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· IDAR F. YERi : 
Hrzuı·um Gl".lbaşı Ooi)u idıu"t·bauı·sl 

Paıartesld~n maada ller gün çıkar 

Sayısı her ~erde 5 knruştul" 
~ ....,.,._,._ 

Basılmayan yanlar geri vertlmeı 

rr 

Polonya Cenevreden Çekiliyor mu? 
f talf a, ispanya işlerine karışmakta devam ederse, Fransızlar 

ispanya hududunda askeri tetbirler alacaklar 

Memlekette 
turistik seyahati 
kolaylaştıfmah 

lngiltereilin F ranko. ile 
-gizli bir mulıhede 

Maliye Vekilinin beyanatı 

Osmanlı bankasından 

imzaladığı söyleniyor 
• 

2,5 milyon lngiliz liralık 
Almanyanın Çekoslovakyaya bir kredi alacağız 

taarruz 
ortadan 

etmesi ihtimalleri artık 
kalkmış 

Bu para 941 yılına kadar aylık 
taksitlerle kapatılacak 

1 Anka;a, 21 (A. A.) - BUyOk MU· i Ağrılı Osmanlı Bankasının vaziyeti bak· 
1 )el meclisi bugün Hilm~ Ornn~n riyaseti 

1 
kında iza~u~ verm~ş, demiştirkl : 

altında toplanmış, asken ve ınulkt tekaüt • - Hukumellmıze Osmanh Banka1t 
kanunun 49 uncu mııddesiuln değiştiril· ' 938 yılı için :.? mtlyon 500 bin lngiliz li· 
mesl hakkındaki kanun layihaslle ıııUva· l rahk kredi aı;mıştır. Hunun l milyon 
\'erkisinde yapleıcak talıfifliklcr ve Qs. l 200 bin lirası besabi t'ıırl olarak imla· 
ınaııla Bankasının imtlyr.z uıUddetiuin : caktır. Diğer hir ınilyoı1 300 hin liralık 
t~mdi hakkındaki kanun layihalarııu , krediye de 941 yılına kadar rnUJi.let kesU-

. müzakere ve aynen kabul ediiw~ştiı . 1 diğine dttir banka He bir anla,ma ımza 
Bu münasebetle Maliye Vekili Fuat , edilmiştir. 

lspirtolar dört neve ayrıldı. Yakılacak 
boyalı ispirtoların Ji tresi 50 kuruştur 

: askml~rdo verilmiş ola~ bir kurar· ı şişeler üzerinde \'C y~zılı fiatlardun ve· 
ltt lspırto rıntlarının umumıyctlo tenzil rilecektlr. · 

Tekirdağlı 

Pristen dönüyor 
Paris, 21 (A. A.) - P.ıris ve Lond· 

rada maçlar yapmak üzre buraya gel· 
miş olan Tekirdıı~h Hnseyln memlekotl· 
ne tlünrıı~ğa karnr veruıl~tlr. lstanbultt 
gitmek ü'zı c bug·ün köstenceye tıarekeı 
etmiştir. 

Tcklnlaijllyn çaknrnık başka 

Kimse bulmondılal' yaJlbu ! 

edilditlnl evvelce yttzmı~tık. Bu tenzil Muguy.)'er lspirtvııu'n içlnı.Je bir 
keyfiyeti 15 Marttan itibaren tatbik miktar iyot bulunmaktadır. Bunun kilo· 
edilmeğe ba11lanmıştır. Hu tntbikah ko· su HU kuru~tuıı ispençiyari maddcleı 
laytaştırmak için inhisarlar Umuru l\1ü· istihzar eden müesseselere v~rilecektir. htıınbul, [Husu$!] - Tı;,kirdağh Hü
dürlOğll tarafından bir lzahname neşre· Sanayi müesseselerine· verilecek gomlak seyi11, büll\n israrlaı·a rağmen durmnya· 
dilmiştir. Bu 1.ıabnameye ~öre lspirtolar ile tağyir edi.1.mtş İJ:>lrtonun da litresi 90 rak, Tilrklyeye avdet etro lştir BugOn 
dört neve ayrılmıştır: Saf ispirto, mU· kuruştan \lerııecektır. btır.ıya gelmiş olacaktır. 
gayyer ispirto, kolonya lsJ.ıirtosu, yakıla· Kolon~·a ispir.tosu: G~niş ve &~~ga· 'fekirdağlının ~Ieneceri, A~lm , Lond· 
csk ispirto. nıot esansıle tağyır edilmıştlr. Lltresı 90 radan gelerek Hüseyin'iu lstanbula av-

. . . . . kuruştan bayllere satılacak halk bunu . 
Saf ıspirto yDz derecehktır. Lıtrosı 

100 
k t 1 ktı B ' det etmesine manı olmak istemiş ve 
uruş an a aca r. undan başka · 1 

doksan kuru~ res.mt hastuhan.eler~, ih· 7r; derecelik . tuvalet ispirtoları yarım Lomlrada n~gajuıuıı.ar ~ap~ıQmı söyl~· 
tlyaçlan resmı vesıkalarla tesbıt edılmek litrelik kapülı ~işclerde halka 50 kuruşa mişse de tcınınnl veremedığl ıçln HUseyı· 
şartlle mekteplere satılacaktır. Di~er ınU· satı lacaklar. ni ikoa8 muvaffak olamamıştır. 
esseşelcre bu l!lpirtonun litresi 260 kuru· Ynkılaccık ispirto: Bu ispiı'lo mor · Hüseyin, Romanya tarlklle "e Kös· 
p verilecektir. Mutlak ispirto yttlnıı. 1 boya lle tablit edilmiştir. Litresi 50 ku· tenceden memlekete gelwektedlr. 
U&ıı 11\\ta1t11lcıc lViAd• bYlı.uadqu ruta ptyaaadı 11Ulıc1aktır. (Alttanfı 8 Qnellct.) 

Londradaki 

Gazetelerin llAn sabilelerin e arada 
sırada ıö:ı atmap çok severim. Oralal'da 
(:n sıkıntılı zamanlarda bile insanı ba • 
:ıan saatlerce oyalayan eilencell satırlar'• 
tesadüf etmek mümkündür. 

Bilhassa müstah:ıaratı tıbbiye llinla· 
rında mübalai'anın şaheserlerine teıııadilf 
edresini:ı. Bütün illçlıu kat'l tesiri bal:ı· 
dirler. Bir ufak kaşe bazan airı, sw dahil 
bütün hastahlüan birden ortadan kaldı· 
rıverir. hanlara cöre bazan bir tıra, bl· 
çağı hıs.-ını en aşaiı yü:ı defa tırq eder. 

Direr taraltan bu Uinların insana 
çeşitli tipleri hatırlatan kendilerine mab· 
sus bir ifade tarzları, Türkçeden ayrı de· 
nebllecek bir de dilleri vardır. 

Bir icra illınını okurken ıcnümün ö· 
nüne daima. kısa boylu, tıknazca vücutlu, 
kınalı sakalh bir eski zaman mübatlrl 
gelir. Kadın eşyası ilAnlarında Mahmut 
paşa yokuşunda zorla müşteri çeviren 
<;ıiırtk.a.nlarm arsız edası vardır. Tıbbi 

u1iıstahzarat llinlannda ıöderlnl siilerek 
lla~ tarif eden Hıtiyar bir kurşuncu kadın 
hali yok m udur! 

Tavsiye ederim, IHinları ne tipte bir 
adamın ağzından çıkablleceiinl hayali -
nizde canJandırmaia pyret ederek oku· 
yun. 

Bun u tahmin ettijinlıden daba ful& 
eielncell bulaeajıiıl4a emlalm. 

8allalllrDGMiA 



-- 2 23 MART 1938 ~ 

ERZUR UMUN GEÇMİŞ TA~İi
1 ==============-===========~ D O (} U 

dan Haberler .....-.- . .. 

Biribirine benziyen 
·iki tarihi h8dise Kelkitte 15 . -...... 

köy telef onla 
merkeze bağlandı 

Bekçilik teşkilatı düzeltildi. doksan 
bekçiye elbi~e ve ayakkabı •erildi 

Sarıkamışta 
köylüye bir 
piyes temsil edildi 

Çifte ilıinareler 
önünde model 
uçaklar uçurtuldu 

Yersizliğe rağınen Halkevi Pazar günü de Millet bahçesinde 
çalışmaları devam ediyor' birçok uçaklar u;urtulacak 

. Kelkit [Hususi] - Geldiği günd~n- Sarıkamış [ Husust] _ Halkevi G~çen Cumartesi Hava Ku~um.u 

Pasin ve Narman arasında altı 
bin Türkün, 36 topla saldıran kırk iki 
bin Rusu beş gün durdurtması askeri 
tarihlerin az kaydett~ği kahraman~ 

berı kazanın her alanda yOkselmesıne köycülük kolunun çağırısile merkeze Şubesınde model uçaklar lmttl edılmış 
çalışan lıçebay c~ıaı Değerle yorulmak bağlı on iki köyün muhtar ve delegeleri ve ~ğr.etmen HUseyln tarahndan ~ers lıklardandır. Yazan: Kazını YURDALAN 
bilmez çalışma arkı:ıdaşı jı:ındaıma ko- 9 Mart Çarşamba gUnO Sankamışa gel- varılmış ve Pazar günü de Çifte mma- ( B' . 

