı...:b ı... r · lik t 1 !erin. altında bir hicran acısının · gizli ol' 
er 'l\.u usrnrla ao u geçiyordu. Bazı ge - düşüncelerine esir olamaz ... diyordu. Ev - ae gaze e erin hepsipi baştan aşağıya ğır bütün ev hnlkı •çin isimsiz bir ke _ • duğunu biliyor daha .çok llzUlyor ve dall' 

celer yemeğe inmiyor, bazan h!ç fıdet et- lenmeğe gelince onun ticart bir muamele kadar okumak fıd~tinde idi. Bitirdiklerini derle dolup gec. iyordu. · · çok kırılıyordu. . 
mediği geç saatlerde eve geliyordu. Bir olduğuna kanidl. Her hangi bir tuhafiye dizlerinin üzerine bırakır ve bunu gören . SUh.eyJfı. da ~ynl derecede kederli .ve • · · · · · • 
çok gecele rodasında. sabaha kadar uyu- eşyası alacak birisi gibi lnsan muhit mu- ufak hizmetçi kız ayaklarının ucuna ba - - · . Böyle ~ört ay. geçti. 'dirbirlerln! ·:Pel 

d 1 - . üzünttilü idi. o ailesine bir şey açmamış:- sey~ek görüyorlar, fakat heıuen mr"' 
ma an do a~tıgı işitiliyordu. Günden güne hit dolaşmalı ve hesabına en uygun gelen sarak gazeteyi oradan alır katlar ve bir 

1 
tı. Reşidin harekete geçmesini istiyord).l 

zayıflıyor ve tinden gUne sessizleşiyor kadınla hayatını bi l~ ti lidl k k"· b k d · birbirlerine yazıyorlardı . · ; ·: •. ?: ., - r ş rme r anaa - oşeye ıra ır ı. Biltün geceler böyle ha .. 
1 
ve ancak o zaman kendi arzularını orta- • 

du. • . qnde idi. reketsız ve muttarit bir.halde g~çerdi. Pek ya )wymağı muva!ı~ buluyQrdu. 
Annesl Reil~Jn nalin~ld b~ q~ 1~~1ç • R~9lçUn Wçirle.rlnJ ve. t\~tUnç~l.er.~nf . nıı.~t ~amanl~r~a konı.ışı.u:Q~. O Hman 1 tıµ. e-eç14çıt! eQDJ> qzuror~\l: ŞııKıa 

':' --·..... .. ... . . ,.. ..· .. . .. . . . ' . ". -..:... .. . ' ı . 1 • 
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·AVRUPA GAZ.ETELERI 

EN SON HABERLER.9 Japonyada beyazlara 
İllıak işleri tamamlariıyor ·karşı düşmanlığın 

- . ,, . . . . kökl~ pek esJcidir 
laVafin 10 Nısan reyıcimına kada_r Japonyanın eski Viyana sefiri Umumi 
f Uc~ndirmediği herşey hp,zıY· olacak · Harb senelerinde neler söylemişti? 
tal Y:C\o -· . ... · :· f Uuık Ş•r/ita Aıorupalılara arlık 

1 

ınOddet dev!!m edemez. Hakiki asal~t 
· - ... """- A vustu t l lla ·· · · e uer kalmadlğtnı, J;ıponlar hnğmı baymı ve zekadım mahrum olan bu bezirkan-

• '(Öst tarafı 1 incide) ~~-··· rya pos a arı pu rın uzerın -, ilfin etmokte ve bunun fıli tatblkntwı (/;ı' ların hodkamlığı, kibri ve nahvetl, elbet 

O . . ~''A} h •• k" t• "d } göstermektedirler. Fransız diplomalla-
1 
hir gün Jayik olduğu mukııbeleyı göre-tiıçula Rü~On_ hararetli celselerım oku· · ffian U Uffie 1 amgaSl VUrUyOr ar r111da11 Jiudiirye dö Sasseny im miln:ı· cektir. Emin olunuzki, bnton vatanda. 

