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Pazartesiden maada hP.r gün çıkar 

savısı her yerde 5 kurnştm· . """""" 

Basılmayan yuılar geri verllmeı 

- 7 

F ranko Kuvvetleri Barselonu Mtihasara Ettiler 
,Hük(tmet kuvvetleri şehir etrafında mevzi almış 
· bulunuyorlar, ilk müsademe/er başladı 
------------------------------ . 

()rgeneral 
Cevat 
·B ugun biri bUyUk, diğeri kliçilk ve 

ıı.. llla.hlyet UlbarUe blrblrlnden farklı 
~· te~ssurun zebunu olarak elimize kale

tt\i alını"' buhınuvoruz. TUrk ordusunun e -.ı • 
ll kahraman evHl.tlnrından ve mllletin 

tt\i.nnett.n.rlığını ka:zanm~ 18 mart kah -
t~anı general Cevat vefat" etti. 

lllç §Uphe etmiyoruz ki, büyük ve 
~tf:tU.·ordumuzl:ı beraber bUyük Türk 
tU Uetı de derin bir kedcrln esiridir. Atn
tı rır.·un nskerllk arkadaşı, TUrk ordusu -

Un tertemiz b1T naısiyesl orgeneral Cc· 
~t, arJcaı.sında derin matem izler! bıra -

l'l.k göçtU, gitti. 

bt Ocnc.ral ccvııt eski hatıralarına sadık 
QJ. r insandı. 31 mayısta her sene ilk feyiz 

11 
dığı yuvanın pil v 1..ıyaret.ncte gürUli.\r

b U. Oaıatasarayn, mektebi.ne sağlam ra -
ıtaıaTıa bağlı !dl. · 

. :n:r 'kaç ne.slln toplnndı~1 'bu gt.\zPJ 
tllnae general Cevat tek tnk fkalm~ş '>ınıt 
ll'kadaşlarlle, o hayatı yaşar ve etrafına 
~anan, tıakc.'\lrktlr k!lrdeşlerlne mektc
""'l'lıı feytlnl anlatır, dururdu. Yemek 
~lkten wnrn, bl\tUn Galatasarnylıla'r, 
}'~ar, gençler mektebin ba.hçesinde sıra 
~· '-e mevki sahibi büyllk ibUyük ın
tu-.~= tıpkı bi-rer asker ~ titıyUk Ata -
~~.ıtıe Mrsılmaz '6evrı ve mınnetlerin! 
~ ~:~nıek 1çln Abideye giderlerdi. ~te 
ttbı~nin başında, ordulara kumanda 
~ta~' itlzidc kumandan, tıpkı blr neler. 
lar ıuı.c hl'zmetinde bir nefer gibi, o sıra
~a a '1rer, bastonuna dayanarak., Gaiata-

l'aydan Taksime Jtada.r yürürdü. 

~ Ondan bir nesil sonra gelenler bUe 
~tebin bahçesinde kencllst!11 gördükleri 
.. an, Çana:kkaledeki .mU:staıhkem mevk1 
"~'IA• 
:ı.tu -ında Almanlarla yaptığı mücadeleyi 
bıt atıttnr, ıgeneralln b\lyük hizmetini blr-

lerıne m!w olarak. gösterirlerdi. 

\e t>aıma memJeket davasında vakar ve 
~~le didinen orgeneral Cevat, ron olr 
ı, Yll içinde de, başına gelen beşer1 fe
\'.a~etlerın büyUklerlne yine ayni şekilde 

Uta.ne mukavemet etmişti. 

~vve11 ;refikasını kaybetti, sonra da
ttt general Basri genç yaşında ve!at 
.'e ı, damadını mntea.kıp ta oğlu kadar 

"<1lğt Yaveri binbaşı Cevadı kayhcttı. 
}'a Orgeneral Cevat, dalma AtatUrkUn 
b:'rk.ın b'lr arkacln.,ı olmuştur. İstanbulun 
l1ın.t. daha. hiç görmemesını temenn~ ettı -
!er t 16 mart 1aclasından ronra, Ingillz
~ ·~atından damadı Basri ile beraber 

lltaya ne!yedllmiştll. 
ttırı ıternteketln aklbevı hakkında bin blı 
beıcı tı Sôzler söylenip durduğu ve ortalktn 
lar bın rnütalealar yer alıp ıgittlğl sıra -
~t<la. orgeneral Cevat, .metanetini itny -
~1 tnl~n ve TUrk mllletinln esir yaşa -
tı:acağı hakkındaki kn.naatıerinl da.ima 
b!or btnUkıe Izhar edenlerin başında gelen 
· ~hsıyettt. 

~llğ liatırlo.rdadır; Dlyarba.kırda bulun
oı u sıracıa,· elycv.m Londra büyük elçisi 

1~~ o znrnnnkl ba.cıvekll Fethinin kendl
~k AUtıanya elçlllğ:nc tayini hakkındaki 
~Cilırını reddetmiş, mahrumyet ile mu -
eı'h.~le ooerek, yurt içinde lk.almağı tercih 

1 Çemberliyn Franko'nun 
davayı kazanmak üzere 
bulunduğunu söyledi 

Avam Kamarasında muhalifler 
Başvekile gene şiddetli hücumlarda 
bulundular 
Harsclon 22 ( A. A. ) ·- Şehri ~ıı· 

ren a~Uer ta?.ylka başlauuşhırdır. nalı\1· 
deki sivil ~!His kuvvetleri şehrin ctra· 
tında mevzi cıhnı .. bir va1Jyette lıulıınu · 
yoılar. Sık sık musademl'l~r oJmıılı.tadır. 
Asilerin nyrıca takviye kıtaatı getıre· 

ceklcri de haber ahnmıstır. 

Çt•nıbl•ı•lu;· 1t nUıa~eı b •'\f\Uullu 

Lu lmultı 
Lonctr:ı 2:.-! ( A. A ) - A\·ıım ki\· 

rnartt ındı.ı bugUn Ba5vekll Çember la~ n 
beyttnatl.ı bulunarak demiştir ki : 

- Şimdiye katlaı· hllkümctiıııizin 
hattılıarekAtı -te :-.iya:::-i Vllıiyetımizl irntı 

etmek için mUsait biı vakıt bekllyoı • 
dum. lştc O vakıf 1mHll e mtşUr . .A:lman
ya Çekoslovakyayu wlldahnlede bu
lunmıyacağını teyit etmiştir. İspanyada 
ise harbin General Franko kuvvetlerinin 
muıafferiyatl ile netieelenel'e~l anlaşılı· 
yor. Çar~smbn gllnU saat 21 de umumt 
vaziyetimiz hakkında iznhutta bulunaca· 
ğım. 

Çcmberlayn'ın söyleyeceği bu nu· 
tul< radyo ile her tarafa neşredilecektir. 

f_.:t•ınb•rltıyna hlicumhu· 
l..ondru, 26 [ A.A. ] - işçi mebus 

hırdan biri bugt\n Avam kamarasındb 

söz söyleyerek, Başvekil Çeınberlaynın 
son beyanatına hücum etmiş ve Avrupa· 
da dolaşan • İngiltere bnrbe hazırlanı
yor .. şnylalarının Çemberlaynın Millet· 
ler Cemiyeti Paktına ihnnetinden ileri 
geldiğini söylemiştir. 

)hıHtkkatan te,·liif etlHt•ultır 

Viyana 23 ( A.A.) - Avusturyn 

lngiliz B.1şı•ckili Çemberlliyn 
. 

milliyelptncrler Cl'phcsi kumanclnnı, es· 
ki mali~·o Nazırı, po~ta ve lelgraf uınuın 
mOdtırn, emniyet umum mtldllrii, eski 
Viyana belediye reisi, cskt Virana polis 
mOdUrU, yukaıı ı\ vusturyn polis' müdUrü 
mu vak katan tevkif edilmişlerdir. 

Eski . Başvekil Şuşnig hulunduğu 

ııpartıaumda bir nskeri müfrezenin mu· 
hafazası. altındndır ve <lış ıfrıyR çıkarılma· 
maktadir. · 

Eski Cumhur rl'isi Miklu::; tamumile 
serbest bırakılmıştır. 

,\ \'Uslıırya ünHormnsı kulktl 

Viyana, 22 - Almıın hükümeti hı·' 

rafındıın neşrolunan bir emirnamede A\•us· 
turya askerlerinin Alman üniforması 

giymeleri ve yulnız Alınun nişanlarını 
takmaları mecburiycii vıızolunrnuştur. 