60 
d"ğ 

1 muhmı Yüzbı:ışı Halit Akman'ın gayret- diler. Kitı:ıpsaray ve yııyrn kolu idare· reler önünde uçaklar uçurtulmuştur. 
1 

ırı ' '. e~" 
l ·1 k · 2- l.k Kö ı ô n n d k. C · - ü d 23 yı evvel geçm19 erı e aza merktzırıe .J ı , se na. sindeki okuma salonunda köyclllük kolu n muz e ı umartesı gun e 

1 
.ki . . . 

hlyt:sine 15 Uk, Spikör Kanıkuluna 5 lik komitesile köylerimizin saı'\olık durumla· Şubede derslere devam edilecek ve 0 an 1 nactı~eyı tet· 
1 ' •e; p - M' 1 B · kik V6 lahlıl eden bırer tele~n sı:ıntr1J~l k~rıfu ~u~tur. k Ka- n, hayvan bHkımı, temizlik gibi soySlll a~r g:~ d:. ı~et ~bçesı ötün:ekı Kllzım Yuıdalan bu 

z:banın on t ş Kköyü be __ tt~ e ~in da mi er e~: ve sosyHI işleri üzerinde görüşmeler yapıl açı MsaQ a u lı:çbof uçka·ıduçurtukacıt tır, yazısile Eı zurumttn 
ı:ıgıunwış ır. ı:ıın u un ~ d t:l ne r .. 5· mıştır. Bundan sonra köycüllik komitesi vı:ıze_ne ı r şe ı e uça y~pan- U ~ ~ 

1 men ·Yuzbtışı Akman'ın tızmi kır.lmamış, başkam Kemal Erten ile veteriner Şev· lara muhtelif hediyeler verilecektir. _?lumı H~rpte n~.'~ 
H t.ı· ·k ö ·· d t 1 r kil · r duşman elıne geçtığı· 

oz ~ı _ki yb~~e eke.t: unk ç~ ~ı_şdır. ket ve Uyeden Sadık Dttğaşar Ray Ri- nianlatmaktadır.Dlln· 
.uu ı~ cı'llurwa ıçın ar ar çın e fatın lokantasında konuklar için hazır- 1'abı'at Sarıkamışlıları bu 
ı ı "' k . ktl sayımızda ilk kıs· 

~l~aJ ' ana! )UVtıdana le çedkeni .V~ Sb0i6U lattınlan akşam yemeğine birlikte gıt- yıl pek u•• zu·· yor mını koyduğumuz ya· 
te ıere et erı yapıştığı h11l e :;ıını t.r- mişler ve vemekten sonra topluca okuma •· ı ba ,, ~ . zıya bagUn devam 
nıeaen gerı doııweyen stınua on şısı salonuna gelmişlerdir. Burada da köylü Sankamış [ Hususı ] - Mevkı ve ] Kazım Yurdaıan 
Mebuu:ıt Çdıg'rn gdyret ve fedakarlığını misafirlere çay verilmiştir. iklim icabı hemen her sene bu mevsim- ediy~u~. f .k ~1 'h f k , tl 11 Tllrk 
zııu:tıLWtıh ıa..ı;uııllır. !erde şiddetli kar UpJleri yollan kapar, e aı · os <> .une er e .. 

.l.h:~~çlHk Lt-~kilall düzeltildi GösLerit kolu trenlerin işlemesini güçleştirir, postaların ordusunun yU~sck manev~~ kabılıyet~ 
Ber.~ılık teşh.ılau da düzetılmiştir. geri kalmasına ebep olurdu. Sarıka· karşısında çevırme bar~~eule . cepheyı 

~ekçi u.yio ve intıh11bı ve bunların Hu mütevazi ve ufak okuma sdlo- mışta uzun mllddet oturanlı:ır bu hali yaramıyacağım Yudonovıç bır kerre 
sıkı IJir uı~ıplioe tubı tutulmaları sağlam nunda gösterlt kolu tarafından yapılan tabiatın bir cilvesi gibi karşılar, fözlaca daha anlamış oldu. Artık gene 3~0 da 
ve Sölım bır es1Jsa bbğlanmıştır. sahnede • Kozan otlu ,. piyesini köyle· üzülmeden atlatırlar. Fökal bu cilve bu harbin bidayetinde olduğ·u gibi Sarıka-

hu sene koy bUlçelerındcn temin rimizln şerefine gösterdi. Temsil saat sene pek aşın oldu. Günlerce postanın mış • Erzurum şosasına istinaden faik 
~ olunun pcıralarlö Uok:san köyUn bekçisi- 20 de başladı ve 12 de bitti. Sayısı gelmemesi gözleri yolda olanları haklı kuvvetlerle cepheyi yarmak ve bu suret· 

ne bır"r eıbi:se, tışeıdık ve birer çirt ( 150) yi geçen köylU seyirciler tıtkdir olaruk iyice UzclU ve sinirlendirdi. Ni~ le Tllrkleri maglup etmek kararını verdi. 
.ııya~KaDı t~wm eUdwı~lir. ve intibaları perde aralarında ve piyes hayet bu sabah sa:ıt beşte gelen tren Yudonoviç bu karnrı verdiği tarihlerde 

,. bu ~ayreUerl ve çalışmaları yakın sonundaki sürekli alkışlarla izhar edert:k po>stalan da getirdi. Gazete okumaktan Pasinlerdeki TUrk ordusunun ihtiyat 
·dan gönm Vah l<'erit Nouıer İlçebayımız çok yüksek bir memnuniyetle ayrılmış günlerce mahrum kalım okuyucular 12 kuvveti olan birinci \'e beşinci kuvvei 
Celal Değerle j11ndarma komutanı Halit ıardır. lstanbul ve 8 • Doğu • gRZetesini birden seferiyelerin vaziyet icabı Bağdada gön· 
Akwun'ı, bin lıükQwet _kon~ğı inşa~tı.nda 10 Mart Perşembe güııD de •Kozan wıoca duydukları haz içinde bu kadar derildiği görüldü. Ordu ihtiyatının bu 

,. &o::ıl".ı-~iğı gayretten, dıgen .telefon ışle· oğlu • piyesi SUel sinema sal~nua~tt gıtzeteyi nasıl okuyacağız diye şikayet suretle elden Çlklşının vahametini Erzu
•. nn~kı wts.ı~sın<len ~o~ayı bırer tak.Uır- subı.ıylar ve hıtlklıt ailelere gösterilmtştır. ediyor ve tasalanıyor1arsa da memnuni- ruında anh1yan pek çok iıısanhtr vardı. 

nttme ıle tanıt edılmıştır. Halkevl konferansları yellerinin g-alip olduğu yüzlerinden 93 te olduğu gıbi halkla anlaşmış kı:ıy

Ağrıda konferans veren 
ilk Türk kadını 

8 Mart Cuma gOnü Hastahane Baş· 
hekimi Hamza Kökenin Trabom hakkın· 
daki çok mühim ve istifadeli konferan

Ağrı [Hususij - Nisun sonuna ka· smdan sonra orta okul turih ve coğraf· 
. dar ut:ıv~w edect:k olan ve bu gUne ya öğretmeni Veli Ertenin 6 okun 

. klidClt vcrılen kurıferanslur arnsındıt de· ızııhının. ıkincl kısmını 11 Mart Cumtt 
. . ~ I l d b . · d glınU bıtırdi. • . rın aıaku 1 e lttkıp ecııırn er en ırı e .. . , 

Bııyau ögretwt:n Masuwt:ı Üm;al'mdırvlup Dun ~e tabip_YUzbaşı f'Jurı Kongu un 
h.vnu uı.ıt:dt: çuuuh c:gıuwı ıuı. verem hııkkındakı konferansı btifude ile 