h. rınıız elbet hatırlarlar Eden Ce- 1 l ti k · h · ' ı d b 1 d · / ı ş ~?re ·ı · · ' J Belgrad 16 - Yuaoslav hükllmeti Yahudi hakimlerle adliye dnirı>lerinde se Je e es 1 ır ıuı ırasm on at1se ıyor ıırım da benim gibi dü':iUnmektedirler ror 1 e Lonara arasında mekık doku- . 0 1 • • • • . • • 
ta· l>etrola nmbargo koymalc için dlin· muhaceret mesel~ıni halletmek nzre çalışan Yahu~ı m.emurlım azletwıştır. J 11ponlıır çok zrunanlnrdan beri· Şımdı burada ılostıımun lngilizler 
l U~raşıyor so t So re kapanıyor; Rom1u~ya hllkOınetıle bir anlaşınttya va-1.Atmıınyııda 'akudılere karşı yapılactık . dirki, beyazlurdan ve onların hakkınd.1 lrnfosıııı \'C yuıııruklarını sal· 
~ill~ere Jie .ftaly~~ e blrl~i~~e ha glrdÇ .sıl ~lnwştur. il . muamele~i t!yin ~~~nedki~nunk _ııynen A· Şnrktııki mü!'ıtemlt•kcci nıetotllarınduıı layarnk ~ôyldiğl özleri tekrara ne lü· 
~ ıırly0r:·oürüUü ahrdı. Harp tehlk ~merlka Harlclyt~ nzırı tht vustı~rya a ua tat ı ece tır: hiç memnun <leğildirlor. zum vıır! 
"tlett Ufuk! . k~raJlrt '. - Tıtülesko . : . Mr nutuk. söyleyt•t•ek 1 Knı~tUl'}:t zabıtası yenuleıı . Fakat lngilterer.iıı deniz hakimiyeti O gun mOşaviriıi tıpartııuırnından 
"'in' arı 0 ıyor... , V ~ 6 ( A A ) A l il <l"li · k k "h · ı._: 1Yctı .u. d ;.f;.ı. .. et ı.esiliuor l!Şın~ton 1 • · - vustur- l•'tt i e ı yor devam ettiği ınUddcl zarfında, Jııponlnr ~:ı Hr ·en, zı nım karınaknrışık olmuştu. 
'\ti" ~ vam a ~R .ı ' A k' . t k .ı \ ik 1 . P "k d ' l" d 1 . . . .,,an ırazet i! · karşı ağır. ·&özler. )'8u8 ~ son vazıye arşısınüa .ı nıer ·a· Viyunn ı:; ( A, A. ) - Avusturya seslerini çıkaramıyo-rinr ve ~·üzleıiııden ı a ı ı ca f esını ınerken, kendi kendi· 
dr 

1
0Yor. Ne ~~sc":hnede diıhŞem bir nm durumu hakkınd!1 Hariciye Nazın 1 zabıtası yeniden teşkil ve tensik edile· iç_lerini aıılaınıtk nıümklln otm~yordu. me c::onıyordum: 

ltern <>ynuyo~. 'onu mod&Jaa·· eden ..... Huı:on bugUn!erde bır- n~tuk sOylemesi cektir. Avusturya dahiUndekl bntnn za- Bı~ defa. lngilizlere ku~~ı en ince nezaket . Rnya mı gernyoruıu.? Yoksa ha· bj!' ltö\'ariot yırtınıyor: Fakat, sureti ~~IC:nuıe~te Jır. Nutuk l"~dyolarla neş· bıta memurları Alman olnc11ktır. . kaıdelerıni daima rnuhııfazıı ediyorlardı. kılrnlnn uynndıın mı'? 
h lln görünen Uval, Fransayı, ·ltat- TedileeC'k:tır. . . Pcısttthaneler gamalı haçlı ve « Al· Buna mukabıl Mikado imparatorlu- Dö~tııınu ondan sonra sık sık g-ör· 
ıkt1 istediğinden nla mUdalu :ediyor; ·A~t~sturya allıuları Amcrlka~u man po tııhnneleri » ibaresi yazılı pul- · ğu.nun bnynklerl, düşü~ıerılerl eski dün- düm. Fııkııt o günkü mOlllkatıınız hak-
lactarıını . bir siyasetle, ltaly.ttıhn Atri· · lıtcret etti · lar ve mühOrler kullanıhı:cak tır. · ynnın siya i ve dint akidelerinin kendi kın cin ne ben, ne 0 bir kelime surretme· 

l Getbest kalinasını temin edl~·or. Vaşington Hi ( A. A.) - Avustur .\ nısturya kHlst>sl Almanya ya lalıl adalarını istila etmesine karşı ınllcııdele· dik 

ltat ~IÇln? Hep, Almanya saldırırsa, y~don . Aınerlk~~a . son, gDnl~rd_e 225 Viy?n~ 13 <. A. A_. )_-:Adliye Na· de bulıınıyord~. . . _o sıralarda da ırıııhtırebe ilan edil· 
\~ın sempatjsini kazımmak için. • .mttyon altın g~tırılmıştlr. .. zırı yenı bır kıırarnam~ . neş~ederek, A· H.Ol den 1914 senesıne kallur Ja-

1 
mışlı .. Jtıponların bu mııharebede mUtte-

Ylld ır haftallk badbelere bakınca, dUn· ·-llusollnt dun bir nutuk so~·frdl vusturya Proresta.n kılıseslnın bundan ponlar Londranın resmi ve monden ha- fiklerıne karşı vazifesini nttsıl noktası 
llt a Siyaset denilen, ,calp bukleınunun Roma 16 ( ı\. A. ) - İtalyan Baş- böyle Alman Protestan kilisesine tabi yatında bOyük bir rol oynadılar. Bilhas- noktasına ve sadakatle yapmış oldukla-
ıııeı.; renklere rlr<iial'n.e hayref. etm~ vekili Muso~lni bOgün umumi va~iyet olduğunu bilılirmiştir. - sa ~~dr~nın . meşhur.« Sezon,. nundn ri nıalOmdur. 