Esld .\ ,·ustur)'a lınduUarındn 
Alman neforlerl 

Belgr:ıt 22 - A vusturytt - Yugos· 
lavyn hududu Almanyadan gelen jttndur· 
ma kuwetleri tarafından teslim alınını~ 
ve iki tunır hudut kumandanları yekdi· 
ğerile tanışma ve t2kdim muameleleri 
yapılmıştır. Bu tanışma samimi bir hava 
içinde cereyan etmiş ve muhtelif vazi
yetlerde fotoğrafları çokllmiştlr 

1 Marlno3 hudul ıoevklinde de oynı 
suretle Alman jandarma efradı Avustur· 

1 ya hudut nöbetçilerini istihlaf etmiştir: 

lngiltere Soyetlerin 
teklifini reddetti 

Orta Avrupa işlerini görüşmek üzere 
beynelmilel bir konferans toplanması 

lüzumsuz· addediliyor 
Londru 23 ( A.A. ) - Kabinenin 1 önllmllzdeki Perşembe günl\ Avam ku· 

dUnkü toplantıs~nda, Sovy~tler birliğinin 1 marasında beyımatını okuyacaktır. Bu 
orta Avrupadakı son vazıyet lıakkındu beyanatta Çekoslov:tkya ve lspftnya me

Londrada yap~lnı~s~m teklif ettiği kı.m· selelerinin mevzuubahs olacağı ve lngll· 
re~ans me~ele~ı goruşUlmUş ve böyle bir terenin Çekoslovakyaya yıı.r<1ım husu· 
1çtunaın hu; ?ır faydası o!mıyacağı u~la· sunda lngiltereyl bir teahhüde ba~lamı· 
Marak, bu .ı~t~n sı.ırrınazar edlJmesıne yacağı esa.Jarının mevcut oll,iuğu haber 
karar verllmıstır. 1 t 1 ·ıı ı. b' · d k" ı . • • · o ınmış ır~ ngı z .:a ınesı l\n ·u top an· 
Iouıltl'ı'e (.;ekoslo\'ak)ayn )·ur<lıuıa {ısında be) annanıede mevcut esasları 

m clrnr deü il j tetkik ·et.miştir. ~ .. · 
· Londra, ·22 - Ba~vekil C)embetloyn . . . . . . .. . . ... . . •.· 

Kayseİ-inin bir köyünde 
define bulundu 

Köylüler altınları papıştılar, hükfınıet 
elkoydu, altınları topladı 

tahkikata 

. . -----------------------
Kuyseri [ Hususi ) _: Kayserlıiln G:> 1 Bunu güren seyircilerden muhtarın 

kilometre şarkında bulunan Sarı oA-lan kardeşi hemen atılarak altınları avuçla· 
• 1 

nahiyesinin Yıldırım köyünde.. Ahmet mağa başlamış, bunu gören ikl kardaş 
oğlu Abdulluh Ue kardeşi ~lustafa, e~· 1 

de O zerine çullanmı:;;lnrdır. Orada buluı 
!erinin yakınında duvar yapmak için bir 

1 
nan daha birçok kimseler de altınlan 

temel yeri hazırlarlarken , Abdullahın: kapışmağa koyulmuşlardır. Ortadaki al· 
vurduğu kazrnu sert bir harca rastla· tınlar yarı kavga ite paylaşılmış, muhta· 

mıştır. Herkes merakla bak1trken, ikinci t nn kardeşi boğuşma esnasında altınlar· 
bir knzmada harç dağılnıtş ve· içinden: dan ikisini yutmuş, ikisini de cebine 
çıkan . çömlek kmlmıştıı· . Fakat çömle~-, atmıştır. 

ten de altııılur dökUlmUştnr. (Altla rafı ll ancüde) 

Yeni bir anketimiz 

imam nikahı 
Yüzünden canları 
Yanan kadınlar 

Bir çok zavallıların başından 
ge~en acıklı macera ları bu 
ankette okuyacaksınız. 

FIKRA: 

Memurlar 
Bir istatistiie rastladım. Türkiyıode 

devlet hizmetinde maaşla nya ücretle 
~alışanların 53 bin ıu,iden ibaret olduiu· 

1 

· nu gösteriyor. Bu rakam umumi nüfusu-
muza nisbet edilirse 320 de bir kişinin 
memur olduğu neticesine vardmakta imi,. 

Benim nsıl nazarı dikkatimi celbe -
den nokta bu değildir. Bu 53 bin kişi ara· 
sında yalnız 27 tanesi birinci de~cede 

maaş alabiliyorlarmış ... 

Aşağı yukarı iki binde bir ihtimal ile 
o _eviyeye çıkmnk mümkün olabilecıok. 

Fakat bu kadar kalabalık içinde yüksele-

1 
l:ilmt!k için çalışma kabiliyeti, istidat gibi 
şahsi faktörlerden başka talün ve tesa -

meler/ yüzilnderı imam nlkahmvı 

1 

düfün yardımları da olmak lbım: .. 
evlenmek içill kafi olduğunu zan11e Veya, muayyen bir se\iyede kalına -
diyorlar. Bu yüı.den sayıııwuyacJık caktır ,.e bir gün diyarı ahara ı~ülüp 

/{ ögleri miıde, kostıbalarımtzda, 

hnftli şehirleJ/miırlc bir ~·ok bt,·arc 
k.-ıduılar karıua hükümlerini bilme· 

Fransadn milli müc.lafaa saıulı\jı ktular çok faci~l:ır orta11<1 rıkıyor. gidilecektir. 

Parls 22 - Dünkll kabine toplantı 1 Kncluıltlr :zelil VH lwkir, çoruklar Böyle zayıf bir ihtimal uil'una bütün 
••r!.§tı. 

~eu nu büyUk ve oellm ziya bütUn memıe: ~ 
·~ 1ı:ten sarstığı için taziyet edecek lkim
tıl.sıuı~ bulamıyoruz. Memleltet1n başı saA 

ispanya Nasyonalistlerinin Şefi 
General Franko 

sında Fransa bankasının devlete yapı:· almlarıml:ı prç tlsmyllsile btılm,.uz bir memleket maarifi çalışıyor. Bütün 
cağı avanslttr hakkındaki proie ile milli hlıyorlnr . . 11iç hiri er,kek llllftıka- mekteplerimiz eninde, sonunda devlet 
mUdttfaa sandığı tesis ve istikraz aktı t1111dan ue 111irasmıla11 istifade ede- hizmetine bağlanmaktan başka bir çare 
hakkındaki projeler tetkik edllerek mec· nıiyor. • bulaınıyacak ·olan şahısları yetiştirmekle 
lise tevdi edilmiştir. IJ().(}(l bu neviden bakikt hayat uğ'ı:aşıyorlat;· Fatalist olmak zaruretinde 

• • • Sand kta l lan"' k 
1 1 

~ ·m mac.eraları:nı bir ser{ l111ltmle neşn~t- bulunan ni4cnurlar · kitlesine yenilerini 
11~ &u lllünsaebetle teessUrUmüze vesile mız blzl yine ibaşka bakımdan milteesslr ~ ı ?P aca ıne' afi mı mPge yakındıı başlıyacaktır. katmak, ve yenilerini hazrlamak için." 
~,ren 1~!ncı ht\diseden bahsedeceğiz. Bu etti. Kıymetli generallmlzin aziz hatırası- ınudafsa Nazaretı lttrafından doğrudan Yeni Türkiye fatalist olmaktan kur-
~ lnlık ve ellm haberi dUnkU po.;tadan nı vefatından on gUn sonra tebcil etmek doğruya sandıktan alınarak sttrfoluna· A •"k d • b.. . · • tulmuş \'atandaşlar elinde hamlesine de-
~::n 14 t:arlhll İstanbul gazetelerinden bize va7Jtesini yapamamış blr insanın raktır. Mlls~acel.en ıuOztt.kereslne başla· filCI l 8 enız ~tÇCSlll 1 vam edebilecektir. Ve bunun için ser~st 
btttı 4Ult, okuyucularımıza bu kara haberi mahcublyeUnl verdi. !Biz biraz da her gün nan bu prOJelerı Başvekıl Blum mUdafaa kabul ett 1 meslek adamı yetiştiren mücsseselerlmW 
ıtı <lan on gün evvel vermem~ olduğu-! Erzuruma en mUhlm havadisler! telle bil- ~tmiştir. Mebusım r.: muli~e e_ncümeni İS· Va~insrton, '-2 (A. A.) _ Amerika takviye ve tezyit etmek zaruretindeylz. Bu, 
~a~ blr bakımdan çok memnunuz, fa • diren, Anadolu ajansının bu işe bakan tıkraz miktarını fo ten -O mılyar franga Parlamentosu bir wilyar dolarlık deniz 1 bugün için bir ihtiyaç, fakat yann lhtl
Gl\aıı <ltğer taırattan da orgeneral cevadın ! memuru nam ve hesabına utandık. Oku-, çıkarmıştır. Sandığın kurulması hakkın- bUtçesini kabul etmiştir. 46 harp gemisi ı' yaçtan da büyük bir hal almata müheyya 
1-.\ Unu ne Anadolu AJ&n1ının te1.iraf .. I yucularımıı bili m.aıur ıörstınler. dakl proje dQn 379 reyle mecliste kabul 22 muavin gemi, 950 tayy1&re lnta edi- bir memleket cter41dlr. 