. kt Uınıen<.lı. Koı.funıııs ~g-ıtıwıu lcu.ırı no ı:ısın· 
~~~~~~~~~~~~~ 

dan b~~lc.ıdı. Aılt: v~ çocuk aıuı::ıtnUöhı 
irubc.ıt lillc1 ve IJabauın wü~tdek vaZllt:· Yabancı isim taşıyan köyler 
len Vt:ı çvcug-un ııa~ıl yalaIJcı, b.u::;ız, 

iu11l~:ı, ı:syulJh.iU ve ıucnlu11tvc:re:st oluu-
. . ~u oııer bU~ay" llt:ı pLırU:t:>ÜZCC: ifoc1-: 

ecıılw~.ıde ılK ıUyaUar Uzc:unoe duruı
ıuu~ ve Wit:l ıle Ulı.UtUD blr Ç<lhşm11SW1Lı 

' JUıuınu ızah t:dHer~.k ebevt:yııe dUşen 

ödt:V ve ıut:s'wıyetı.er tebaı uz ctUulwış
tir. Ağn uıucıt:ı bayım Olclrtık uk de!a 
konıe1·11ns veımtk ve cıığ~r 11rk11da.şla· 
rına öruek oluıak şeretı Oğretuıen Mil· 

. : ·suwe Uosal'ı:ı moyes:ser oıwuştur. Kou

.". fertills sonuııdı:ı S.1yın lıt.ıayıwız ögrel
' meni tebrik ve tah.ür ederek Böyan ve 

. · Bay dinleylcileıe nnuıwıeıimtısw ol11rak 
·tak:d.1ın etmiştir. 

Y llbancı isiwler taşıyı:ın Aşkale 

kazasına IJiığlı !'ırtm köyunun ( Guııu ), 
Su vuran höl' Uuü.ıı ( ~öguuu ), Erl{tıman
~ur .boyuııUıı ( Şenyurt ), ~aKı:ıv köyü· 
ııun ( i'epeıı.oy ), Mt:ıywanstı köyuuUn 
( liuğdı:ıyu ), Persor köyUııUn (Armutlu), 
~ogık köyUnUn ( Şorlu ) udJ11rıle tı:ıvsiwı 

tt:k.arrur etmış ve ıcabeden muameleye 
vıltıyetçe teve::ısüı olunmuştur. 

Bugece nöbetçi eczane 
''İstanbul,, eczanesidir 

ukunuyordu. 
naşmış ordunun tıaşında o tm"ihte kimse 

Sarıkamışlılar da bir yoktu. Hc11k ~it:ruini, endişesini anl11tacı:ık 

ıhsan C. · ı · b kl. la bir yer buh1m1yoruu. Bu ıtıburla hruk 
ınıs ı e ıyor r d b. 0 . 1 1.k ct k bı • arasın a ır mıts z ı , or uya arşı r 

~~ıkı:ıwış [ Hususı ] - ısuntdö sı- ad~mi itim"t hisleri uyandı. En nihuyet 
ğır etının kıloı:ıu ~O ku.ıuşa ve koyun Eızurumun olgun tnsanlıtrından mUrek-
eti Ue a2,() OldUğU hı.tide gene et buıun- k 1 ,~ k. ·ı· b. ·1· 
Wöyor. ep euı ışı ık ır gurup La a Paşa 

burada da bir lbsan Cinisli çıksa camıi c1v11rındıtki Hcıcı Haf:zm evinde 
ne iyı 0J11cak. Sarıkuwıştıt da sığır ve tophuıw. 93 le ba~larmdan geçen v11ka
kuywı tıat.tarı hrzuruw gıbidir. Hntta yu karşı Muhtar Pdşanın aldığı tedbir
anb.d aşagu.t.ır. Böy.ıe oıaugu h111ue pıt· 1er etrttfındu gôru.,Ul<.lU. Meil.ll~ketin bu 
nau tıat11 ragwen gtıne et butw.ıwayor. elim v11ziyelinm İ.st11nbula bir heyet 

Namzttlik müddetlerini gôndermeK - sure~ile HUkfımete . anlatıl-
. • mwn tekarrur ettı. Gece yarısı olmuşlu. 

bıtıren Sağlık memurları j Bu ıçtlını:ıdı:ın hı:ıb»r•Jar ohm ordu ku-

Hınıs suğlık memuru Ahmet, Ter- mandam Yüzbaşı açık göz Osmanın 
can ll11yvau s1:1ğuk w"wuıu ·rursun, l kumandasında bir böllik asker sevkelti. 
bpır hayvan sug-uk memuru Tahsin YU- Hepsini yakalattı, içeri tıktırdı, mesele 
cel, Merkez hayvan sağlık mewuru div11nı harbe tevdi olundu. Hu içtlmaın 
Kurkmaz, O.smaıı, Mubarr~uı Yıim11z ve muharrik ve müşevviki arımmağa baş-
y aşar namzetlik muad~tlerlni bitırdikle- 1 d Dl 1 b l k k b. 1. ı 

1 . . an ı. van arp e pe açı ır ısan a 
rıucıen esıı etleri tastlk ve keudilerıne 1 . h dild. v l' 'r b 1 tebliğ edilwi~tir. zatı mese e ıza e ı. a ı c1 s n 

• • Uzerin şeraat ve delaıetile halk tııhllye 
Aşkalede yetım ınektebı ecıildi. Halkın heyec11nı bastınldı. Anctan 

Aşkalede bir yetim mektebi açıl- sonra mukadder olan taliln zuhuratı 
ması için Vilayetçe Mı:ıarif Vekaletine beklenildi. Aradan çok geçmedi, bisse· 
mllracı:ıat edileceği haber alınmışbr. 1 pilen felaket kendini gösterdi. . 

3al İkinci Ktmuııda Hrzuı·uJIJ 
taarruzunun başlanyıcı 

Rusların Kafkas cephesinin ınvğrfe 
kumandanı Yudonovfç faik kuwetıer 
TUl'k Ordusunu yenemedigtnl, r.30 tef 
rinlerinden beri bala hududun 20 :w ıJ 
ıometrelik bir sahasıncjan bir bat<;e ıJ~; 

. ri atıımartığını dU!}Ondnkçe, ml\tec<öS • 
oluyordu. Rus vatanı hes!lbma b ş~ 
cephelerde görülecek daha pek «,O~ ~ 
ıerl olmasına ve Avrupa cepheı:;ın 

Rus ordularının mağlubiyetine rağı.ll~ 
Yudonoviç ce her neye mal olursıı 

sun, mutlak Tllrklerl tepelemek 
0

bl~ Id~' 
al olmuştu. Bu iş ve dnşunce lte b 
yük Rus kuvvetlerini 'l'iflis, Kars de· 
mir )·olunu cenup mıntaknsında toplll' 
mağa başladı. Bu toplanışında · :iahireD 
lran Qzerinden lraka yapılacak bir b~' 
rcketin mukaddemesi diye gösterıiıiştl• 
Yudonoviç tasavvuratının mesnedi' ol8'1 
bu hazırlığı o kadar mahirane idnr~ et· 
tiki, bir lki erkanı harbinden başka biı' 
zat Azap cephesini yarmaya uiemUr et· 
tiği dördüncu Kafkas Fırkası kum~nd11" 
nını bile haberdar etmedi. Bu fırka 1'11' 
mandam vazifesinden ancuk harekete 
başlamadan bir kaç saat evvel .~1dığl 
kapalı zarfla haberdar edlldJ .. lQ. ~apusı" 
Evvel 331 de şafı:ıkla Pasln ve N.~aıa:; 
ka1.alımnın Utlsak noktalan çiv~ı:sodll 
ahzi m·evki ede~ Galatalı MiraltıY. :şe~· 
ketin kumanda etliği 33 UncQ fı.rka Ue 
34 üncü fırktıların fıtslı mnşterek .. . sah•' 
sına taarruz edildi. Her iki fır1'ao~n t:ıet 
Ha altı bin a.evcudlu muharip kuvvetle' 
riue karşı Ruslar 42 bin piyade, 36. toP' 
la hncum etti. İki fırkamız Kanwıu E"' 
velin 11, 12, 13ı 14, 15·1nci irünnne: k•' 
dar tarihde emsali · görUlmiyen katır~; 
ramanlıklan burada .gösterdi. NUıaye 
Azap cephesi yıırıldı. Kuzak Süv.a;-ı ıi• 
vası yarmadan içeri daldı. O gece KöP' 
rü köyUne indi, havanın sisli butunınası 
dolayısile kazaklar yolu şaşırdı, , geri 
döndü. Aradan geçen bu iki üç glllllf11' 
fasıltıda Ar11sın ceuubunda fü1lyaı ıuıo· 
takasında bulunan Türk kıtaatı : ZtlyiatsıZ 
Köprn köy, Hasankala Herllv .. te.rikilO 
Erzurum lslibkam11Une çeki1meğ'e . başJ•~ 
dı. Ruslar o kadar yorgun icU_ıer k1 O 
ricattan 48 saat sonra vaziyetten bat>e' 
dar .oldu1ı:ır. Bu çekllişde 9J .ün · ııaıetl 
ruhiyesi maalesef burdda d~ k~diW 
gösterdi.. Rus sUvarilerl bin ~eter . Ko~· 
rn ~öyU l!e H11san _kal~ ıırn.sında 2 t>iO 
nefer de Korucuk arasındtt esir aldı. · aı· 
kiye kll.vv~tlert~iz Deve ·bo~u işµıa · 
ll)tttine perakende bir surette g-elmef' 
başJ1tdı. . 

(Alt tarata f üncüde) ·. · 

l çok nazarı dlk!ka.tini celbetmi.ş oıa.ca.ıc ki geldiler. J . Onu tam- bir ha.ftadı.r· görme~UJ1l· 
SUbeyIA: , Bir an içinde değlştiğlni his~et - ı Bu bir haftayı zaman zaman onu datüJl' 

1 
- Ne o Refllt Bey dedi .. . Söz verdi- tim. Biraa evvel rahatça yaslandığım me~-e mecbur· olarak geçirml.ştıın. OJlııP 

ğlniz· halde hülyalara. yine dalıp kaldınız. koltuk ~nkl vucudüme küçük gelir gibi tez!i.dlı ve manalarına tiü!uz edemedi ' 

1 

- Ya dedi Selma ... Ben de demln - bir hal almıştı. Tesa.dUflere ve emri va. - · glrn hareketleri adeta. beni· tahrik ederı 
denberi onun bu haline dikkat ediyorum. kilere bıraktığım maceranın nasıl bir ma- bi rtesfr icra. eLm1şlerd1. · BugUn 0 · "teslfl 

I Ne d~üntiyorsunuz Allah aşkına. Refik hiyet alacağını artık tahmin edemiyor - üzerimde daha ·kuvvetle hı!.ssediyordll111· 
Bey... dum. Gözlerim çam ağaçlarının gölgele- Ondan aldığım iki satıriık mektup· ,Sııll1''. 

- Hiç dedl.nı ... Süheyla Hanım bu - etiği dar ve kumlu yoldaydı. Yeni misa-1 U.mlaİun · kaleminden :~ikmamış gııt>I· 
raya ge.ıau~e rnı_yauen.uu ~ 1'Wuere sev- firleıün oradan bize doğru gelmelerine' Yoksa o arzuya muhalif hareket · etul~ 
.kettıler. Onları duşunuyoruum... ke.ş.ıai intizar ediyordum. olmamın 'bir aksüld.mel meydana getı.r 
kenc.w.erlnlı ... ve bugun.ıtıı neşe.n:a.e uuud,.. Bu lntlza.r benim için hayU UZWl sür- mes1 ıizım gelmez mı idi? Kafamd'll uııl' 