Mhl~n gelmiyor~ ·· • .. · . : hak~ında bar nufuk _ırat edecekti~. ~aş· Lordh\ı• li~nı~ra~ı dun loplt~ııd~ scvıınh yuzlerı ve nu~ık, tuvıı lttrı ile ,Ja. Muhttreberıin birinci yılının sonları· 
ket Utı, · ıavaU. . .:Avusturyiı~ .. 1t.a~ya Vekılin nutku radyo ıle nc:Şredilecektır. Londra lo ( . A. A.)-.- Lordlar ka· ponlurı her yerde, nıerasJmlerde, ziyafet· ~n. ~o~ru, bir gOn ö~leden sonra Hayd 
&,r ~Ga!ı8.~in<1fn bt kler me}·e~'-~ fei.hk. carlstanda ~azllerln · ~Ji~H~ayişl marası yarın bir toplantı yaparak •. aıne·J lerde, umumi ve husasT toplanlılurdn P.~rktn, bir kaç aydır göremediğim dos· 
b ık.lıt i~~nda, bütün dücİyf!:· mDva- BQ,dape'Şt~ 15 ( A. A: ) _....:--ııacnr le partisini~ _A~nsturya-, h~~IS'elerı hak- görmek __ muinkündO. tunıla tekrar karşılaşmıştım . Ellerimizi 
Uıı~1tıde~~l1'syı iltizam·:c!:U~r. Dnha NıtSyo~Jil Sosyalistler. Grubu, · ougUn 1 kını!:" verdığı bır takrlrı muzukere e<le· ... • TesadUf, benim de karşıma bir Japon sıktık. Yürtıyorduk, son hadiseler bak-

J>l n_ Yai)larJn, dQnkü $Ôtldrin mürek- Hlılerüı:'A.vusturyatik-1 muvaffakiyeti şe- cektır. ~ıkardı, hatta onunla fyld : n iyiye ahhnp kında nlelade bir mu.hııvere tutturmuş-
\eı trı ~tl'tumnd~n. .buıün Almanya, ~'!e llit nümayış. tertip ~tmlşler ve 1 A \'USluryn ordusunun yemi nl olduk. Bu zıtt uzun zamandım heri için· t.uk. Dostum birdenbire dıır dıı, sinirli e-
~:nın da:- · :takdir~I .--~~~layarak sokaklarda Hltlere alt .. şa.r.~ılal' SÖ):l('ye-I Viyana 1fi ( A. A. ) - Hitler·n Vi-I de saklııchği hisleri, baırn b~tnn _ açık flni omuzuma koydu, gözlerimin içine 

tuı-ya!j - m~ııff~ llhai-e<ıiy:or. rek dolaşmışlardır. Numayişçiler polis yanada kHlriığı .kısa mndıJet zarfındtt, kalpliliği ile anlatmakta bir beıs gorme- baktı v~ hiç un~tamayacağım bir nefret 
lıtıdl.av11~ acuba ner~if6:? y,e kim bilir- tarqından datıtılmış ve fıızla · taşl(mhk blltün askeri kıtaat kendisine itimat ve ınlşti. . . : . tavrile: 1 ııe dUşnnilyor 1. Hoş görOnmek gösterenlerden d\;rt kişi tevkif · edilmiş· emniyet yemini etmişlerdir. A \ usturyada Ilangı esrarengiz sebepten dolayı _ Pek la d cf h 
k 

111tı ltaıyaoın, bu· Fransuyd karşı tir. · ordu tamile cermenleştirilecektir. bnna karşı, içini bQyle .olduğu gibi aç· ~erle. d .. · u ' e dı, 
1 
ır1ıs1 tıyan Mlsyo-

ınd111.. · · • · d t ? B b"l . 8 lk" ı r ın propagan a ur e artık bizi ·~ •• dost muameleye acaba ne . A nıshu·,at.taki Yahudilt•ı• Sekizinci Alman ordu.su kumtın ırnı ınış ı.. ura!'uu ı emıyorum. e ·ıde ı rahat 
1 

kt 
iwC>r? Ôyle tahmin ediyoruz ki, biç bir Viyana 15 ._( A. A. ) - Adliye Na· hütıın Avustury11daki · ınusellah kuvvet- benim kendisine ihanet etmeyece~ime 1 cek;e;

1
; ~ m~." enl :e z:ma~\ v~z 

1 
ıe1çe-y,0ınatın hatası ·bu kidar .aOr'ıitUı9 or.: ı~n bugnn ;şrettlğt bir emirname Ue lcre kumanda ...yazlfesini üzerine alıµıştır. kann~t hasıl etmişti. t• 

1 
. ~rı ~yan 1 ço · g ze m ş. şte 

Çtklbll : d , 1 1 . . ne ıce erını gorllyoruz. Karşı şıya ge-
Sk( ikt "•şhr. Ve. bu ka ar snr at_ e . . . . • . .. Bµ nn ~ta.ca~ım şeyleqn . Oz~rınden len orcİtıların 1, si de hınStl •an ö 
~ t~btnılu bir siyasetin tflls ettltl şimdi yirmi sene geçmiş bulunıyor. Şa- oldu,., h ld epb. b" 

1 
ri . ~ ··· yle 

l ...,, e n · .. · · ı d • ç • k l • • t be d b 1 1 t:;U a e ır ır e nı ne vahşetle 
r. adir gOrnlen hadise er en· rn uvvet erı yenı ye n e _un arı an atıyorsam, arkada- mahvetmeğ u,.,ra ı orl~r. Demekkl 
~ şımın kendı cennetine kavuştuğunu ve . . ~. ş ~ . sizin 

~:~ d;~·~rlayn Başvekalete · geldiği • - - -- - yahut siyasi hayattan çekildf~lni kuv- Mısyonerlerınızın bızırn memleketimize 
un erı, en kuvvetU ve realiteye b • t t •ı 1 vetle tahmin ettiğiın içindir. gelip anlattıktan şeylerin hepsi de ya. 