ı'lat Ct ft4n Tt 1tSf&IS•&ı ~f'f&• CtiAD ,...,. edilıııiftlr,. .. ' . ·ıe~ekUr. . .....,. OCLGD 
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Belediye Meclisi 
1 Ni~anda 
toplanacak 

Görüşülecek meseleler 
azaya bildirildi 

Belerliye kanununun 54 inci modde
slne tevfikan, Belediye meclisi 1 Nisan· 
da toplanaca~tır. Bu toplanma müddeti 
kar unen bir »ydır. MOznkere ruznameı;i 
şimdiden nzıtlara tevzi edilmiştir. Ruz. 
namede şu mttdch•ler vardır : 

- 1 938 S(•nesi bUlçesl 
- 2 Evrakt varide 
- 3 lhıisap işleri 

Eski bir mermi 
ile oynarken 

18 yaşında bir deJikaıılı 
parçalaı ıdı 

uoou ==;:;:.~==:......=====~=-=~===-===-== 24 MART 1038 .::;::::iJ 

Haberler 
Karsta 
sosyal yardım 
faaliyetleri 

Elaziğde 
cüzamlar için 
hastane yapılıyor 

ERZURUMUN GEÇMiŞ T ALii ----
Biri irine enziyen 

it ri i hidis • 
1 

Rus kuvvetleri en nihayet Erzururrı~1 lnasıl girmeğe muvaffak olabilmişlerJı. 
Yazan: Kfızın1 YURDALAN Halkevi sosyal yardım kolu Memleketteki bütün 

tam manasile çalışıyor 1 ciizam h Jar 8l'k!ı. ki\nuııu s:mllle kıtualn ınnh telerlnin delaletile kuv\'etli lrnıif k"~ 
Kars [ Hususi ] - Oeçoı:ı seneden J b !· k ,r~ın bir taıoim geldi, zarflar açıldı. Uzun rım Tl\rk ı\skeri kıyafetinde otııra1' 1 

başlı yarak sistematik bir çulı~ma tarıl 
1 

Ura ya top anaca Ahmet .tabyasrndan Erzll' um kale :ıl!'yı dikden içeri saldırmaya muvaff;ı}·I f 
takip eden Halkevi sosyal yt.ırdım kol1;1· Memleketiwfa:dekl cUzambhmn mu· na menP.up Yl\zba~ı Rıfat namında biı muşlardı. 29 uncu fırka emrinde!\. ı 
muz. bu ?ers yılı basındıt da şe_hrimizın ayyen bir mıntakaytt toplanmasının mu- hainlu düımana kuçlığı haberini verdi. zurum seyyar Jundarma taburunun h~ 
bamıyetlı vu~andaşları_ ara~ında ıki top 1 kurrer oldtAğunu ve hu yerin Elııziğ' ol- 1 Blı emi kıtuutı teyakkuza davet edi- dtiği Çoban dede tabyasının şlın;ıl # 
lantı yaparak ko~itenın bır yıllık yar- 1 ma~ı gallb bir ihtimal dahılinde 1 '\;ordu . .ı::ı tesi o un bu vatunsız va~iyeti hrsinde Köse mehmed geuiğiı iıı :ı~ •. ı 
ılım suhasıııı tesbıt ve bu lse esas ola- bul . ,., j ,J "' • - k ı k ı ş ,.~ 
cak ynrdıw maıtdelerini te~in etmi~tir. l · .unduğunu yazmıştık. Sıhhat Vekwe- Ruslara iz<ılı ctmı~, _Hasan kuleye done~ da · i sarp tepen n ur ·ası a mroı. ~~ 

fşin şayanı takdir olan ciheti on tının_ bu hususta yaptı~ı tetkilder sona: R~s kıtautının dıı .. ieı.ı-~r- c~ptwye avdetı Htıltı müdafaanın g-erisine dfü;en Ol•,~ 
bin lira kiymetindeki bu y21rdım için u- l er~ış ve Elazığdıı. bir ctlza~lıltır hasta-

1 
gorüidU. Bir b?~uk ~üruy~ş kolum1~ da şif kolları o gece Köse Afehmcdlo .0·,)t 

zun \'6 yorucu bir meı-oai sıurecıilnıemiş , nesı kurulması takıtrrllr etmıştlr. Bu bas· H11ykt\rd vadlsua takıben h.arga p..ızmı lu tepesi nrnsındl1H sırthmla hı~ b$r 
"hmtsmdadır. İki toplaııt~da herkes yıt- tanenin etrafı du cUzamlılar mınkası 1 cephesine !ı=ll~tıgı seyredildi. Artık Rus- mcv1ii lhznr eden Erzln anh Hi ... # 
p.ıc . ğı yar.ıımı tmıbl.üt etmiş ve vıınd 1 ohıcahtır. il.arın l:aleye lıücuru i~in hımılandıkları Velinin kumanda t!ttlğl euıel tal ~ 
dtıgı ydıdıwı ııa r.ı~n bır zttuııında ıra Y .. rıi cüz11ınlılar ba-ıtnrsinin fnş ·ısına na du şUpl!e l:alrnadı. Ertesi gece çal- kurşılaşdılu. Gecei.len geride tıaş!S) ıol 
~ııııı~ur. Ycıı·ıt 1 mııı r , yice gör" 7SW ıi Nisun buşıı•dtt bdşl ımtc ktar. Bu h sta· ldırılan ·Hus ı.öbctçllerlnin ifade~i Rıfa· lJU mu:iademe Surp tc·pe mndafile:~ 
•alık kısmı et, un, setıze. şeker, pıriııç, ne bazırı. nan projeler mucibince bir tın kuçışmı vo ifşaııtım teyld etti. 28 iknz et~l • . Şafak da soktu, sip:!ıerıJllP 
ycıg v.~. gıbi nyıııyttt vlup buııun. b.ır 1 ~ııstttne olcmıktun zl~ ade bir kamp ba- Kanunu suni 331 e kadur yapıltm bu ön U gorUnmeğe başladı. Duşa: 0~ı 
ıı.ı::ıruı loptan ve bır kısıııı du komıtt>nın imde bulun call.tır. hazıtlıklarlu 12 Tcıbur piyade, 30 toplu mevcudu beşer bin mubaripden 11 ~,JP 
ılltı)aç duyuuğu z41mınlurda nıuntazııman EUlzığ hastanesine evvela civarda- Erzuru!ll ırnttı mUctufaasının mıhrakını olınıyan 2 aluydıın ibaret bir kuvvr.t~ 
l"~1.1 ın ~c.ıum~~t~uir. Ayrı~a H.ı1kevi hüt· ki cüzamhh1r toplanacak ve sonra ya· teşkil eden 29 uncu fırkanın bulunduğu gediğe yaklaşdı~ı görüldl\. İşte liı)'ilıot 

Kelkit, [Hu~usi] - Bu ayın , 14 QncO \:t~smde~ tııhsıs oıurıan ı .oo lıra ile de vuş yııvaş bütün memlt>ketin cüzamlıları Çoban dedeye ve onun ilori menii burada kopdu. Sarp tepe şiıft;ı:'tdılı 
gOnO kımmın Fir"ngl köyünde tnylt'r k.owıhmın yemekhanti ve · mutfdğında burıtd1t toplanacaktır. Bütün memleketi- olan 29 Kununu sani 331 de Dolungez şakdan Ruslar ta!"afından sıırılınış ıl arı' 
örp~rticl bir kaza olmuş Vt\ 18 ye;şla· ç lışıtn wQslahdewın ücretleri kttrşılan· miıdeki cüzamlıların udedi mttlurn de- tabyasına hUcuw edildi. Dolangezin mn- Mnsofıı baş'ına Köşk yuylasmu Rusl si' 
nnda bir ddı:-(anlının ölüwilt! neticerı- ıuaktadı~. . b ğildir. Bunlıır hakkında şimdiye kadur dafoasma 29 uncu fırkanın 86 mcı aluyı geceden tabiye ettikleri ı;, ilk ikl l>•'tdl 
miştir. kb Hıt Kevı ~nasının al~katında.k ye- hiç bir istutistik y11pılmamıştll'. memur edildi. Bıı al:ıyı:ı kumandanı Bin- ya~ı lıcdigl temamen atu' Hltına aln·~~ 