M!.il'Uvvet. teyze eniştesinin mı a.cictA st-A?dnı. <1ana. çott hak veny.uı-Cium. bu .ıtad.ar çek- dü. Saruyeler adetıcı birotrlerml takip et-l ammalar kıvrılıyordu. Mecliste Ukdaıd.ıt"' 
.esas fikre mütemayil .sözler.in! sevinçle Re.şidin annesi zaten üzüntü için - ti:kten sonra. ... Mesut olmak baldnıuz <ıe- myor g:biydller. IhHlıpurların gölgesi bir ıarın ve~diği süküt h1lı\ devam edlyordıl · 
kar.şılamıştı. Bır an içinde cevap verdi: deydi. Kız kard~inin her ~n söyledik _ ı gil mi? ağırlLk gibi omuzJ.anna çöküyordu. SUhi'yHl: ta'kıl~ . ııiv 

, - SiZ bUmlyorsunuz, görmUyorsunuz .. lerinln tesirinden kendini kurtaramıyor Sühey:la durgunlaştı. Nihayet yolun bıze uogru dönen klv- · ~ Anladık Refik Bey siz btigüll. 
' p 

,. Asıl bu d!JşUnceler lçlnde ornm çalışma du. Bu sebeple: - Evet decu .•. li-unla.rı şimdi düşün- LA.mia ııe AYl}e takip ettiler. Daha cok u- kbnuşmağa karar vermL~ iniz... Yn. l~ 
. . ku.dretı kalmıyor ... ÖnUne bir kitap açsa _ Hep öyle ... Dalgın, dü.~ünceli, ça miyellm ama... . rmundan evvela. Süheyla. gözüktü. Onu· Lamla ... Sen de mı öyle? : .. :·: •· 

sanki sahife Uzerıincıe bir resim yapı.şık - lı.şanuyor .. . Asıl benlm kötüme giden biz _ Doğru dü.şünmlyelim ... o mace- uzakta iken gozleıın lllmiıın~n bakışla; Lıimı.a: buna cevap veroı · . • 
mış gibi belki dakikalarca aynı yere dalıp den çekingenliği ... Sank:l biz onun ya rayı ihtiyar olunca torunlarınıza. bir peri nna. tesadüf ett1'. İçimin burkulduğunu - - Bugttn ~a sende .. , Sen. !tollu e· 
.kalıyor. bancısı imişiz gibi.. . kızının hl~yes1 gibi a.nıa.tırsınız ... Zaten: hissettim. O bakışlarda ne dargın: ne ~c .şacaksı.n biz ~llnliyeceğiz, .. , ~ğil -~ fı 

O zaman en~tesi sordu: · o aqam bu rneV'ZU üzerinde artı o artık güzel bir yuvayı .sUsllyen tarih! bir memnun bir eda sezmiştim. flk? • · . 
- Ne yapalım peki.. . • ~""' · · ~.A..dll 

konuşulmadı ve yavaş yavaş buınevzu ta tabloya benzedi ... Zaman zaman o gün- Ka.r§l. karşıya. geldl&.._~ ... z zaman blr Kafamı ona.. ç.evird:if!l. ~~ıu-~~n 
- sız · Reşitle konu.şun ... Anlaşın ... bit tclft.kkl edilmeğe başlandı. Reş.it bil lerl hatırlamakla birb1rnze daha. çok ya- yarun tebe&Silmle ellnl bana uzatlı: Kıpkırmızı dudakları arasında!) . :göaU1' 

0 
En 

1~: !~:!~:~~~~~ üzerinden günler hassa sükünetln'l muhafaza etmiş ve ne- kın olu usun uz adeta. ... Onlard~ sizi k ,,,. - Nasılsın Retlk... •ntızamlı dişleri bana pek uzalç.o.l:ı'rUlY"ıııit 
geçti. Avukatta -ulak bir hareket görUl • ti~eyl sabırla beklemiştt Bugün o ağı vetıendlren bir mana vardır benoe... - · İyiyim diye cevap verdim geceyi hatırlattılar ... Ylavaş_ ya,vaş jçl.ıJ1 • 

dl S ki butü 1 rl unutm,,Q günlerin, o elemli dakikaların neticesin Yoksa bu tş hemen oluverseydi, bu ka - Fakat o elin avucumun içinde ttixe- bir kaynaşma ba.,lam~tı. Sabın12ıaıı1 ... me . an geçen n· şey e '""' , 5or 
gibiydi. Yalnız bir akşam karısına sordu: alıyorlardı. Sevinmekte ve mesut olmak dar hUlyalı, bu kadar sihirli olma.zdı... dğllni hLssetm~tim. Dikkatle La.m.la.ye. yordum. La.mtayı yalnız görmek ona· • 
. _ Reşit nasıl.. . . ta haklı tdiler. Ben bunları söylerken, hizmet.91 kız baktırın. Yüzünde b~r teslimiyet ve ba.- mak lstıiyordum... Neydi bu hali? IP~, 

Kansı anlamamış göründü.: SUheyl4.nın "içeriden gelmesinden bert koşarak geldi: kı.şlaoarmda. tıiha.r bir sokUlganlık '!ardı. yakın m1 idi? Benden: :u-ıak mı fdl? l'f e l!! 
_ Ne demek? o zaman : oturduğum hasır koltukta bunla.rı dü.fün• - SlUleylf. Hanım dedi. Nilf.!' Ha • Yanı;nda l>oı durım . bir ko~tu~ . =tetctll t1yordu ben4tn.:• ·· .. ·· ~ ... ~ . .. :. ·. · ::-:- · 
!"'"' Htı& ıkı aı1n ın•t 9'll C(ım•ll llf ~ı~nt!m: \\ •lllP~ll\"' fftl' n o n•m•f•n&U, An' Kınım """ Htnun ıtv. . . . .. -~ :. .. : -~- _ . < ..... r.atJ 

··- -. . .. . . . __ .. ·--
' ..... . .. . ' 
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:_EN SON HABERLERD 
. . 

·Acaba lngiltere de Mille_tle:r 
Cemiyetinden soğudu mu? 

l' ekirdağlı 
Paristen dönüyor 

Siberyada 7 Yıl --
Esaret hatıraları Toplayan: B. o~ 

Tefrika: 

. tiat DOGU - MalGmdUrki, Hüseyto Pa· 
-~ iki gtıreş yapmış ve ikisinde de 

:ı. bir surette galip · gelmiştir. 
·Gita 'ltuvvetlninln deh~etlni gören orga-

lngiliz muhalafet partisi 
Başvekile şiddetli ·bir 

hücumda bulundu 
Nefer gitti, gelmedi. Beni bir 

şijphe aldı, vaziyeti öğrenmek için 
dışarıya çıkıp biraz ilerilediğim za
man, başı kabalaklı bir nefer sün
güsünü göğsüme dayadı 

• ~ lö.rler, TeklrdaQ-hnın karşısına gQ. 
h ~l Çıkarmamış olacaklarkl, kıymetli 
b:Yonumuz, Parlste ~atıracak kimseyi 
·~t llladan bir hayli be'kledi. Ve niha· 
tı dolap çe\•iremedikleri için inat göstc· 

• Ilı Q organizatörlere ram olmayarak, 
ecnJeketine dönmeğe karar verdir. 

.: liindi~tanda 
neler oluyor? 

lıiQ londra , 21 (A, A.) - Allababalta 
ııa lerce klıl daQa kaçmaktadır. Bütnn 
'hıalar kapanmıştır. Halk karma ka
~ bir vapyettedir Asayişi temin et· 
~ llue lngUlz takviye kıtaatı. Allaha· 

ta dotru hareket etmişlerdir. 

Pııriı. ~l ( A. A. ) Deyli Heralt harbin .önnne geçmek iwkanı rn~vcut . . 
gazete.sinin verdiği maıamata göre, Fran· olacaktır. 
sanın Varşovada bulunan büyük elçisile Yegane çare hUkumetin kollektir 
Polonya Hıulclye Nazırı Bay Bek bir emniyete bağlı kalmasadır. 
mOlakatta bulunmuşlardır. Bay Bek elçi- .\lwanya arlık Ayuslur)a 
ye demiştirki : Milletler Cemiyeti Avru· namına konuşuyor 
panın sulh ve refıthmı temin için kurul- Cenevre 21 - Alman hUl\umt}ti mil· Akşarna kadar yUrudUk. 1915 kfı.nu-ı dik. Orada kıt'amın ŞUkril ~öyUnde bu -
muştu. Şimdi ise Avrupada mllletler letler Cemiyeti Genel Sekreterliğine ma- nusa.ıılsinln be~ıncı günü ıdl. Çermik kö- lunduğu ve mevcudunu da bu etradile ta
cemlyetlnden Almanlarla İtalyanlar çekil- racaüt ederek Avusturyanın Alm:myuya yU methnllne geldiğimiz zaman orada mamlamakta olduğunu öğrendim ve ŞU'k-

1 k nmmı zabitlerinden süvari yüzbaşısı Şlik- ruye hareket ettim. 
mlşlerdlr. Son gnnlerde de Avusturyada i tiha ı mnna9Cbetile Milletler Cemiyeti 
çekilmiş bulunuyor. azttsı telakki edilmemesini istemiştir. rfı, birinci mtilazlm Yusuf ve blr de bugün Şükrüye geldiğim zaman alay m.ev -

Bu httle nazaran Cenevrede ekseri- i nulltcrc Franko He yl7.ll hlr Hafız Hakkı Paşayı etrafına maiyetini, cudu yüz Jt.cy.den dbarct kalmıştı. Pera • 
yet kalmamaş demektir. Ve zaten şlm· müahede akdeUl toplam·ş bir halde bulduk. Hakkı Paşa kende kalmış efrat ağır ağır ~ltllia!ltta ~-
diye kadar milletler cemiyetinin bir faa· Londra 21 ( A. A. ) - Havı:ı.s ı:ıjun- yanındakilerin man.ev1yatını yUkseltmeğe vam ediyorlardı. 

sı bildl.dyor: SelAhiyettar müşahitler ln· yardam edecek nasıhatlercfe bulunuyordu Şükrüde bl.r gece kaldık. Ertesi ...ıı .. 
liyetini görmedik. Ben ltulyaya bir mu- b kili ı bi h 11 • d b k 11

""• glltcrein şu son günlerdeki \'aziyetini ve u çe ş n _ r ~r~ c vesın en aş a tekrar hudud isUkametlnde ha.re ket et -
ahede kararlaştırmak için değil, iki mem- şöyle izah etmekdedirler. Çekoslovakya· bir §ey olmadıgını soylilyordu. tik. Korne köyü fırka karargfihı olmuş 
leket arasında dostane münasebetlerin nın Almanya tarafındıın bir taarruza Çekilme çok gay~ı munt:ızam, çok ani ve fırka kumandanlığına. 93 Uncu pdyade 