Qı;en ~Unü gene evvelki glln söyledi. ~onda Lond~a~a~ı Japon sefaretha· heriflerin bOtOn sözleri ifla t 
1 

.' r Sö ~ ır aarruza gec l erı . lan! Protestani olsun, Katoliği olsun bu 

' it 11&.n etti ki: ' nensınln mOt;avlrı ıdı. Umumt IJarptan s e m ştır. . 
ltıık:glltere zaittir. ve böyle zaif -- Hankeu, 15 (A. A.) - Tonhay c~hestnctc · Çin kuvvetleri yeni bir taarruza soııra Japoııyunın Viynna sııfdretlnc ta· Bir kere daha hayret içinde kul· 
ın 1 emrivakilere ae· baş eğmek geçmişlerdir. Bu taarruwn neticesi hnlihında benUz malumat alınamamıştır. yin edilmişti. d~m: 13~ ~arkl~yH heytız hırlstiyıınlıırın 

s i ~· Şimdi tngiltere de silBhlanlyor.» Diğer cephelerde de Çinliler Japo~_:mevzilerlne baskınla~· yaparak, Japonlara Mükemmel bir edipti, bir çok li ·811 • bırbırler~nı nlçın boğazladıklarını izah e· 
1' •· . haylı· zuyiıtt verdlrmişlerdir. . ları mükemmel konuşuyordu . Bununlıı be· decek bır cUınle bulamıyordum. 

ce lllıJıdi teslihart Sulh, fikirleri Hımkun cephesinde Çin kuvvetlerl"Japonları yedi kilometre geri atmak su· raber de son derece müteııssıp bir vııtan- Muharebenin bir sırasında, en seri 
llclillrlyeu akvam mefhumu zihinlerden retile bir k8ç kasaba ve köyO geri aJmıılardır. · perverdl. Umumly lle Şarkın mukadde· vasıtalarla beş yüz bin Japon neferinin 

11: ~lki yeni bir harp, bu mneı- ..• . ratından, bllhas·a vehmı Jııponyadan Avrupanın yardımına çağnlması f'ransa-

ııı~!~illdleU bir hale getirilmesine Akçaabatta . 1 Ecnebilerin heye8c~nla ~ bııhsededrdl. dhakmkevdzudubaths oıu1_yko1rd.J. Bdu mesele 

l'eaı . r. . etirebilecekleri 1'iil'k ır gun öğle en sonrn, ruf\şavirin a ın a os umun 1 r nı sor um. o qa, 
l)~ltutennı edelim ki o günleri gOr· tu•• tu•• fl satışları g Kenstğtond11ki kOçUk apurtamanında Jttponyanın mOttefiklert mOdafaa için or-

par8SI j oturuyorduk. Fransız edebiyatından bah· dusunu Japonyada bulundurmak mecbu· 
sediyorduk. Nasıl oldu, söz birdenbire riyetinde olduğunu , sebeplerini.: zikrede· 

Z Ürra bu seneki V_ekiller Heyet~ ~ahlllerlmize gelen I politikaya intikal etti. Jnpon mOşaviri, rek anlattı. LIATAY ec~ebı vapuı·, motor ve kayıkların ku· nezdi• de memur bulunduğu Jnglltereye J\endi:sinden ınllsaııde alarak, bu 
, ~ ~ . Satıştan ÇOk_nıemnundur~ manya vesaire gibi ihtiyaçlarını _temin karşı öyle acı bir lisıın kull1111Cllki, bir- mUlakııtımızın bir hulasa ı .Jurnul dö ,Je· 