Fir~ngi köyQnde demircilikle i~ti- "1 ıen veuııbt-ırye olad sıısn oıummd uu bUu~ :;a-1 Bunun için hastane Hittyaç nisoetın- başı Zukiı nıı.nımlu bir Ktıhrnmımdı. Dl\şmnıı hu ateşile bu atc~He Lu tıJl # 
1 d Abd 11 h, ö "'l D u ttıı yanın u m aemme . . . t k · C ·ı Cll 'J" kUıJI 

e-a e en u a m vey 015 u ursun bir ruutrak tesis edUmişfü. Lise ve ilk de genışletılecck ve kadrosu bu ı~tlya· 500 muhnribe ... vurmıyan aluyıle merdane a V!ycy, memur emı ıı m ıot 
sabıtn demirine ek yapmak üzere eline mekteplerde okuyan yoksul tal~belerden ca göre çoğaltılacaktır. Burada cuzam mUJufa.a etti. Rusların Dolanguo hUcum tla ettiği 53 Uncu alayın ilerl6I11 ~' bO 
geçir~i[Ci Ruslardan motrtlk bir top mer- 250 çocuk her gün ogle pıtydol)hmnd&ı bıtkkmda fennin en son buluşları tatbik eden tcsadUfen 93 lıaı binde ermenilerln mani oluyordu. O gün üç del'ıı sungıı ~ 
m~slm kurcalamakta ike~ ateş alan mer- komıtenin bu salonlarında çok samimi olunacaktır. del4letle Azizlycye giren :ıh·ılinin muku- cuınu yapıldı, Her Uçt\odc.: de RU"18 fi 
mmin p~r~aları Dursun un bnğusak ve bir kubuı görllı' va sıcak bir yemek bil ttrnrru.c. ile tunl edilen ı:>a tını:!\ bozulnıasHe neticelendi. Bh cidaldnP , 
~~syelerını parçalamış ve zav~a!ı gen~ yerler. Yemekler, ordudaki bir erin is- Kazaları değiştirilen alaydı. Bu alayıı. r;000 mcvcudlu kuvve- zurum tubuıunun 7no uıevcudunde1>61-
ıkı saat sonra ölnıOştDr. işe ~dli>e. vaz!- ub.kakı ve ktt.lori ~ı Uı;erine ta..m.im tile sabaha kaLlur çarpıştı. ·Rusların 300 zubitlc 70 neferi sıığ olurak kaltıJl~ef> 
yet . etmişse de b.adbede kımse~m bır ed.ıldlllnden çocuklıtra verılen porsiyon- nahiyeler neferi kalmcııyıt knam Dolangeıde son- Seyyar Jandarma taburunun böl~~~ 
kusdı mevcut olmadıtı anlaşılcııştır. lar çok dtıfd önlerlo<ie artmu.ktadır. Hut- 3229 sayılı kanunla yeniden teşkil ğU hucucnu yapıldı. Dolııngez Ktmunu kumm:dunlurınden YUzbaşı Beşı ıııC 

Mahkumiyet kal'arı 
tasdik edi 1 di 

tttda iki defa pilav ~e tıı.th 1 sair gUnler- edilmiş olan bei kazıt bududlannın ttı: aninin o uzun gecesinde ı:ıekiı: defa ta· Rasimin .Erzurumlu YUzba~ı Fi~r ı~ 
de ç"rba, et, ve sebze venlmektedir. yin ve tesbitine dair 8829 numaralı Res- rafeyn arıtsındıt alındı, verildi. En niha· 1'o~yalı MUHizim Ahmedin obus dsfleıt 
:l50 ki .. 1 t 1 b k k k b k o d 1 k il H rile parçalanan kolları ayaklnn sarP 1 · şı ıç n ça a, ıça 1 .aşı , ta u mi ~zete e ~ünteşlr cra .ve i eri e- yet Kumandan Zakir ağırca yarnlandı. pe müdafilerinin maneviyatını yine lı~ 
ve suire de temın edı1wiş yemekten ev· yetinın 21 • B - ~37 larıh ye 2/7862 geri alındı. Şufak uttı. l>olangezJn Rus· T 

1 
Al d' k 

1 
olP 

Nnnıune hastah1tnesi röntken mnte- vel ve sonrıt ytkıtnmak ı~ın muntazam sayılı kurarnameslne dayanılarak : lar elinde kuldı•,.ı görüldü. Bu harekeli madı _osbya 1 ımf e . m yan ·~ ınış "t\ 
"' t N ı· kAt'b· Y ı kl t · ı A E . .., . gövrlesı ölUğt\ e rn.ıına akşama 0 .ı.ı hasstl)l p·t:şe em ı ağır ceza a ı ı u- su mus u arı esıs o unınuştur. ) rzurumun Karuyızı kuı:asına: mUteakıp ayni Rus ~9 uncu fırkusınm . "k ·r . . Ç b df" 

sur P~kel'ı tahkir etmesinden dolayı bir Komite bundan madtt, merkeı. okul- Söylemez, Göksu nubiyelerile yukarıda dolgun mevcutlu l;)-1, 156 mcı ulıtyları sıpcrlı · vazı esını yuptl. 0 an 
11

11 
ay evvel yttpıtl!n mahkemesi neticesinöe farında 26l ve Susuz kam~nu ok~lunda sözU geçen kararname ile yeniden ku- Çoban d~deyi ·şimalden ve şarkdan sar- istikametinin zaviyei meyyltesl ~d~tıI>' 
üç gUn ht1pis, bir lira zıtrar maneviye 10 talebt!~e tam ta~ım eı~ıse, 18.> tu~e- rulan Elmalldere mthiye.'3i. dİ. 3 glln bura•Ja kanlı muharebeler ol- de cereyan eden bu muharebeye ıstı ) 
IDbhldim e<ıılmi~ ve bapıJnir. teciline beye ayat\kabı temın etwış vo geydi~- B ) Kalan kazttsına ; Kahmut, Hay- du. Ruslar büyük zayiatla tardedildi. Bi- matlaki kıtaat batarya dürbinlerlle ıı:ıot 
kantr verilmişti. mtştir. M&1h~llel~rcJe vıtpılan esasi~ bır daran ve TUrüşmek nahiyeleri. zimkller de onlardan aşağı değildi. ran hayran seyrediyordu. Tıtrafeyıı ,1 

Bay Neşıtt Nemli bu bOkmtı temyiz ttılkıkut neticesınde, 25 ailenin cıdden c ) Diyıtrbekirin Cinar kazasına ·. 
30 31 

J{r: 
1 

. do yarahsını ne de ölQsünU kaldırına~8 ~ 
· · · - · muavencte muhtaç otduklttrı görUlerek _ " ' · cıuunu evve gecesı şmun kit bulamıyordu Türk Rus Erlerinlll etmış ısede temyıı; mlibkemesı hükmn . . . . Akpınar nahiyosl. J\.·arcra ptııarından köşk v·ıylnsınn 31 in- · [illi 

k 'k ı i yttrdm deıterme kaydedılmı.,,lerdır Ay t 6 "• rilcr gibi üHHeri do biriblrine karJŞ " ruuvafik. gören: tttstı etm şt r. ."' • • Ç ) Mardinin dil kaıusınu ; Alyan ci fırka cepheslne baskınh hllcum etli W 

b'l .. d .1 k nlyal ve para vermek suretı ile bunlara B bi . h" 1 1 b ğl p t • · yanılıların mUşterek ferytldları saat16 ~r Oltuya kıt 1 egon erı ece dil munta:ııtman yardım edılmektedir. . ve as .rm na ıye er 8 anmış ve e • .Dü~manın dolgun ITif'VCUtlu 1G tubur muhariplerin öfkelerini artırıyordu ~tç 
. . . 1 . rek kaıııgının Çttrsancak nahiyesi bu ' . _ . . 