tesisi için gitml!]tlm. Son zamanlarda maruz . kalmıyacağı ttthıtkkuk ettiği gün- bh: halele PA-şlamı.ştı. Ilk hatlarda bulunan alayı kumandanı Fethi Bey tayin edil _ 
bJZı devletler arasında yapılan · doğru- denberi kabinede husule eleccğl. bekle- başkumandan vekili Enver Paşa yanında rnl.ştl. 
dan dokruya temaslardan memnunum. . . . 'l . . Alman erk~nıharp zabltile eslr olmak -.H . . . d • • d Biz milletler cemiyeti olınadı"'ı sıra- nen değışikl~k sebeplerı · ızııle ed!lmıJtir, tan güç kurtulmuşlıar ve Er-zuruma dön- Alay kumandan vekillnll2 ertesi gün azer entzln e & Aylardanben deyam eden adeını mu~a- emir alarak ilerde meV2Ii tutmak 112ere 

. . • [arda 25 sene kadar sulh içerisinde ya- hele komitesinin bir faaliyeti görülme- mUşlerdl. Çermikte bir gece "kaldıktan hareket etmişti. •dd ı· k' şadak . .Şimdi nıilletl~r cemiyeti mevcut miştir. Ve her şeyde aczi göze çurpınak- ~nr~ ·yolumuza devam ettik. Bradıza et~ 
'., ~~1 • •et 1. asırga olduğu halde .ı\\•rupadll harp eksik de-1 fadır. · . tesl öğle vakt~ geldlk. Fakat b~zim oraya Ben bİr kaç !hast~ za~lt ile be~ıiber 

ğildtr l d ki 1 t' .. · G ·1 .girmemizle ormana glzlenm~· olan Rus Safer ağa iSınlnde bir khylilnlln evinde 
.. ·il ·Uaku., 21 {A. A.) - Hazer dtmlzi · F kspanya 'ha t vafz Y.e "· ~ur:. en

1
eral toplarının ateşi altında kaldık. ıstı rahat kalmıştım. o gece yattığımız odanın kapı 

,,.''1iada buaOn •lddetl bir kasırga ol- l · rııu!'Ul Çek mesdcsl Jlt" ran onun nı a za ere erecesı an aşı - t h.. d d d . d - k bl -
... b.. • ,, • • 1 :l . ' c mrıuen ora an a arma agını r şe- sı birdenbire vuruldu Ve ev s:ahlbl Sa!er 
.. ,,, netlced~ kırk beş petrol kuyusunu ttlakndc..•r olamaz ~ak tadır. B~nun ıçın ngı terenın ~ ran· .. ilde ayrılarak çekllmeğe d<>vam ettik - . · . . ~ 
.,... ı..._ - k hUkO ·1 • ı· bi h d K " • aga heyecanla içeri girdi 1\ -.snıştır. Sular bir ttıbrikayı da hn· Londra - D~yli Herald yazıyor : o metı e gız ıce r mua e e yap· Oltu ıstıkametinde yürüyorduk. Dagglr, 

~'ttmiştir.· Alman emri\'akiinen sonra ve hutta bu- tığı ~aber ahnma~tadır. Pitklr köylerinde birer gece kaldıktan - Ne yatıyorsunuz? Kalkın . Köyu 

-------'- gOn Çek meselesile kimse meşgul olma- ln{Jlll.~re 1.~aımhk nezdlnd~ sonra Namervan'a geldik. Ertesi gece İd Ru.slar bastı. 
~ 1 maktadır. Fransa Çekoslovakyaya karşı tt•şcbbuslc bulundu . . kasnbasına varmıştık. Orada bir parç.a is- ~aten elbiselerimizle yatıyorduk blT-

ksika ngillereye ancı:ık milletler cemiyeti paktı muclbin· Londra 22 ( A. A. ) - lngılt.ere tırahat etmek ve içinde 'bulunduğumuz denbıre yataktan fırladık. gvde de alayı· 
\. petrol vernıiyor ce yardımda bulunabilece~lni ~öylemiş- İspanyadu General Franko kuvveUerınin vaziyeti mUtalea edebilmek lmka.nıarını mızın zabitlerinden süvari yüzbaşısı Şük· 

lo . tir. Halbuki, Almanya pakt ile alakadar Httrselonu bombardımanı httdisesinl Pıı- bulduk: rü, birinci mUlazim Yusuf ve bir de bugün 
.· lt~le bdra. 21 - Meksikanın aldığı değildir. Fransa tıırafuıdan söylenen bu papalık nezdinde de protesto et~iş ve ,. Orada kolordumuz kararg!hmın Tor- yeni gördüğüm ve ıSmtni bile öğrenme -

ban rden dolayı Londra piyasasında söz, diğer bir mana ile «Biz Çek mesele- Pctpnlıkta Ge_neral Franko bOkumeUnel tum istikametinde hareket et~lğ1·Hafız medlğim bir zabitle beraber yatıyorduk. 
Ç~ bir heyecan hOkmUfermadır. si ile de alakadar olamayız. • demekten bu hususta bır me~tup göndermiştir. Jiakkı Paşanın yerine Yusuf izzettin Pa- Şükrü hasta idi. Yerinden kalkacak ·hİı.lde 
Petr lnıiltere donanması ihtiyacı olan Bu mektup ınsımbk kanunlarına , şnnın tayin edildiğini öğrendim. Kuv - değildi. Hakiki vaziyeti öğrenmek için e•- OIQıı bir kuımını Meksikadan tedarik başkıı bir şey değildir. mugayir olan Bars~l~nun vah.şiyune vctıerln eski hudut mıntakası üzerinde emlrberlni ~ıanya yolladı. Emirber ev • 

· ~~~le idi. Son ahnan tetbirler tadil Fransız kablnf'slnJu kanwttı bombardıman. edllınesınm doğru olmadı· tekAsU! etmesi ve oradan çekilmemesi den çıkalı hayli zaman olduğu halde av-
-.eı Uf d k bil 1 Paris [ Husust ] - Heryo, Dal&di· dığı ve gn~rı muharhlplere kkttrşı yupılan emredilmişti. Fak.at 0 kadar bUyUk bir det etmemişti. Vakit CYOl'lyordu 

llleıa ve piyasadan Is a e a 0 ye, ve Bluııı bir toplantı yaparak, son bu hare~ etm -bir da ıt te errUr etme- e~~ • • 
diA. • lng11terenln petrol ihtiyacı için . . . . kargaşalık vardı kl, herkes bağlı bulun - ben ıtu."Sı:ırm, ıu!ı(a .k.a.rarg8.lunw 
-,er •- ıerginliğin zall olduğu, Hitlerln Avus· mesınin tavsıyesınden ıbaretllr. dugu· kıt'ayı kaybetmhtl Kimse bu emri k 1 · n..... ~raflara te\·eccQh edece~ söylen- 1 i . .. . .. "'l · uru augu ou ıtoye kac.ıar so&lli.a.uuecek-

. :"' .. ledır. . turya mese es na tasfiye etmeden. Çek UuUuı dun ya ncfreL cdi.)·oı· dinlemiyordu ve geri çekilmekte devam ı .. . t 

Be işlerile meşğul olmıyacağı kanttalına Vaşington 21 - Amerika birleşik ediyordu Ben Tortuma kolordu karar~- eı:auk.iannkı un er.miyor<ıum. Bunun ıçın 
Ynelnlı. lel bı· ı· tarı· h · ııerae t'aıarın Jinha e<iil111~p~ l"'zım · varmıştır. devletleri Hariciye .Nnzm Hul bntun hına gitmeğe karar verdim. Ertesi gün 

1 
' 

1 
ı..n . 'l;0)1 "'! 

P f ·· · A k "d ı· lll d "llJI 1 .. · 1 ti d- t ·1 · l: b 1 · · ita b ge ~g Alaona.atınde ~dlm ro eSOfU 0 ara li ng t•rc tr, •• t!l er "'cm )'t' il· unya l(aze ecı enne eyanatta u una- Tortumun merkezi olan Nihah sa a - . · 
Anka den yüz Çe\·iJ·l~m· mu'! rak demiştir ki; Barsclondan tthnan ha- sına geldi~lm zaman bUyUkbir fecaat lev- Neferin gid:p gelmeme.si bendeki bu 
~ ra, 21 (A. A.) - Beynelmilel Londra 21 [ Hususi J - Muhalefet berlerden tayyare bombardımanlarından haslle karşıa~tım. kuvveui kana.atı sarstı. Her llitima.le .kar-
.~ tetkik cemiyeti azasından Profesör lideri binbaşı Atli, mecliste Çemberlayn ölen erkek k11dın \'0 çoeuklar adedinin Sokaklar lekeli hummadan. dlzan - şı hazu-la.nm.ağa başladım. Mataramı lu-

p,,_:lkı buraya gelml~tlr. Çttrşamba, hükumetini şiddetle tenkit etmiş ve ln- mUtbiş bir yekun arzettlğl anlaşalmakta- t.crlden ölmüş ve ölmekte olan asl<erlerle lıcımı taktım. Ve hemen ..aşağıya ılndlm. 
u ·"'rııbc, Cuma, Cumarte3i günleri sa· f At a.hırd dalın - li d "' . l6 .d gllterenin milletler cenıiyeti paktından dır. ın 'ıtnlyet prensiplerine uymayan bu doluydu. Her yerde binlerce cesede ~ - un a a. eger · WiUyordu. Dı-
~ a halkeylnde konferanslanna inbirftf eden siyasetini hoş ~örmedi~lni harekete karşı nefret hislerini beyan e-1 sadUf ediliyordu. Kıt'alarını 'kaybetmiş, ne şarıya çıktım. Ylirilmeğe başladım. Haki
"'ıı:•çak~ır. K9nferans.ta FakOlte tale- beyan etmiştir. derken, bııtUn Amerika dk4n um.umi· yapacaklarını ·şıışırmı.ş bir çok askerler .ki va.z:yetıl öğrenerek kendmli kurtar~ 
~ .Ankara Tarih ve Coğrafya ö~ret- lngiltere hOküıneti uıllleUcr cemi· yeslne t~çeman .oldu~wa emin bulunu· bunların arasında ne yapacıiklarını bil- niyetinde idim. Köyün ortasında.kıl küçült 
~ ~rl haur buh~nacaklardır, Hariçten· yeti paktına sadık old~ğu takdirdedlr ki yorum. . meden dolaşıyorlardı. Mahrumiyet içinde meydanlığa doğru llerllyorduın. Bu sı -
, .;'~ııı ~en~e! iş_llrak edebileceklerdir. ' kalan hilkOmet doktoru ne yapacağını şa- Tada karşıma birdenbire bir :karaltı çıktı. 