ı~ıre Yeklli Kaniutayda Cen'evrede~ .A.kç~~ıbat (Hususi] - Bu yıl 'fötıı~- için ktı~aya ~·ıkan k»p!ıı~ ~e milrett_eba.' ~enbir~ şaŞ'ır.•p. k-ald~m. Bu ~üzlel', fng~- nev de neşretmiştim. Bu yazıma karşı 
~lıta.,.fa · , sııtı~ında görUl~n fiyatlar normal denh- tımn, yabancı ülkelere -~~dıp gelen oto· ~ız_ • .Japon - ıttıf~k:n:n . tecı~.' f~ııd~~ bır Kelemnnso 8 .Şub~t 191~ tarihli. « Lom 
..\n~ ! baktrnd~ ızahat verdi . jehllccek vaziyettedir. Satışlara huraret-: mobil, _ 11raba, hayvan gıuı n_akll. \'~Sıt~- ıkı se~e _sonr~ soylendığ"l lçın hakıkaten An~e_ne ,. gazetesınde şıddetlf bır cevap 
~ ~ara, 15 (A. A.) - su· Ok Mil· le devam edilmekte ve yUz terce 2Urraın !arını işletenler ve yolcul;ır gibı 2., h· h?~retımı mucıp olıouşt~. Juı~onlarl~ in· verdı. 
~ ~Usı bugün H!!san Saka'~ın riya- satış 11\UR~elesi bir gnn içinde hiç bir rııya kı~dar ~ürk parasını üzerlerinde. gılızler arasında .0 sınılardakı _r~smı ye Meşhur « Kttplan ,. bana karşı hay-
Gn~ top)anmıştır: Dış· Bakan "Tevf·k sarpa ve ta.kmtıya mıuuz kalmadan Ik· getirroelerine müsaad,e etmiş ve keyfiye· nim resmt mfınasebetler yulnız mUk~m· lf zehirli cümleler kullandıktan sonra: 
~ Aras, Cene\·rede Halayın . seOim mal edilmek. suret:ıe avucuna parası ve·. ti al~ICadarlare. bildirmiştir. mel değtl, h~t.tn son dere.ce do~\ane ıdi. nafiz bir .Japon diplomatının böyle soz· 
il' "-ınesini tanzim eden komit°'nin rilerek uğurlanmaktadır. . Fakut bızım J~p_?n dıplomnıı kendi ler söyleyebileceğine knliyen lnanmıyor-
~tıe~ \'e vardığı neticeler hakkında Bu gnnt: kadar alıı;ı bulunan lnhl· Cami hizrnetJerinde ır~~na ~n.s olu? . bullın llıtiyat _ v: ketu · ôıı. Bilakis arkamda lngiliz Hariciye 

& ''ta bulunmuştur. ' sarlar idareslle satıcı zürraa arasında bulunanlar mı~ et kaıdelerın~ unu tanık, ynz~nun hat· Nezaretine mensup bir Makyavelin gül-
~~dan sonra knrsnye gelen Başve- her hanği bir kötO ve pUrO:ılQ • muamele lan mOtek~l,ııs bır hale gelınış olduğu geslni sPziyor, • 'raymis kıyılarındıt 

traı. ll B"yar ve MaU&i.. Vekili- Fuat tehaddüs etmemiştir, idarecilik ve işcimen· halde, lngıl.zlere kurşı ne derin bir nef· sahte bir Japon ,. diyordu. 
ltı "\' .,- Vekiller Hey'eti cami· · hademesi :nl· ret· duyduğun ç kc ö ı d' et, ~~rgtıerde yapılacak tenzilat hak· litlle kendisini bnıon Halka senvdiren zamnamesinin 21 inci maddesini şu -.. 1 ·r .u a ~ d ~ Ye _ı:. 