1 
eıı 

Ü!lU kazasına bir k~bile tayını içın Umumi Mec is dağılmadan evvel, k ... 1 k •ı i d .1 . ti ptyaden 36 toptan ıb, ı ı. t dördUncU Kar- çalanan zabiUerinin mcvkiinf lşğtt -hf . b. - 1 azauan a ınara ıı aza r e verı mış r. f . vıı 
yeni seue tıutçeslne tahsisat konulmuş- komıte u oğ en yemeği hazırlayarak • '"' .. .. •• kas uvcı ırkıısı kıır~ısıncht kıtaatımız Erzurumlu Cemal Ilopelı Osman. ~ ~· 
tur. BUtçenin tnstikini müteakip bu ka· meclis uzalarını davet etmişti. Başta bu Hır kızıl vakası goruldu rical elti. Düşman iki koldan Kur~a ;viü Bahada· çavu~ların narıılarl sııtt <\( 

zayıt kubıle tıtyln edilecektir. kiymet~I te.~k-külUn en bU~ük yardımcı· Şehirde bir çocukla kızıl vak ası pazW'ından çekilen Erzurum seyyur Jan- J~n y~lmiş nefere yedi bin nefer kU~ bil' 

N h. .. d.. ·· t · l . sı ve ışletıcısı olan Parti Başkanımız görülmüş hasla evinde tecrit olunmuş ldarnıa taburu ıle zayıf mevcutlu 31 inci tı verıyordu. Erzurum seyyar tal>urll o>' 
a ıye ffiU UfU ayın erı Akif Eyidoğan olduğ"u halde, meclis a- hükumet tababetince tedavisine başlan: fırkttyı takip eyledi. Ruslar en kısa yol- rada sebat etmeğe mecburdu. . ÇO? 
Hımsın Tuşkesen nahiyesi müdürü zatları ve sair zevat gelerek çocuklarla oııştır. dan Erzuruma g!rm~k is_~cyordn. Bu taburun omu~u~n yüklenmiş ikl a~ır 6~ NdZl!n Kurdaş Ulturıun ~itkir nub.iyesl birlikte s~mtmi bir yemek yediler ve mın~~ada en kısa tnrık . Kosa ~Iehmed zıfe vardı (bırlsı . senelerdenberl . ş ııı~· 

müdurlOğüne tayin edllmıştir. gördUklennden çok memnun kaldılar. gedığınden MüdUrgeye ınmek ıdi. taşıdığı memleketın şerefli tarihini ~ 
Taşkesen nahiyesi mUdUrlü~üne de fü: bayırlı işe ellerinden g-~len yar- Bugece nöbetçi eczane Gecedeıi Çoban dede mevziinin hafııza etmek: diğeri 1 Kanunu ~~ 

Karayazı nahiyeslııde? açı~ta kalan dımı esirgem~ye~ hamiyetli valıtndıtşla· bataryalarının z n v 1 ye i meyyiteleri 331_ de_ ~ars kapusundan De~e boY11 rW' 
Ekrem Kangöz'un tayın edıleceği ha- rımızt bu vesıle ıle hürmet ve şükranla "İstanbul,, ecza nesidir I duhiline kadar yaklaşım Ruslar, gecenin İ ğöturduğu Uç bın Erzurum gonuuuıe 
bor alınmıştır. anınağl bir borç biliriz. zulmetinden istifade ederek Ermeni çe· (Alt tarafı 4 flnoU.dc) 

. Süheyllnın ıı.çtığı mi\.k~eme devam j Bir par~a kendime gelir gibl oldwn 
ediy.>rdu. Selma k.lsa kısa. gülerek anla- ve -0 zaman dikkatle şoför dlye konuştu -
tıyordu 1 1:a ;, ğı.:.m :ıdamın yüzline baktım ... Kendi.sin-

- Bu dalgınlık galiba hepimize sa- de hiç o hal yoktu. Meğer otomobil husu
ti .. Geçen gün Be.şikta.ştan geUyordum. İki si <ieğilml imiş... O kadar utandım kL. 
klrk be.ş matinesine yeti..şmeğl kurmuş :. Sinemaya· girdiğim zaman hAlA. bu dal -
tum ... Fakat ben evden çıkıncaya kadar gınlığıına gülmekten kendimi alamıyoı· -
saat i!{i buçuk olmuştu. B:rr taksiye atla- c!uın... · 
mağı düşündüm ve karşıma çıkan Hk o- Ben : 
tomobile bindim ... Çek Beyoğ'lun:ı dedlm.. _ Ya., icapkırı efen~ diye btı.lal • 
Çıktık, Sarayın öni\nde of ör .._otom-Obili dım. Klrnb:lir kimi d~UnUyordunı.ı.z ... 
C:urdurdu indlm. 

Selma bıı.2ını eğdi dlğ~rlerı giil..ıneğe :!)~ -
- Ka.ç kuruş yazdı '1.!ye oo1'ciuN. 
GüldU, cevap vermedi sonra: 

ladılar. Süheyla.: 
- Refik Bey ... Bunda bir !tlraf mı 

var? Sizin dalgınlığunıı da oöyle bir dU 

-
mwı.bet veya menfi bir cevap veımeltle 1 - ilen bu ışaıt:ı. ra1J değıllm. lliki\-.1 Ay~ k:ıtıla ·katıla &lilUyoalıı: 
ayni derecede onların dalına tut~mağa yeyl :siz anlatacaksınız... Fakat bizi hiç 1 - 'Bravo LAmla. ... Bravo... 6~ 
müheyya me .. :aklarını tahrik etmı..ş ola - · olmaısa kcndl halinılze bırakın ... dedim. Ve Selma su.saı·o.k önüne bakıfoı' 
c:üt!m. - Mızıkcılık yok Refik ... Soma dön- 1 Sonra. bh'denbire: ıııf 

_.!., Ta.bit dedim ... Fakat benim dal - dil, herkes bu şarta razı mı diye sordu. - Ne var bundn glllecek Ayşe 

gmlığ:mı bu neviden bir değil, bir kaç - Razıyız diye cevap verdiler. I.Amia sordu. İşte alelade bir perl ma alı. 
( düşnüceye hamlede bilirsiniz... başladı: Ben IA.fı kestim: ıııı 

Selma: - Çok sıcak bir yaz gilnii, kızgın gU- - Güzel söyledlıı.lz L:lmla ... ue11 fıl' 
- Yok dedi Refik Bey ... 4; karı.c;;tır- neşin denizin üzerindeki parıltıları gözleri nu manalandrmağn. çalı.,maync:ı.ğlJll· 

mak istiyorsunuz. Fikirleri dağıtmak ni- alıyor ... Engin bir deniz, uçsuz bucaksız. kat bir şey soracağım. 
yetindesinlz gal'.b~ ... Fakat bizi ka~:lıra- gökle birleşmis hissini \crincerc kadar u- _sorun... ôılr 
mazsınız ... Söyleyin bakalım zanıyor. Tcnhn bir kumsnl... O l:m1 alın - Perl oğlu o kumsr.ldan k:ı.yl>Ol u1~' 

o zaman ben: 
- Evvelft sır:ı sizde ... dedim. 

üzerinde gUzel bir J><ll'i kızı uzanmış ya- ta rısormı. insanların içine kaTı.şmıı.1' 1 

.tıyor ... Kenara vuran küçHk dalgacıklar mıınu hlssctml§ mı acaba? 
onun bir edere benzlyen mini mini beynı Ayşe hemen cevnp verdi 

Ay.şe manalı bir kahkaha attı: 
- Refik Bey doğru ~öyll\yor ... 

söyle ba'k:ılım evvela ... 

ayaklannı ndetl\ okşuyadar... Dcııi:tden _ Etmiş .. Etmiş Refik Bcı.y... 
1
,11· 

Sen sıcak bir meltem e ·I)or ve peri kızı kcn- Umin henüz mahiyetıni pek nı1l 
~ini ~üUya~arıı kaptı~~ıış di'.şlinüyoı.' ... fü~ pnadığıınız Selmayı sinirlendiı~n l)ll e.-ıı 
su ada~ neıeden çıktıgı ~Ilı o~~nn.yan bıı , kn.yı orada kesti : • 

1 11 ı Selma yut.ımmdu. ~ini çıkarmadı. 

Ben ince bir noktaya temas etın.t.ş oldu -
ğumu anlıyordum. Lamia yanımdan lafa 
knrı.ştı: 

- Sıl::ıştırmuym canım klzen.ğ1z1 bö:;
el... Knba.hatin büyllgi\ sende ama. Refik .. 
Bırakın bunu da. ben size bir hikf\yc aT? -
lat-::ıyım dinleyin olmaz mı? 