' ':4?tlak . ve Eyam Bankası ç J ., şırmı.ştı. Ne vasıta, ne yer, ne llAç var<;ı. FJlnde süngülü blr tilfek, başında ıui.Pa-. . ı·n· ıı·. ıer· . . ap'onları bı·r ·.. Nihahda blr gece kaldım. Ve btiyUk bir lak ... Bunu bir Türk neferine benzetmiş-.. .~ iki'azah teessltr tçlnde erteslsabah ora.dan ayı·ıı - tim. 

t4\ dun. Kızılkillse istikametinde yol almağa 
~ hkara 21 'A A) - Emllk ve;, - Nereden gellvorsun? dive sordum. 
"'1t '· ' • • h • ı başladık. Akşruna kadar yol aldıktan son- J J 

. i .ı: Bankau umumi ~yeti bugQn saat ezımete ug"" rattı ar ra ort.nlık kararırken Kı.Zılkiliseyi gördük. .. ~ be.~ suaıı.me cevap vermeden .sün-
' bankada bir . tophmb yapmıştır. Fakat. bu sırada kalın bir sis tabakası her guyu gögsume daya.dl. Ve ıanlalll!ldlğım 
l.783 •ıın bir aene ıarfmdak.i Uuazatı tarafı kapladı. Bir yandan da bol bir kar bır craıe ba~ı şeyler söyledi. o zaman ha.- • 
it~5()o liraya. varmıştır. Geçen seneki LJ " H H• d b , k )} d "' yağmağn başladı. KöyUn evvelce tesblt et- kikati bütün açıkiığlle anıadlJ:!l. İşaretle 
~ tı 3.l()Q.900 liraya varmış bulunu- mumı arpte ın en urg un . u ari ıgı t!ğimiz istikametini kayl)ettlk. Takip et- ellerimi yukarı kalaırmamı ruılatmak 1s-
f) ~ tiğlm!z çığır karların altında kayboldu. ~ tiyordu. Olüm relıd.id.1 altında :ltıa.a.t et -

~te jki CeSUS yakaJandl bir manevrayı tatöik etmişler Karların içinde boğulmak, donmak .mekten baışka çar~ bulamadım. Belimde-
p · · . .. tehllkesile karşı karşıya idik. Yanımda! ki kıl~_cı .aıdı. Uzerımde başka sillh yoktu 

~--~. 21 [Hususi] - Pari11te çikan . . .. .. . . m ru Said Benl onune kattı. On yedınci !ırka sıhhiye 
'-• ... ~r 1"runsız plinlannı ltalyaolara Httnkov, 21 (A. A.) - Çin ajansı- İıuba ve şarka doğru. ileri hur~ket em.ri bi:Zim alayın SurıyeM hesap me u d 

0
1 bölüğünün bulunduğu yere götürdü . .,..,k l nın teblf hine go··r J ı r 11ıındao · · t' · . Efendiye ne yapacağımızı soruyor um. . 

~ .etebbtıaündc: bulunmuş olan iki A e, apon a 1' ya· · vermış ır. · · · · . . arım yamalak türkçesile anlaşılmaz ke- Bölüğün bulunduğu yere glrlnce orıı-
~&a..ı~llll macar1&sını anlalmaktadırhar. kınlarından gec;erek, San nehre Vttrmış Hankov, 21 (A. A.-). - .Çın aıa!lsı· ~melerle bana cevap venneğe çatışıyor _ da benden evvel esl.r eclllmi.ş muhtelit 
.,~~ lDUb~yaa odecek olan Ualyan bulunmaktadır. Çin kıtaatı mevzilerini nın 21/20 gecesi verdttı habtm~ gore, "K 1 kili kıt'alarıa meMup yirml dört zabit daha 
~Y,lte mubafaza etmektedirler. Şlnkog demlryolu mın~ukasında llinder- du. Atları ye~eğe akldıkak vle 1,.

1~ıd hasett~ vardı Bunlar arasından bugün isimlerin! ''Uti il Fransız hükümetin1 haberdar • . ıııcr diye bagmı:-a r ar ,,..n e • · . r, .. , ,içµı iki caşuı yakalaıımııtır. Ocçen Cumartesi günO vuku bulan burg'un Umuma ~~rpte ytıphğı .bOyUk itt'·: in iz lstlkam ti bilı:neden yol almağa ı l1atırlıyabildiğun .şunlardır: Fırka. ku -
"9 l.ı • N ÜSI d muharebede jt1ponlar lki yoz ölO ver• manavralurdan bırıslni ttndıran bır barp g .g ı e edi ı mandam Fethi Bey - Slberyadan kaçmış-

·. 1.ıarıciye azıri o a olmuştur. Bu cepbede Çinliler" japonl11n ba.şln~ık. ~ar yağmakta devam yor s s- tır - Yaver K~m :Bey, erkAnı harbiye 
, . . . . toplıJ·nıy_or mişlerdir. P..erış';m " bir hale getirwlşlerdir._ ,_Jupon ten ~öz gözü görmüyordu. ~ğuk tesirini mülhakı Kadri Bey - halen Nafıa VekA -

Çin Ordusu lleı·Uyor hare~etleri h~r tarafta durdurulm~tur. gö6te~meie b~la:mtşt\: BUh.a38.- ..Umlt.slz - ıetl münakaltt dairesi relsi -, sertabtp 
~, ~ .. 21 (A. A,) ~ lsveç, lrİtUıda Haı1kov, 22 (A. A.) ...._ Şlnkog· de· San nehirden ··gen· çektlen·'"· Japonların Uk lçınde b~unmamız her an donmak İsma.H Bey - şimdi Devlet Denlzyollann
'""lllldya. Hariciye nazl(lan 6 NI- mlryolu Ozerinde Çin Jaspon ordulan ara· hayll kuvvetleri. mahvolmuştur. Yalnız ·behl!kenuzl zıyadel~tlrlyordu. · · da mürekalden çalı.şıyor - , on yedinci rır

o..ıocıa bir lORlanlı y1tpacaklardır. smda ıiddetli ve kanlı bir muharebe olmuş San nehirden geri çekilen 250 .Japon Bu sırada boğuk bit ses ve uzaktan ka sıhhiye bölüğü sertabibi Ra1! Bey • 
Yu ) S . . ve Çinlilerin muzeflerlyetile neticelenmiş · askeri öldürülmüştür. Çj.~li~~r nehri geç· bir köpek havlaması Lşittik. ~sl~nmek~ Trabzonda ticaretle meşgul - biZim fırka 

gos av anayıı Ur. Çin resmi tebliğine göre, bu harpte mişlerdlr. Şinkog cephesinde baklıklar devam ederek bunların aklslendlğt tara- zabitıer~nden yalnız Kigani köyünde kal-
"'9.~larat1 21 - Yugo.ıov ıanıyii Japonlar 4000 klşllk zayiat vermişlerdir. !çerisinde bulunan JaPQnların iki. fırka- fa doğru yUrllmeğe başladık. Onla.r da bi- ıruş olan mümtaz yüzbaşı Hayrullah Bey 

. ~·arµuu ctünkQ toplınbaında Yu· Japonlar rlc11ta mecbur kalmışlardır. Çin Si geri çekilmete mecbur edilmı, ve ze yakl1.4ıyorla.rdı. - timdi nakliye mUfettifl ceneral Ha.yrul-
'~ ••X,iilıln. ·.tarı)liJI · bak.kında .lu~aluınJl bu cephe~ bizıa} kumanda 8erUy~ıu febrinl .Cl~liJer rerl almıılar- Sealmiıl lfiten blr kö7lU bizi ııll.P lah - \ku:tut&bUmlf~l. 
-.MıiilN.·.llUlm..,. . ..... • Km:.ı 0•111ıı.1f'k ordultnM ffo dır4 - - · - · . lrul'tannlftı. qı"fl onu!l a.vt~" nt!r • 
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"DOGU,, NUN ANKETLERi Memlekette 
turistik seyahatı 
kolaylaştırmah 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 

Akçaabat Belediyeden. 
neler istiyor? (fis& tarafı 1 lnc14e) 

• 

Tahmln 
bedeli 
L. K. 

600 
150 
100 
60 

llahallesl 

Ali paşa 

> > 
> > 

Ayas paşa 

Sok.ağı Cin.si No. 

Gölbaşı Dörtte ilçü fırın 202/ p 

> Dörtte üçU dükkan 200/ 11 
> Dörtte Uçil dUkkAn 201/ 13 

Ha c! Halll Hane 141/ 11 
Fazla yağnıur yağarsa, lrınak bir tehlike teşkil 
eder. Agaçlandırn1a işini ihmal etınemeli 

~tılmadan .evvel tanıyan talebe, memle-
1ketın ihtiyaçlarını görerek olgunlaşır ve 
taş üstüne ta.'f koymak mes'uliyetınln 

50 
50 

Vani ef. 
Taş mescid 

İmnm pınar ı Hane ıae/ 6 

Merhaba Hane 303/ 23 

Yukarıda muh ammen kıymet ve sair ev.safı yazılı yerlerin mUlkiyctler'l peşııı 
pam ile s:,ıtı lmak üzere yirmi gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihale" 
l~ri 14/ 4/ 938 tar ihine müsadi! pcr.~embe günü saat on beşte vakıflar daire .mde ya.· 
pılacaktır. Taliplerin müracaatıerl. (No. 193) 4 - ı 

[ Akçaalwtlılarw, Kar1tdenizin bu f resi düşllnıne~i l:I\ aba \ ' fl kaı.:Rbıılılar ~:_ndi~e de teveccüh. edeceğini idra~ et
ılrin köşesi11de yaşa!Janltırrn da bele- için hayırlı ve isHbctli bir iş olacJtğma tıgi gun, o sey~hat bın bir hoca nasıha -
diye/erinden hau istekleri v:ır. Dü ı kü 1 kuvvetıo eminim. . tinden daha mu~ir olur. Memleketlmizıı;ı 
sayımızda, mllhabirimizin gaplt(]ı anke-I Binaenaleyh bu mevzu etrafında l~er ~erinin ayrı güzelllğl ve ayrı husu -
tin bir kısmım nPşrettik. Buglin de bu gene hakikatlerden bubscderek f<tzlsı sıyetı vardır. Yalancı kahramanların, Do-

ankete devam ediyoru~ :/ yuzmoyı ıuzumsuz bulnrnm. Kasab:ımızı ' ğuda yaşadıktan s~nr~ avdet ed~n ~~m- Kars LJQ'"Van Borsası Satış Cedveli 
, tehdit eden bu küçUk ırma~m mecrasına seleı.ıln tefahur vesılesı buln_:a:k iç.n soy - flı 'J 

Irmağın n1ecı asını sığmByarak taştığı mahal belediye tara- ıedık1eı1 ve genç1erın kuıagını do:cturan [ iktncı hatta 1 temizlemek ]azım tından fedakarlık yBpılmHk surctile açıl- acayip masalların kıym~tı oımadıgı an~ .. Rıı Rşağı En yukarı 