ttn~Yanatt.a bulunmuşlardır. . MUdOr Reşııd Anaratan sıtf. köylUmUze. ttı ak mı . Dedı, hu ıttıfak uzun (Alt tarafı 4 üncüde) 
~~~~~~~nab ~kış~rlaka~ ~·~~~iMHkcl~ ~~ıl4t ~~~ ~k~~de~~rm~tfr: -~~~~~~::::::::::::::::::::::::~~.::::::::::::::: 

~lftit ... - --,,. · "' . hallere meydan ve tırsttt vermemektedir. Bir camide birinci, ikinci gibi sı-
"':'---- raya tubt ohtruk yüzden fazla kimse 

1 - tarafından yapılan hizmcllerde yer açıl~ 
}.':.~ Spanyad. a Türk - Romen Ticaret rukca c vaktiyeıerinde . aynca bir şurt 
l'(~ Odası açıldı yoksa> bun.dan sonrtıkiler Hwt hızmet· 

~' ~ona!istler Barslona lerde esasen imtihanla alınmış ve cami 
Yakfaşh 'ar . . . .BU kreş, 16 (~. A) Anadolu blzmelinde en uz altı sene çalışmış Ol· 

aj11nsının husust muhabiri bildiriyor : ınak şurtile, bJrH~ile yUrUtOlür. Sırada 
(Üstlarafı 1 incide) BQkrP..,te .bir Romen - TOrk Ticaret oda· buh.ınanlar bu şartları haiz değilse: 

1 ~SilBu cephede 490 rakımla ·bir te- sı açılmıştır: Bu oda iki dos~ me~le~e- açık hizmet hakkında Uçüncu maddeye 
~e er almışlarsa d&, mukabil taar·. tin ekonomık ve kUltür~l faa1ıyelinın ın: 21 • 12 • 936 tıtrihli nizamname ile . ekltr 
~~n kuvvetlerimiz tepeyi istirdat kişatına ~lzmet gayesile açılmış~ır. nen fıknı hükmU tntblk ·olunur: Ôlen.in 

lıı r: .. - -- - . --· ı yet~miş ~ğlu veya oğutlıırı o . c.anıide 
~ .. ''niıur uhfn. 'bntrnıc11 rıgiliz Hava biitcesi en son tıçik kahıcak: ~eva di,.,er w.·r llt~ı . • - . . . ,, ~ 
{~~(1°\ 15· Ç~.":A".) ~ Aragon_ 11· . ~ondra, 16 - . DOnkü Avam Kama· e!lnıide o dereceye mu~dil oluruk . açı- ' 

: · 'lllırll buliıilan Ôir aemi oom· raaı : içtimaında bava bütçesi \12 muhellf lacak hizmet için mUsabalı:aya U.l bi 

~~*- ~tmilı.t\Ü~ -. reye k&rfl ~~ teylc ~a~ eoU~ttr. ohu~. • , . . - .. . . . . . : .. . . . . 

.Köylüye öğüt 
Ten1izlik imandan gelir 

-
";Bit likitle bulunur,. diye bil' sôz 

vardır. Bu sözü söyliyef! adam, ba • 
şından buyük halt etm"iş... Bit pMe 
bulunur. Bit dünyanın en salgın has
talığını yapar.- BiiYük mubarebeyJ 
lıatırlıyanlar bu bit hastalığı :)Üzün- ı 

den ne k~dar vatan :evl6dının kara ' 
topraklara. ıittiğiiU bilirler. j 

Haftada b~r, vücudunuzu &a~ 

yıkayınız, çamaşırlannıu kaynar SU· 

da beyaz sabunla yıkayınız, yatlı el
lerinizi üstünüze başınıza sürmeyi • 
niz. Şık sık çamaşır deiiştlrlniz. Sir -
~elere, bitlere rahat vermeynl7.. Son
ra maa:aallah bir kıtlık zamanında 

bit evlAdınızı gözünüzün önünde öl· 
diirür. Elinlsden bir şey gelmeı: Bit 
dünyanın en pis haYVanıclır. • 



• 
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Orman kanununda 
değişiklikler 

Köylülere kolaylık 

göst riliyor 

Ankara - Kamutaya verilen bir ıa. 
yiha lle, orman kanununun 7 ncl mad· 
desi değiştirilmekte ve bir muvakkat 
madde de ilave edilmektedir. 

O maddeye göre ormanların yakı· 

nında yaşayan \'e odun, kOmUr satmak· 
la. geçinen köylüler buralardan faydala· 
nabilmek iı.:in arttırmalara iştirak etmek 
ve mukavele yapmak mecburi
yetinde idi . Bu mecburiyet köylU· 
nün bir çok zaman ve emek saıfı
nı mucip oluyordu. HOk6met kanunun 
ilk tatbiki yılındaki tecrübelerden sonra, 
bilhassa köylüye ait mecburiyetleri ha
fif!etmiye karar vermiştir. 

Bazı tabaka köylülerin kendi ih""
yaçları için istifade edebildikleri orman 
enkazından maada ormanlara zarar ver· 
meden topladıkları ve evlerine getirdik
leri kuru çalı , çırpı ve döküntü halinde
ki dağınUlardan da dara alınmaması, ve 
sırtta nakledildiği takdirde tezkere aran
maması da lıükOmotçe yerinde görül· 
muştur. 

Layihadakl değişiklik bunu da te
min etmektedir. 

Ormanlara bilişik olınayan :,ahipli 
arazi Ozerindeki ağaçlar \'e a~·aÇ<."ıklat 

ormandan sayılmazsa da kesilip nakle
dilmeleri hususunda umumi ormanla11n 
korunması bakımından bazı kayıtlar ko· 
nulmuştur. Bilhassa orman te~kilatı ve 
koruma kıt'alarınca, bu gibi ağaçların 