- Ben razıyım c.\e-dl AYJ!:! ... 
Fahire:· 

peri ogltı bu dalgın bakıf7lı peı ı kızına u- __ Hayır dedi Refik ... Anlattıg1!'l 1'9" 
z:ınıyor ve soruyor: kayed~ki sahıslahn dünya ile hi.; (ıh' e' 

- Ne dUşUnllyor.sım peri kızı? yoktur ... Ve insanların içine hiç gırfl' 
Kız cwcln. cevo.p vermiyor. Fakat in- mişlerdir. 

ce dudnkları bir gUlUşle açılıyor. Sonra : Ayşe: 
11 

• 

- Seni diye cevap veriyor. - Ben buna. inanmıyorum d!Ye !it 

Peri oğlu bir heykel gibidir. Çok kuv- dı. Bnnn öyle geliyordu ki ... 
"'etlldir, hemen peri kızını kucal:lıyor. Ve Lfımia dönerek sordu: 11~ birdenbire gö7d<!n knyboluyor. Bu kumsal - Sen ınnnıyo rmusun nen~ l1 11f - H!ç bir şey yazmamış efend!ın di

ye cevap verdi. Ben sinirlendim - Ben dl! ben de <Uy" 1.~til'ak Nti. 
şUnceye m~ hamıecıellm? dlye sordu. Lamla: Boğazdadır.Hal:l eski tcnhnlığındandır. O- o kadar gt\zel söyll\yol'du k! -0!1·;,11' 

raya şimdi kimseler uğramıyol' ... Dalga- yu diyebilmek cesaretini kl'nr.ıın;ie - Ne demek bu dlye lıiddtle sor -
duın. o gülüm.siyerek: 

-- Otomobil daha yeni de taksi al • 
mrıdm. " 

Selma.: -- Yalnız bir şartıın var ... Bu hika.-
- Bravo Süheyla diye bağırdı. UaycU 

1 

yeden bir mana. çkarmağa çalışmıyacak· 
ba.kahm b11111. eeval' verin fimdı? 11nız. Bun" ufak çocukların dlnlediğ'i blr 

Ke!141 ıpımııı fP.kPilımm~ım. ıuna· m ' 1 Bibi ~nll)'~tlmniı. ,, 

lar beyhude çarpyorlar. Ve bir zaman ok- madm. 
şadıkları ~cd\!f ayakları beyhude arıyoı·- - Evet Lılmlıı diye """!nP verctlı!I 
lar ... Ne perı klıı, nt peri oğl\\ artık orDıya ) 
oJr ~atı ~~nmtt)'Ofl r. < rk""' 11' 
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EN SON HABERLER.9 

Çinliler Japonları 

DOÖU 

Memlekette 
yeni mahsul 
Bu sene vaziyetin iyi 
olacağı tahrnin ediliyor 

Bu sene hll\'a şeraitinin hemen bl\· 
ıun yurtta fevkalade denilehllecek şekil· 
Je müsait g(.\çrnosi \'C Şubat ayı zarfın· 
ıtu yurdun biı· çok ııJHtt11ı.n1ararıdtt yağuıış geriye attıla~ 

Çin resmi tebliRino göre, M~m~ul Şaıı~:uv~l·k ·· ı ve toprnğan Uzel'inde . uı.unuı ınüddet 
Ucrlewokte, lıerıı de yeol bir tnurnmı tıu:ı:ır· klıllıııı~ ohuı k.ıu· sebebıle lıu soııc: ınttlı · 

ırı . Hankeu 22 ( A. A. ) - Uir 
ı... iltrı hareket emri \'crdi~I kıtaot 

: 1 ~uJ vttziyctfniıı çul\ i~ i ulııc:ığı şimdldeu if ~' '"'llaıtktadtr. 
lara1' ~ , .------------------

t nhıııiıı edilmf•ktcttlr. Bumloıı ı;orırn<:ı 
l\·in l'eyUıll ilkhntınr yft~mtırhU'ı beklen· 
wektedlr. ·:~~! ! ıvıaksim Gorki 'nin Kayserinin bir 

nun Jşr d ... Ortn Ye l>oğu Aundolıı hariç olıırnk 
lınııl ı:I OgUŞUfiUn köyünde ı nı.crn )Urdun her tarafında kışlık ekim 

-~.-.. -

·~ 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayaıı: B. D. 

'l't•frikn: '• 
ftl l lşlod Şubut başında lamııml11nmı~ bulu-

i~ 80~ Oin i yıldönünıü define lJulundu nu}Ol'<lu. Gt•Çfln ay bu lllln1Akal:ırda e- Bı·rer bı·rer lekelı· hum-
en bl•... khu r~; ikmal olt•ıımuştur. Şimdi mulısul • . 

1 
01ııJ t.. k • <l1ı:ıı c.ıu· .. tı 1 "'io.tıac-> tnuı.111.t•n kuı.·\·etıenıniştir. Son yıığan 

d "wc;.~ uur i şehrinin bir tepesine Rus ~urlur ınııhsulU donlArın mtızıro stratın· k ı d k 
fJJıb'f edibinin büyük bir heykeli dikilecek Kt•)fi)Qti hutit:r 1tluo ruu,btur AH dan mutı:ıtnta rtnılştir. maya ya a anıyor u 
l l ~ Çu ~uş ııi~Sdeyi ttılcfor.Jh natıive ı\lütlü · iımtr, Manisa, ı\khisttt. lhtlıkesir ve 
a; ~ cinA... Mosko-·a 22 - Mt.ıkslm Gorkiwn 1 cLuie lıalıer \'eı miş, nahiye Mll~lh n hns· lıtH'tılisinllOn sonra Marmnra nnntıılrn · 1 .T k l 

ba~le~ ~~llŞUnuo 70 lnc& yılclönUm.il WÜDD36· ttt oiaüğU için, k:mı.lı:ol kouıutanıw suıdıs tl:ı zeytin toplama işi ikmal edil· Y Q ti e düşman eline terkedilen 
dafı r'ıl ~le her tarafta rriaksim G~rki gecesi talıkikat yapmak u.ne -.:ık~ ~·erine l(lın· miş Hı ooğların da tiınarl tıtınaıulanmış· b 
erle,, ~p edilmeKle Ve mubtelif eğlenceler Jermlştl,, hr. U toprak lar Üzerinde adım adım 
:ş~~ rlan~~ktadır. , . Altınlaıdr.ı.o doı t lt1.11c~io1 doe oJcn ~lugla, Adunn vo Çnnnkkalcde taı· ·ı ·ı k r l 

e t~ lıe Oorkı şel.ırlndt1 Mukslıu Goı-kluln kıuakol kowutllnJ hn:ı.i~yi rap• rı.t lrn· in yııtı7lardan dolayı kışlık zor'iyatın l erı ey en QT i emiz bü.yük bir keder 
mvvf. f' ~teli bu şehrin y~kmmdtıkı dnğau ık· wya bildinu iştir. : J 1aı or görmesJ korku'lu atlstılmıştır. k 
_kı~.ı' kta ne ıekzed~leccklır. Bu suretle hey- Mesele \'illi ete r edllı ;1 \' ti ~lobsulün her sabndıt wu~ait gide· Ve lZftrap eTVQnl gibi idi ... 
şı~·., 11ıı.... Volga sahıllerimle ve şet:Jirden uzak :\dil o.. 'i . 

0 ı 1 ş. a c.'ği nnloşıJmnktadır. 
uş o_.,,, ~rcıcrdeıı ''Ütiinobilccektir ltosı..:0 • ' octyınan, BOnyan ırnınsı l\aymakom . 
RusJ111r ~a 0 • • "' 1 vekilf Necmi ÔnengOdU hthkikHta me· Es!rl.:gim 27128 ikinci .kamın 19l5 ta- ı rıılnrıı Ermeni doktorlar memur edllmtş-

&fl ( So Gork1nln oserlermden { dOşmantıV) mur t . ti K k kT bal N .. f .d ) . h rih1nden başlar, o gece bizi Kom adı ve- ıerdi. B1ıim ordumuzun unıronnasını ta-
iki ~ nuncu)ar ) ve ( Gones uyakları ) 1 • e Wlıi r.. uyma "'!1 . ve. J 

1 ma • u us l are erinın ~ş as rllen genlşçe bir mandıraya doldurmuş- şıynn bu sUtsllz vatandaşlar hasta v -
a al tJİf' ll!)eslerl 8atıncye konncok, "~crbaycan 1 h~de yaptığı ıncelemede, yırma ıilh adet hakkıpdaki CeVaplal'l l~rdı. Erte.>! saba~ blz!ı oradan knUle ha· "llf d~1üş askerlerimi! tedaVi e: ·:C 
u tıt; ~iYttt gazetesi 23 ~lt1rt nuslıası ( Sal· 8 llru ,w~yd~na "ıkar~ıjtlr. .. . ,, · lınd.e çıkardılaı· .. Iğtıiııa.m edilen atl:u·ı - ıer<le onlardan intikam alniağa. kal~ _ 
1 kU" k Veıı) tarafımlaıı lercerue edilmiş Got- i\tt) m~kıım vektlı ile görU.,tum ve Nllfus ıdarelerlnln eşbHR hakkında· m12111 tizerlne binmiş olan Rus askerle nışlr.ı.ıdı. Her koğuja girdlklerı 2nman 8 _ 