Akçaahat Sebat idman kulUbll ka- mak tasavvuru güdülmUyoısB malum laşılır. ::~~l~oğu= do~e~ d~ır a:an;= . Çeştt ')uyı .tt]ırlığt Kr. S. Kr. S. 

Oıta 

tlbi Kem11 ı Onur diyor ki: olmayan bir günde bahsettiğim hadise- . - . ~ e . ' so ~oy e r, on °!' Ôkll2. 183 70302 7 83 15 00 
· k b l "' h kk _,, ki t b . böyled~r. Dört sene tahammül ettim, de- I 

il. s. 
ıo cA 

• Dttha bir kaç yıl evvel bugOn sinsi nın vu u u acue:,ı a ·ınua a mın- nek 32 8265 7 ~ 11 53 
i . k k k b !erimde yanılmamış olacağım, maazallah sın. Onun menfi propagandalarına, ~ura- ı Koşu öknıu 98 '?7>280 7 50 

9 ı3 

i nsı a ttn o üçO • ırmul>ın ç .ırşıyı · !le 0 va\ıit çarşının bir çok semtlerinin yı- larını gezen ve gören genç dudak büker, Mandu 
9 4140 

14 58 
suyıı verdiğine , önüne kılıp gitmiyece"'ini kim isbut edebilir? çünkU bllir ki, memleket biraz da, biraz 1 08 12 24 

ll a5 

00 Lll) 

ne fdSUamışsa dı:::nı· 6 
Kemal Onur değil, hayli bu muzır propagandaların Dana 13 1870 U 87 1 l 50 

ze kadar sl\rllkledi Ağ ] d . . . "h l kurbanı olmuştur. Ôkeç 6 440 ıa 12 14 16 
00 ı>J 

ılO 

ğioe bk kuç defd ş .t aç an lfllJa 1Şll11 1 ma Memlekette turizm faaliyetini art - Toklu 6:~ 3120 9 50 13 7fi 
biııiın, diy~l>iliriın ki etmemeli tırırsak, VeUletler de Doğuya gelmf'k is- Marya l17 :1759 11 00 14 00 

00 
00 tJ) 

'7~ 

bir p.ırçı sür~klı \'e Celal Kazancı da şunları söylOyor: temiyen memurların müracaatlarından Yapagı 4 Bardan 23;) 50 00 50 00 
bJl yttgdn yaınurıu •Kasabanın bayındırlık, sağlık ve kurtulurlar. Tere y.ı~ı öl T. 1323 49 . 00 52 00 

16 
00 oo 

00 f)IJ 

anlHrda herkes Vö ı temizlik bakımından kalkınmasına önem CİHAD BABAN Erlnmış ya~ '17 1' 'i67 65 00 67 60 
eı,nHf kbını kuşku verilirken diğer taraftan ağı.ıçlandırma Yağh peynir 37 T. 440 20 00 20 00 

00 00 

içindedır. Eğ'er ha- işi ihmal edilmemeli· E salamura yağsız 15 T. 240 5 00 6 00 
d!se gece vuku bul- Kemcıl Uuur dlr. Bildiğimiz top fZUfUffiUfi Sığır derisi yaş 33 A. 360 35 00 35 00 

00 o ı) 
00 00 

muşsu etine feneriııi alan dUkkan sahibi akasya ile mUnasip } Manda derisi yaş 1 A. 40 40 00 40 00 00 00 
müğaza veya dtıkldimn önünde ne var semtler süslenirse geçmiş ta İİ Tilki· 37 adet 40 400 00 500 oo çifti 

Porsuk 210 150• 200 00 300 · diye:: beklemek w~cburiyetl kar~ısındtt· gerek memleketimizi Çifti 
dır. tsu Ur kütilcU hadise 6 ila 8 saut güzelleştirmek ve ge- ftlst ta.rafı 2 lnc1de) -------------'-'·-~ 
b·ı~t ı d • d Artvı· 11 Vı·la"' yetı·nden.· Trabzon t 'f sı·t . 1 a ası a evaw e en yagmurbırdım rek pı:tsslf koruma - ran ran 
ileri gelrue.b:tedir. Farzedelıw ki yagıın b.tkımlarından iki bü- Azap yarması Erzurum balkı ara· 1 / Nisan / 938 Cuma gnnu saat on Yolu Birinci IVlıntakll 
yıığmuı lur bir gün veyu iki gün, butta yük hizmet yapıl~ış sın da bir bomba gibi p11tladı. Erzurum beşte ibalts edilecel: olan ( ; 64fs ) lirıı 
onu lıskip eden günlerde devam ederse olur. Bu para işi de- ekallfyetini teşkil eden eğniyası serve~i ( 89 ) .ımru1 keşit bedelli Artvin yakı:1. Başrnüdürlüğ·iinden: 
bu badısenin ht:rktsce tabii olarak kabul ğil, zevk ve tabiat Cel/il Kazancı sayesinde 150 200 altın paraya tuttuğu . 
cdiJme~i icııp etnıez nıi? Belki kırk yıl· · idi M l k t h lk ~ · t · araba ve faytonla Sıvasa yUrUdü Tarl· çam yolunun 9 X OOO klloın'-'trclerı ara· Oilmu~ane vilt\yetı daı·•ıın ·~ ~ ,....ab' ış r. eme e a mm • .,.tama sevıye• . • . ._ v u iM: •• 

da tıir dafa vuku bulur ve tHkat kırk sine ve ağttca karşı olan sevgisine beli~ hın he~ devrinde olduğu gibi maışetı s~nda muhtelif yerlerde inşa edilecek zon - Iran transit yolunun zığana dağı i.14 

yıl içinde kaçıncı yılda, batta kaçıncı bir misal teşkil edebilir kanaatindeyim.. meı;aisınc munbasır olan halk kitlesi ~~ istinat di varları Ha korkuluk inşaatı ise Kop dağı arasında muhtelit mev1tııer:dl 
ıünue vuku bulacı.ığım tcsbit etmek için Celal Kazancı de olduğu iibi, HUkQmet kona~ınrn Çoruh Nafıa dairesinde mllteşekkll .Na- bulunan 18 adet sillnd.ltın ta.r:nifl ı~ı.iJJ 
ougün elimizde bu hadiseyi ihbar edici [Belediye Başkam .1.1.!Unir Serdar'tn önüne koştu. Bu an için ne yapılmak fıa komisyonu tarafından açık eksiltme- 938 gününden itibaren on beş gUn Dltut· 
fen11i Lir alet mevcut mu? Pek tabii ha/km dün ve bugan ga:ıeteini:ıde rıkan lazım geleceğinl Vall '11ahs~n Uze_r vas1- ğe konulmuştur. Şartname, proje, keşif detle açık eks.tltmere çıka.rılmıştır. 
hayır ... O halde bel~diyewiz bu önemli büfiln dileklerine karşl vermiş olduğu tasile Ordudan öğrendi.M Evı~~ gıtti, er- ve huna mUteterrik diğer evrakı fenniye ı - SllidntrlH in k.~şır oe-dell ('7'lj1l 
işı ön sata ttlarcık buuun için halas ça- cer•abı yar n neşredeceğir.J zakmı, kazmusını, kureğım, slUlhım Çoruh Nafıa MUdürlüğünde taliplere 1lra 70 kuruştur. 

aldı . 1500 sfü\hlı bir o kadar da siUth- verilecektit'. Muvakkat teminat ( 574 ) 2 - Keşifte gösterilen nolbnn par' 

V d 
sız kl cem'an 3000 gönüllü o tarihte liradır. çaların her .sUlndlrin kendi fabrlk~ 

an a iki artist kadına l Kazanç Gayesile icrayı Erzurumda ihtiyatta bulunan E rum istekliler temin~tı ınuvttkkata liC"'· malı ve hiç kullanılmamış yeni olacaJtlf. 

d k t ı · 'J d t b ·1 b' l k a 3 - Slllndirlerın tamiri ve parçal~ıJI aya a an ar { san 'at eden doktor, dı·ş seyyar an arma a uru ı e ıı i de t d 
D b k t S. 1 . kl d re o ası ma buzu ile talimatname mu- takılması nafia mak.lnistlnln huzurile y•' ,, [ ] eve oynuna oş u. ıper erı pa a ı, . " 

"an, Hususi - Tan kıraathanesin- tabibi Ve ebeler perakende gelen efradın şehre inmesine clbınce Nafıa ;\lUnürlUğunden alınmış pılaca.ktır . 
de çaıı~wd~t.ı oıc.ııı seız lıt-yt:tinden artist Ut hhi li 4 - Her silindirin tamiri lııttıkçe eıı, 
l\iudıUl ıle benışire~i Süat işlerini bili- Dokuzuncu Ebibba Odası Baş/lan· meydan vermedi . .Elinden tuttu, siperine m ea t k vesikasının Jbsle gUnü aşağı iki saat çalışmak suretle tP.erlil)eS 
rilJ suıtt yirmi Ü" rnddeierı'nde evlerı'ne lıg~ından .· soktu. Bozgun, yorgun kıtaat kendisini saatına kadar Nafıa Komisyonu Reisli- k' 

v ı · "'ine verm ıe · 1 ~ d yapıldıktan sonra. sonra wsum a.ıına.ca 
gıderlt:rhen, ön!eıine bir kısç ştthıs çıkıp düşünen bir mi letin Erzurumda olduğu- & e rı azım ır. 
neden istedıkleri ş .. rkıJ .. rı sövlemedı'klc- Vilayet defterdarlı~ından gönderi- nu hissettirdi. 20 gündenberi çekti"'l bil- Aksi takdirde yukarıda yazılı. mak- tır. . u"O 

" .. J l b · 6 5 - !hale 28/ 3/ 938 pa.zarteı;l i '' 
rini ileri sUrertk ellerindeki sopa ile _e? ır tezkere~e~ ( 1.938) mali yılı tnn acılıın unutturdu. Mehmetci~ler ~u- ~uzları ve vesaiki ibraz edemiyen istek- saat on beşt.e nafta mUdUrlUğü bin!l.'fıtl~ 
kadınları dö~mtye bi:ışlamışlar ve bir ıçın kazanç vergısıle mükellef tutulması nunla ruhunu teselli ederek sıperinde hler eksiltmeye knbul edilmeyerekleri 
az su11ru dtı tJazı eşyHldrtnı Hlmak kaç- icabeden doktor, dışçi ve ebelerden ka moskofun hücumunu bekledi. Bozgun ilan olunur. . yapılacaktır. . Illu· 

. 6 - İşbu tamirata i"?tlra.k edecek .ı-
nuşı11ruır. Ttcısviııe uğrayan artistler zanç gayesile ıcrayı sanat edenlerin ordunun yardımına koşan Uç bin vatan- ( No. tH:~ ) ·I - 2 ( uı"" teahhlt ve makinistlerin % 7.50 'i ıJt 