nerede, nasıl keslldi~inln ve nerelere 
irölürOldüğnnun kontrol edilmesi mec· 
buriyeti "ardır. Bu;ıun için sahipli ara
zide k~silmeden evvel kef1fler yapıl
makta ve nakliye tezkereleri ~erilmek· 
tedir. Bu maddelerin iş sahiplerine 
bir mllkellefiyet yl\klememesl yerinde 
görüldüğünden l!yihaya bu keşif ve 
tezkereler için hiç bir masraf alınma
ması esasını temin eden madde konul
muştur. 

Avrupa gazeteleri 
ne diyor? 

T. İl BANKASI 
ı:: 
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1938 
Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Plinı 
4 adet ı ooo lir ah~ • 4000 lira 
8 ,, 500 ,, • 4000 ,, 

16 
" 

250 ,, -4000 ,, 
76 

" 
100 ,, - 7600 ,, 

80 ,, so ,, -4000 ,, 
200 ,, 25 ,, -5000 

" 
384 ,, 28600 ,, 

Kur'alar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eyliil, 
1 BirincikAnun tarihlerinde çekilecektir. 

En az elli lira mevduatı 
bulunan hesablar kur'a
lara dahil edilecektir. 

-('Ü t tarafı l Joclde) 

D O G U Ilıca köy heyeti ihtiyariyesinden : ı • ıııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııınııııııııııuıuınıııı ııııııınNııımlHllınlllHIHIHIUUllllRlllllllllllllUllllUHlllmlllllffltllltl 
Bum~n nzerine, Londradaki Japon ı 

sefarethanesi, bir ltaljen ajansı vasıtasi· iLAN TARİFESİ Ilıca m.thlyeslnde yeniden yapılan 1 
le, bana en küçQk bir « mülakat » ~ net sayıtada santtmi 25 Ktıruf beş sınıflı lık okul binasında ( 3471) ' 
dahi verilmemiş olduğunu U&n etme~e ' • • • ~ • lira ( 13) kuruş bedeli keşifli dahili ak· '. 
mecbur kalmıştı . 6 

• : • 100 • sam inşaatı ağık eksiltme usulü ile ek-· 
Bu hadise üzerine dostum Honda'yı Z : • : ır.tı : siltmeye konulmuştur. 

DOGUDA 
İLK tekrar ziyaret ettim. Ve beni neşe ile S • • • 200 • 1 - Eksiltme 4 - 4. 938 Patarle!!l 

karşıladı.; 2 • • • 2ğg • gUnü saat 14 de Ilıca nahiyesi hükumet ~latbaU1lllZ yeııİ OİJ' Çİnkoğrafane tesis ChUek 
- O lıalde lıer şey yolumla l Dedi, 1 • • • 4 "' konağı fçlnrteki mOdUrlUk odasında top· I .. .• .. . 

artık bundan sonra Avrupaya gö~deri· nan verecek kimseler noöu Oaze-ı lanan ihtiyar heyeti tarafından yapıla·! E uzere hulun uor. Hundn Il sonra her turlu kılışe-

ÇİNKOGRAFANE 

lecek yarım mllyon Japon askerınden lesi ldare MUdürlüğUne mtıracu.t etme- kt ııı:g 1 . . . kt f' t b l ki . k 
kimse bahsetmez. tldirlei. Devamlı tl8nlar için busust ca. ~- - B . "t L- it · ıısı·ıeı f'nt ~ erınızı, me up ve a ura aş l arınızı, çın o 

' rlf b k df l• - U IŞe IJı AfŞ 1 S ı C k k •• 0 
•• h •• 1 ° ' 0 b" ' ' 

Filhakika öyle oldu. Değıl yarım tn e tat l e. ar. . cetvelleri, resim husust ve fenni şart· ~ Veya. aUÇU UZCfine ffiU UI' erJill tze Slplll'IŞ 
milyon, bir t?k Japon neferi bile A\-ru· faıla~r:!İı~'ır.ılAnlarda tanre bir mı.ti name ve eksll~e şartname~! , mukave· ~ edebiJirSİ!lİZ. 
paya gelmedı . "'•.. Adres değiştirmek 2fi kumşluk Uc- l~name p~ojesloı .gerek nahıye müdU~- : • • 

rete tabidir. . luğünde ~e g~rekse Erzurum Nafıa mu- ili Artık lstanbula sıparış 
Seneler, aylar geçti, dostum' evvela DOGU Abone tarifesi dürlU2Unde gorlllebillr. . . ;;;; 

Londradan, sonra Avrupadan aynldı ve 3 - :Muvakkat temınat • 260. !ıra 1 
şimdi ne olduğunu bilmeyorum. Fakat Seneliği : 1~ Llr1t • 33. kuruştur. ğ •ht • kt 
~::a;!~i b:;:,,:::1;:~~.1~,..~ö~::~ ~&\~it' ~ :.M : 7 _ 5\ 36 ı~:~u·~. ;;;;·~yılı;~~=:,~ verme e ı ıyaç yo ur 
lngillzlere, AmerlkaWara, Avrupalı Mis- ECNEBi MEMLEKETLER tCIN da çıkan talimatnameye gOre vesikala· I Mecmua Kitap Broşür Memento ve sııirc ıçm 
yonerlere karşı Japonların takı'ldıklan Seneliği : 24 ı ,ıra rını hazırlayıp blrlncı madde de yazılı = ' : . ' ' . . . . 
tavır ve vaziyet bu söı:Ierin mahiyetini Alh aylı~ : 1' • il~.n ve saatta mezkor heyet riyasetine 1 y.aptırmak ihtıyacında bul.unduğ~nuz k~lışele~ı S~· 
gözlerimde daha ziyade canlandırdı. .. .. .. .. . muracaat etmeleri nan olum. zı her suretle memnun edecek hır şekılde ımal 