ıeın~ rl "'"ln mulıtelif şiirlerini ıbUva edecektir. tdtınhm gordUro. Bu altwhınıı bir tara· vereceği cevaplann k.UtUk kaydınn i~tt- rlnlıı muhafazas.ı altlhda yUrUtıneğtı baş· ;ır ve hay5ıyet kırıcı 13Özlerlc bu kımıl -
ungu _.4 24 Marttu Titlis tiyatrosundcı Aı zumttn· f~nda krıtl, ~iğcr. tara~ında kraliçenin 1 na~ ettirilmesi hakkındtt O;ıhiiiye V t'kQ· !adılar. ~nf:ie bi:· top ıııevzııııın başınd'.l. iamaya bUe mecali kalmnmı..ş olan Türk 
R~lllJr ~ \(1 Sfmany.ın tarafından Gorklnin kabartma resımJcm v:ır. l{ral sağ elinde leh alakadarlara şu t:ımiwi göndermiş- durdu. Oradaki b..r _R~s Kumandanı gele- ıskerlernll manen ynralıy.orlarmı.ş ... Bl· 

aldan fi ( 1<12. ve ôll\m ) adlı ıılyesl Qynam\cak mmak tutu;·or. Başım11 üzerinde ba~ı tir : re.k hepimizin eller.mı ayı1 -ayrı sıktı. Diz\ ?im gdınemlz ve tedavı vazlfcslnl llzerı . 
unde0...4 ~, tat\) o vosıtnsilc tıer huafa. l~Htlril!- andıraı~ bir şekil \·ar. Btrafmda da lalin •Medeni ve şahsi alıval hakkında esir alan alayın kumnndanı Unlş. . nt.ze almamız bu kötü hareketlerin sona 

kalfJJlr, bt~ektır. ,.. .. harrJerıle yımb .. Keour!,an ma~nsJa ke· mal.ıkemelerden, noterlerden ve dlgcr Sabanın unhn _1lk .nydmlıl'Jı:ı.:rı l<;u~dr •rme.sine sebebiyet vor~. 
böln~ s~lmiş gibi bir mttseddes hııiinde.. Kra· dairelerden vuku bul~n istl:uıhtı bazı yer ark.n.mn -d_öner€'k 1~ 1st.kamet1ne dOiTU 
eşikt lı~·cnln ba71 nçıl;, saç'4fı omU7larındım I nUfus idare)erlnln kllfUk kdydım tetkik ::tım. Burnd_an biltUn Namervan vn • 
Pi"r_., Oiinlpİ.,Vıtda hnzırJıklar saıkruış. Altınlaruı bir ikisindo XlIO etmeden alllkadarların ellerindekı"cuı- 0 nyakakıtı1nbulakalını1şgi1.>i.gdörtBl~Uyıorduu 

Elinde Bir Harita lJe Ot>Jeh Yahudi 

d 
or rııkamı . .tU 1 d 1 k • znınnn n m acı " e ;yan ı. ...~ c g -

fi ikınal edildi . ' \ltr. 7.tlJlsn tı l oJdu~u trabruin an ara btı .arak ce·rnp ,·crdlkıeri ve kü· zeı bır ıni:vzie vcrlcşt!riim~ olan dU mat' Bu .sayısız vntnndnşlnrm hayatını 
sarp r) edıllyoı · Al!idtm s.ı l"JN tUkdeki son .. vaziyetin l~Uzdmılımt işlen· topu 0 gUnkH Ç. rpısmndu kim bilir 'İnasıl 'curtnrmnk, ızm:apl'arıııı dindirmek ıçın 

yine b t Kuhlıc, 22 - Enteuuı&yonnı Ktıhi · ~flmiş olum~ haseblle noksan veyrı ha· meş'um bıı ıul oynıyac, ı~tı. Jlfi.k!m oldu- '3aııkamışta. humnuııı bir faaliyet<.' gtrlş-
aıış o t 0Uuıp;yal kvulı!rasına iştlrak ~deb · kıkuta aykırı verilen malumat yt\'zünden gu ;;lÜlln vadiyi kaıı v~ nteşe b-0ğacnktı. ik. G ... reıı g'Jııdtlzll\ .mll~mndi blr çalış· 
a 1' ~lıtelit wemleketleı muıabbtshııı JUp Orta uku1 ögretıueııi bir çok yolsuz ve yanlış kararlar ittiha· MLUıczemlzin başına o1r knıak za- nn Ue lıet tam.fa yct~meğc gayı~t cttıa:. 
n d ~e~deriyedcn memleketlerine müte· olacakların uileleriue zına ve binnetlce Ui:i4Umi littkl:ırın ziyaa bit. koydular. ve hareket eınrı verdiler 3u ıı:zmethnl?. esuasınc.tı hıı tahanc ser-
dd~ '\:Clhen hareket ~tmişlerdlr. 

1 
uğ:awusınu sebebiyet verdiği nnl<tşıl- Nas:l ~r a~bete uotnı g!tti~lııt!zl tah - r.b.1pilği vn1ıfe lnl göı~n · yllksek :kalpli 

e isti yarbHlı maktadtr. nıln .etmek ımka.m youu. Tallhı ve te - 'bs doktoru f-lıçayef'J t>ıll'ildrı nunnetle 
rile ~ Bakfida yeni l}jr NOfus ıdarderlnce veıiıecoı cevup· ~dUflerın l.ılz.I sevkedeceğ1 ıst.knmttl tn- ınmn~ı kuts! bir va.dfe tıel!lkkl ederlru 
afeYo petrol ktıyusu Ankara, 22 < A. A ) - Atdıgıauı ların mutlaka kütük kaydına duyanması yln cdPmiyorduk. Son defa memlckctlıı '!lde mevcut lmkQnlnr dairesinde bl\tün 

• 11 hal>ere göre Knltür Rakrıolı&ı Ort .. m""'k· ı ı t kl ı • l • • mıağ ~ ı; .. ... ve son vukuatı ihtiva etmesi mzım ge· es r o muş oprn arma ~~21er.mı çcvıı - ırzu nrımızı yerlne geL.rmege gnyret edl· 
crioi'-O ~BakQ, 22 - Yc:nl seyi etrafındaki t~p öğretmeni olmcık .üzere Ga11 ens- lece"'inden bu lazimeye riavet etmiyerek dlrn s. abah.ın sisleri ve gozlerl' md. en. ak - •oı \c u da bizim kadar hummalı blr tn-

- . . . lltUstıno kabul edilen 1Jk okul ""' t 6 ., l"al"tını µte· 1 en1 ... U i111 y laı nı s111 l l kat A. Yat musbet netıceler rnrmııtır. . . . u5re • )'ıınlışh~a sebep olanlar bakkmda hıki· .. " ..:a u • '" ıg .ı.., " a - 1 .}d e c.ılıı;.ıyordu. Ili.'J şehir içinde ser-
snntl _J k~llan bu kuyudan saniyCdf;l tlç put menl~IUlin aJlele~ıno .yrırdıuı olmnk ÜZ· b t l k 1 ö 1 dan m:akları tcfrık cdeınlyuı duın. Sene- "Jest bırakını.ş.l. ı-dı. Znb!tfı.11 Lnbi1doLUll!l 
du ,r. ,,_et çıkmaktadır. Bu uazln terlt.lbine gO:' ro a.~d. nn uya hır wıktnr nıuttş vermek ~I yapı ~t1'ınuı l gere ·en ere neme lcrce U?akta kaldığım vatanımın son man ı tnaı c•wııtslercU. Vataııctaşlarımızı tedavi 

•1: ,.._ td Q kek l ta8an u. undaıhr. Bu fıın ımcuk EyJOI tc iği laımmen te >lilt olunur. » ziıı a ı böyle tıcıklı yaşlar arnsındn peıı -
tal JtI 1,._ ~ ne en m ıe ep 0 dugu 80• • d 't'b b 'T" , 1 1 t t k b 1 1 1 h h r ·ıc ~~tçiı·dibiimlz bngi111lerdeki !artı meş-