Zöbıuıya ruUrııcaat elwişler ve zııbita isimlerinin ve derecelerinin yazılması perver gönüllüden beş yüzU Hasan kale yedi buçuk) ilk teminat olarak 580 ıı.rıı , 
cıe1huı ~ı:ıölıyete geçerek mütc:cavizleri bildirilmektedir. Kazanç dttiresinde ka· ıle Erzurum yolunun cenubundttki To'/ia· Vil3yet Daimi Encümeninden : suınctır ve m.aklne işlerinde ehUyet ıô-9, 
yırwı aört saut ıçııuıe yakttlumıştır. yıtlı olmayan bu serbest meslek e ba litk, Ilövlkler, Gez yaylası mmtakasına M terdiğlni isbat eder ehliyet ves1kası_ g<>> 
Hunlımn Abdal oğlu Sadettin ve urktt- b d k ·ı . r - beş yüzü de bu yolun şimalindeki Uzun Hususf Muhasebeye ait Numune evi-
duşı Pıro vlc.ıuğu aıılaş . lıuıştır . ~~ ant H~~:ıç . gay~ı t ıc~ayı sa_nat Ahmet Dolangez tabyalarına beş yoz nin " ·3451 • lira • 49 ,. kuruş bedeli termesl şarttır. (180) 4 - 3 

Mt:mlt:keun cısayı~inJ bozmak lste- ~ypan~a:: ~e:::~erin: ~d o a~a ~ırer neferi de Çobıln dede istihk'amındaki keşifli ikmal inşaatının ve yeniden ya- Erzurum Sulh Hukuk mahkemesı'ndel: 
yen ı.uutt.cavızıer Adliyeye teşlim edil· lU ö Uldüıc..u d 15 ar!. eye ınce siperleri t11tb.ire memur edildi Bakiyesi pılttcak mutbak kısmının inşaatı açık ek- }J 

mış1t:ruır. Mzum g r 6 n en .. r,ısıın 1938 750 mevcudlu Erzurum Jand~ma Tabu- siltme usulu ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Davacı Karakösede tUccardan ~Al 
Y k 1 J k gunU akşamına kadar böyle birer be. il T k i A d · M b 1 ba 1 - Eksiltme günü 5 Nisan 938 met oğlu Rasim ile mnddenleyb oıtı.ıv 

O ~U. ar UfUffiUilUll yaııname vermeleri ve vermeyenlerin ru de ufı om' y~ ~ er~~ı, k~60 u - Salı günU saat 14 tesbit edilerek hükQ- ôrtulü nahiyesi eski müdürü Raffol 
leşekkurü • kaz.1nç vergisine ti:ıbi tutulmak üzere şın lıanKyo arı açara uçkt ° K sdur r~- met konağı içinde vilayet encıımeni da- oblu Mahmut arasında tııhaddüs ed~ 

Yuhsuilar h urumu baş~nlığıııdan 
aldığımız tJır ltZl\t:rt:de, yok~uılıtnn 
ç11ı.u. şıı ıanııuı dıl\ılwe.:-inde bUyük ko
lııy Ut>.1aı iO.:>h:l en v~ .kt:ııuı hisst-sine dU
~t:u vcı.Lıh.yı ı.,uyUk öl<:.ka \'t: uığtakam·-
lıki<l b .. ~w uıı Vt: bu ~ı:ıuıal)ırları mecca
ntn dıktırwek ımh.ı:tuhmııı tJultın hrzuru-
nıuu hıı s .. ııat ım:k ltıtJi wüuürü Bayan 
Auyc: Kurttıı 'e leşt:~kur edılınektedlr. 

Ağrı Kızılay İdare Heyeti 
Ağrı, [Hu~U :>tj - Yeni yapihp Oye

leıtne uı.ılc.n Avc.!..ır klulıUnde Kızıluy 
iaıııt: btyeuı.ı11 lt-şhıli i(6llı bır tuph1nlı y11-
pt!W.tŞu1'. ttatı rt:yı~ 1:> oy~ :::ıeı,:ılıuış ve 
bu Uydc:r de ariılörıntJüll bUkOwet dok
toru ruım Ozmı:v; Ectııcı Nımet Sümer, 
s .. bık mı:ıbkc::ı.ue buşkatıt>i Ctlal Ütısal 
vu lUCcwuan LüUı un hıbrıkası mu-
basibı l\11zır Tun\tl'i a~ırmı~laıdır. !J37 yı
hııdu nıtmfı:tule bır wut;amere verilmiş ve 
bır amayö İhl ve ölen .l:it!leoiye çöpçüsü-
nnn utlesine de 5 lira nukten yardım edil· 
mt~lır. 

İdare heyetine seçilen bu çalışkan 
arkadH~!urıı blişarılttr dıleriz. 

Müessif bir ölüm 
Van mubablriıniz Vamık Faik Ge

zer'in pederlerinin vetııt ettiğini bOyUk 
bir teessürle hııbcr aldık. Kederli arka
daşımıza ve ailesine baş sağlığı diler, 
taıiyetlerimiıi beyan ederiz. 

' . 

. . 1 . 1 d f d 1 . • kım arga pazHnna çı ı. ar an sı· 1 . . d k l> ,611 
ısım erın n e ter arlığa veri eceğı Han . 1 1 5 Kıı . 331 d 

28 
mısın e yapılaca tır. taksim ve lzalel şuyu davasının rtl) 

l perın yHp ı. cınunu sttnı en 2 M ak • . st' 
o unur. Ka , 1 k d b d ı. ld 8 - uv kat teminatı 259,. h- sonunda sadır olttn 21 - 112 NuıJJ 

nunu sun ye a ttr uru a .. a ı. u radır. ~ . . . " billc' 
gönüllUler seyyar Jandarma taburunun 3 E k f . . . ve 17 - 4 - 930 tarıblı ılam mucl _.,1• 

. . --:- vra 1. ennıye ve saıreslnı O· bunların Erzurumun kemhan mahallv. 
erzakını, odununu Erzurum Kö,,e Meh- knmak ısteyen ıstekli!er encümeni dal- . · ~ 

d 1 ·ı K k d IW)O • nin Kevelcıler sokağında kAın ye 
me yo u ı e arga pazarına 8 ttr ~ mı ve Nutıa müdllrlüğUnde okuya bilir- 'T"Z dideı> 
kilometrelık mesıtfeye hep sırtı Ue ta'şı 1 bakkal Mehmet ağanın Arif l!ilen JI 

· er · t Id ~ h · Y ı on1ı b' ıs{) dı, durdu. Karga pcızarında ve ceph~e 4 - istekliler birinci maddede yazı- sa ın a 151 ane • csa~ . _ a 1 ttaıııil' 

DOÖU 
iLAN TARİFESi 

görülen bu fduliyet Rus ordusunun na- lı gün ve saatta bu işi yapabilecek eh· Yusuf ve Mabmudun Şukru ve v .~ıt 
8 ncl sayıfada · santimi 25 Kuruş zarına çarptı, Korucuğun önünde durak- liyeti haiz olduklarına dair Nafıa mUdUr· ~n satın ald:l~nt ~~n~ da~a~~ ~11~ 
7 • • • 60 • ladı. Erte~i gün Ru:ı kıtaatının Hasan lüğünden alınmış vesika ve ticaret oda ane ve c~p esı arı ~ u ~ u 1 ~ 1'ıtP~ 
~ • : • 75 • kaleye doğru döndüğü görüldü. Karga sı veslkasile birlikte encümeni daimiye dut sır~ mulk mea mOştemılat bır "'' 
4 • • • ~gz • pazarından seyredilen bu vaziyetin mOjde muracaatlurı ilan olunur. (No. 185)4- 2 evlerını.7 . biJ7nzarede sah~:s~arilJlJI' 
3 • • 200 • haberleri orduya bildirildi. rar verı mış o mağ a satışın ı a ••· 

i : : : 250 : <Ar ..... varı Erıurum Demiryolları Onuncu işi etme ~":./~:':~:db•ır y:~1;;';:.';1, :~::~m~·~ 
• • · 

400 
• H Müdürlüğünden : namesinin herkes tarafından görüleb 11. tıan ve~cek

0 

kimseler DOGU 082e- ava Kurumuna teberrü ceği, satış gününde artırma bedeli JJ1 ıJl 
tesi İdare MUdtlrlO"'üne müracaat etme- d"l t k h ··il · Erzurum mağı:tzamızda mevcut 889 hammen kıymet olan iki bin lirli~,. 

& e l en Opra ma SU erı -adet boş gaz tenekesi Açık artırma su- ... 
tidirler. Devamlı ilanlar lçln busust .1 l k M % 75 ini bulmadığı taktirde en sorı af' 

tarife tatbik edil•r. . TUrk Hava Kurumu Erzurum şube- retı c satı aca tır. .ı uhammen fiyat ... t t hhlld" b k' k 1 k re "' 
• b 1 B h t k 15 k t ıranın aa u a ı a ma uze ıtı 

Kırmızılı ilAnlarda tarife bir mlall sine te errü edi miş olan mabsntatı ar- e er ene e uruş au 150 liradır. tırmanın on beş gnn dttha uzadıJBC~o'~ 
razlasile alınır. ılyeden 68W kilo buğdayın beher kilo Taliplerin yüzde yedi buçuk temi- ,, 

t k u 25 3 938 C ve on beşinci gün aynı sılatta en tt~ 
Adres detiştlrmok 25 kuruşluk Uc- su dOrt kuruş altmış santimden, 5951 na a ças e . . uma günU saat artıran namma ihale yapıhıcıırrı, ipO -ıl 

rete tabidir. kilo arpa ile 178 kilo çavdarın da be- 15 de Erzurumda işletme komisyonuna 6 ııı.w-
sahibi alacaklılarla diter .alakadar hıl' 

.. • her kilosu iki kuruş on santimden ya- müracaatları Ulzımdır. v 

Do~U Ab · •f · 1 aı · d i i A d 1 t k 1 1 1 1 gayrı menkul üzerindeki hakları~, dl'' 
U one tan esı pı an enı mtl2aye e net ces nde talip- rzu e en er ene e er ş etme tın· susile faiz ve masarifa dair· olan ıd. oı' 

lcrine ibale olunmuştur. barında gOrebillrler. (No: 168) 4.4 larım evrakı müsbitelerile birlU~te 11rıı~ 
Seneliği 
Altı aylığı 
uç aybğı 
Bir aylığı 

t2 .. • 
4 

Llrıı 

• 
• 

1,50 • 

ECNEBi MEMLEKETLE~ iÇiN 

. . . 24 . .. ı• · ' Ltro 

Umum neşrtratı idare eden Yazı İfleı1 
MU<1u.rt1: BABADIR oCLoıa 

Ilıca Aygır deposu müdürlüğünden : 
Jlıca ayğır deposuna okur yazar ve 

daktllolult yapan (30) Jlra aylık ncretli 
bir müstahtem ile (50) lira ücretli bir 
nalbant imtihana tabidir. imtihan Martın 
ytrıni dokuıuncu Sıh i\inU yapılacaktır. 

·(fW. 192) . 

gün içinde daireye bildirmeleri ~ıl' 
halde haklarının tunınmıyacıs~ı 
olunur. ( No. 194 ) ~ 

I~~;~ ..... !.~~!~!!~ .. ~~;;!1~ 