Avrupa, uzak Şarkta ıyı bir ders Erzurum Tapu Mudurlulunden : t ~o. 17-ı > 11 - ı 
5 

edebiliriz 

almış oluyor. » tepe!ir:;~~ü~!::ı~:~ ~~~u~:;ıaçb~~e:O ILICl Ko"Y HEYETi. ı· HTl.YAR· l.YEt' NDEN, iillllUUllHllllllllllllllllllllllÔllllllllllllllllllllllllllllHlllHlllllllllllll·UlllllllHHUllllUOlllHlllllUWUllWllllllllWllllfflltfflllnMll•-
oğıu Mustafa tarafından ınnracaatta bu· '11 • _ 

ıöçınenlerin askerliği lunmu~ ve tapu enedinin zayi edildi· . . . ILICA İHTfYAH HEYETiNDEN · 
~inden kavdının ihracı suretile ııhere llıcu. · mıhıyesınd~ y~nıdcıı yupılun • 

Ank nrıı , - lsk!n edilen göçmen· satışını tal~p ettiği tarlanın tapu -;lcU beş ~nıflı ilk okul b~n~sı~u.a • 43~ •. llıca nalıiycsiııde ytmiclen yapılön ierek nahiye wüdUrlüğünda \e ier:•:: 
lerln askerlik mükellefiyeti hakkındaki kaydinde bulunamadı~ından senetsiz ta- lira 56 • kuruş be~elı keşıflı klremıtlı be~ sınıflı tık okul binasında• ~956 ,. lira \se Erzurum Nafıa müdürlUQilnde iıÖrU(ı 

.,.. kanuna ek olııruk lıazırlanaı layiha sarrufttta kıyasen muamele Hasına karar ç~tı inşaatı açık eksılme usulu ile ek- • 54 • kuruş bedeli keşifli dahili ahşap bilir. 
Büyük Millet Meclisine verilmi~tir. Bu verilmiş olduğundan işbu tarla lle ala- sıltmeye konu.lmuştur. inşaatı açık eksiltme usuln ile eksiltme- 3 - Muvakkat teminatı ( 221 ) ııı·• 
layihaya göre memlf'ketlmlzde bulunan kai tasarrufiyesl mevcut olanlar varsa _ 1 - Eksıltme 4 • 4 · 938 . Pa7.artesi ye konulmuı:;tur. ( 74) kuruştur. ·ıı 
göçmenler \'e aşiret fertlerinden hükQ- tarihi il9.ndan Itlbaren on gQn içinde gunU saat 14 ~e J~ca nahiyesı hllkümet • 1 -· Eksiitme 4 . 4 . 938 Pazartesi ~4 - istekliler resmt gl.iıeteJll 
metçe iskan edile~ler, y~rleştikleri yer· evrakı müsbitelerile birlikte Tapu Mü-1 konaiı. lçl~dekı ~udnrlUk odasınd~ top. gUnü saat 14 de lhcıt nahiyesi hükumet 7 • 5 - 936 gün ve 3297 sayılı nUctbl91fl 
lere vardıkları tarıhten ıtıbaren ihtiyata dUrlnğCne ve yahut tahkikat gününde 1 lanan ıtıtil ar he) eli tarafından ) apıla- kona1rı l"ir:deki mtldUrlilk odasında top· da 'Çıkttn talimatnameye 2'Öre yesik•1' 

ki k - "k ·a t l 1 h 'k • caktır 6 )" • 1 11111 geçebilccc er, ·uç~ . ) ş a o an ar mahalline 2'idecek ta kı - memuruna · _ , , . , l' ,,. lanan komisyon tarafından yapılacaktır. nnı hazır ayıp birinci madde de yıı , 
muvazzaf hizmete tabı tutul?cftklardır. muracaat etmeleri ilAn olunur. . ~ -:---- B~ ışe alt keşıf c.:etve 1• s~:,ı- 2 _ Bu ise ait keşif, silsilei fiat gün ve saatta mezktlr heyet rl>·asetifl 
Askerlik çağında olan ve lhtıyata alın- (No: ı-6) "'- lel fıat, resıın. husust ve fenni şartna· . ' . . müracaat etmeleri ilan olnnıır. 

l r h • tlerl mczkOr me ve ekc:;iltme şartnamesi mukavele cetvellerı hususı ve fennl şartname ve 
mı~an ar~~ muvaz.zk~ ılz me 'kt' 'lebile proJ·eslni ~erek . nahiye mÜdurlüğ'ünde eksiltme şartname-.i, mukavele projesi (. No. 175 ) tanhten ıtıbaren ı ·ı yı gecı ırı - T _ _ _ 

4. l 
' ,,,,,,,,,,.., 

Sahip ve Ba.tm ubarr1.r1 ~ cektir ve hizmetleri en yakın bir piya- Yerli Ill8lı kUlJ8Illil8k ve ger~kse ~rzurum ~afıa nıOdurluğun- r. • 

k • d t 1 k u altı .. va de göru•ebllır da çıkan talımatnameye göre vesikala-
de ıt asın a yap ın ma - zere .. ., parayı bı·r cebı"nden dı" ' . ı b. . . d ı 
· d -~-ı kti B ı d Uf kaydol- - S - Muvakkat teminatı ( 325 ) li· nnı hazır ayıp ırınca ma de de yazı ı ın ı. ı ece r. un ar an n usa · .. k • h · ti 

t 1• f hl bir "'er Cebı• 110 koyma'~f. radır j g"Un Ve saatta ID6l Ur eyet rıyase ne mamış ı z ı nn us cezasına ve ç 6 a.u · 
1 

· · 
kayda tftb"ı tutuım8dan zayi ctı ıanlı 4 - İstekliler r.esmt oazetenin müracaat etme erı ılan olunur. 

il ............................... tel .. "'""""'"'""" ııo 
jibi tıUfuşa tescil edilecekleı-dir, 7 • 5 • 9S6 tarih ve 3297 $ayılı nü~ha&m- C No· n1) ~ - l 

I 
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