~ırr "'tıt...... t hlill 1 . •1 k T Y. a~ ın Dil ı ı nrcn u~lHn.at·'lı(ı biiylcrıiyor (.1~ClllH I ı' ~.'ın· ı'ntlc }-ı.ı'ı• ç~. eşıu ş ve . re ır ınyn o ar, k n ı- ~uliy(·timiz e.mret hayatı yas.nctıümuzı bi-
n. '' de ""UI ve tı çın ... os ovııvtt ~Nn· • · • ,-, ' 'l.nmda kalmıştı. "' 
1 8

•
8

1t tU ... ıc:ıtJ ~e adeta unutturmv.<.:lu. 
r k:f~ A 'U, r. BPlg-nul Onivt'rı"iitcl i lcl'i kav ip aranıvor K. fllcınız a.ı,; l.>hla.ç yuıuytıijc <.!ev.un o :.ımdn Hus e;kanı harbiyesi nez -

ti 4\nka jl )k • ,J l ·ı ' ~ ' uLtldliyordu. A~:ı.mları gcld1~lıni1. küy -
buru "J ra ıa evuıue aı·ı 1 SeJ:tnikle rnnı yılıııda Uıııuını 1 htıp b.ı~hııı~··· lcrdelç! IJityUk bir ahıra dolchırulu,>cır ve :llncle t-crcümanlık eden nslen Vnr.ş<>\'alı ç"' koııf erunsJarı r. .. cınt.Ja Çanakkalcdt• ;ı~, iU<'I l"'ırka telsiz blr dillm sl}ah ekmeğe ancnk bu znm:m laka~ Kudıköyi\nde uzun müddet kala -

ti 
ağıt J Selar.lk, 22 - lfolgwd Uuh·erslto· takım ÇIJ\' uşluğuııda tı~Jlıınıın J.;rıummun k.:ıvnşablliyorduk. Üç gi\nde Cennlk kö •. ak tilrkçe öğrcnm~ bir yahud ille ahbap 

_,_ ~ Ankara, 22 (A. A.) - Şelu1ıı.ılıde slııden 40 ldşilik bir hey'~t <JQu St:l!'ini- Sultan Melık m.ılıallosındt·n Cıtrnıı oğul· j tine nncak gC'l~blldik . Oradaki bir kızıl oldum.Bu yahudi İstanbulda.n gelen tllrk· 
bini -! ~'tlllban beyn~lmllel tıırib tetkik cemi- ge 1{elm ş ,o mu1tuıııu toı.nhurnUu kflr· lallndarı H:~lil kııı LOtfiyo'dcn doğma hac heyet! blze ~ıi!ak çay, bir parça ye _ "e gazet.e1eri rusçaya t.erci\mc eder ve gl7.

nu ~ ~ 
1
:zasandrm Bay Ajaneski bugtln sa- şılanmt1lnrdu. Znirler mA~hul tıskcr nbi- Cemtıl ilM ~~H ~ılı Toıııımııııııu kadur me~ \·c signrn ikram etti Günlcrcienbcri ııce brına da verlrd!. Okuduğum bu gaze-

bO~ la ... ·: .. t da Hulke~lodc konfernnsuuı baş .. dc:Jne çd.,JJk.. kh.)'mu,.htr \ f• tık.ıµııu St•la- anı.ılıııhorn yfıpnın~.ı.ı fkt:n o ıaritıten sonr8 boğallmızdan llk defa sıcak bir yemcl; 'eterle harp vaziyetimizi, memleket.in nh-
uUDI""' ~ ır. tlalke\I konferan saloıııı .An· lilk B ledlycsı tüınfınduıı .·ı·rofleıiru: YC· lılni kuyhettl~iıııdtın \"C bıılıınnıusı nıulı- Gt!Çiycrdu. Çermikten Kızılkil!se istikn - ·nli dahiliyesi oldukça ynkınclnn trı.klp r-

~ faknlte talebeSiUc Ankara ıtaril.ı \iO nlen ııyııfotte huııı· buluumuıltmhr. temel ı>lım yeıfortiPn şimdiytı kadar nrn- meL!ne doğru hareket ettik. Oradan son- rıeb:ımek fırsatım bulu.rdtım. 
-.rlfya Oğretmenlerlle ı.ıolu i<ti nılmış olımı .... ma rnı?ınon mubot tıtr neti· n Mal:ıkan y:ı.yl:ısmı geçtik. Bıırnlar Bir giln bu yahndl brın:ı cllndt"'kl bh· 
~ ... Profesc.ır tnrUj baklı.--.nda bir .mufrnd· J>ruudau ı\ıık:.u·ayil kad•lf' ce ııhnndı{lmdum !>fhislo akibt·ti meç· ctoırnz:uncu kolorct1mun dll"manla ıı:ır - :1:ı rit:ı ile geldi. Bıı harJtnyı e ır edilmiş 
'-:ıe yapmış ve şlwısl kutuplanoda ya· , 

1 
~ • ~ • ' bul kalım \tardeşi Ceıuil'in bir kerre de bettlğt salıal:ırdı, -h1>r tarafın insan ölüle- bir ıab!timizin Ustiimtc buldıı'kl.ırmı öy-

~&n tten geyi~i gibi ldr çok bayvfln· . ~ O. C lt \ e «•şya ıut~lıyah ~:rıurum Vilayetlnce aranılması Ku~seri rıne tc~tıdiif ediyor:hık . Soğuktan t:ı.ıs led1 ve o har!t-n. üzerindeki yıızılnrı oku-
tıt:?~n ba.bsed.erek bunlarm nasıl lslalı Bı'.ıkıe,., 

22 
_ KU"Ok A:rnnt ılt.ıv· Vlhh•etinden yaıılmn\\tıldır. C~mal ·hak· ke~llmlş bıı yığın yığın insan cesetleri a- yarak ki!ildisin~ blljlrmcml ılca C'tt! 

.:"l<IUtt i h l'. luud:t ruahlmah olanların Vılavete hll· r:ısmcta bizim 3"-kerler!mizc ait bir cok - :Jaktım memllketlmjzin şark hnvnlJ~1-
~IU h erın ıza . ettlkteo soı.ua TUrk telleri Ekouoml l\on.seyi geçen hsfta dlrm~leri ılııındır. · ıarı cta vanh. Üm!Lslzllk ve yorgunluk nin blr toPQğrnfya .lıaıitası ld! ve uzc . 
lı.a lı ıtkkında da bu kaç .so:z söyleyere.k BUkıcşte Yugo<Jİtıv muı .. tıJuunoırı !IYH· içlnd<' dli<an:ın eline '!Slr olmuş ginerkt'n rlndeki Ls!mlcri hururu mtmfnslln ile 
~Us?~. diğer konf~ranshmnda tcwas setinde toplautırak dcmır )'Ollar, yolcu bunlnrı ~örmek bizi tee~snrnn en yltksek yazılmıştı. Yenl ortn} a 81.ıımış olan bu 

~·na ılave oylemıştlr. ~ ve ecıya ıutklin•· ait ııı· .. :,runuwo .... "'."''"· o· o G u d ' "tl""'rd Gö ı t ·- k ]' l . h n i A " ~ .. _ '"' v. uNu crff~' ne .. .., u. z yaş arımızı ııva- e .me erın ar er nl -uyırnrnk ya'Ztlla · 
"nkarada yeni bir bira rını tcsbit etmişlerdir. mıvordı·~. Vaktt!e dii5mnn eline U!rke - usu.lli henüz Ruslarca bUinmıyorud. 

• Bu nlzsmnıtmenln Balkaıı Antantı dev- tLAN T ARIFEsl dilmi:;. ol:ın bu topraklar üzerln-:le adım - Anlıyamadım, diye cevap verdim. 
fabrıkası lctlerince de aynen /kabul ve tatbiki ac1 1m ilcrliyen kafilemiz bUyU~ bir keder Yahudi: 

" A k M ad sa)'1fadu santimi 25 Kuru~ t 'qnkara, 22 (A. A.) - Zıraat Ve· n 'llJ'ü müıttkerolorinde kabul edllmt, 7 50 ..,.e ız •rap kervanı gibi idi. -Nasıl anlama-z oltu· musunm:? dedi. 
~\ .~ Aııkaruda yetişen arpa ruabsulO· bir vııiyette bulunmuktadır. Bu suretle 6 : : : 75 • Sarıkamışa bir gece vakti geldik boş - Her halde, dedim, bir erkt\.nı har-
'1'1 '4lhlU ettirerek f yi bira çıkacagmı Pratnen hareket eden yolcu ve eşya 5 • • • 100 : ve bUyUk bir eve yerl~tık. Ertesi gUn ka· ~iye ~ifresı ulacak, biliyorsunuz k1 ben 
ı, ~tan sonra Ankarada yeDl bit' bi- serbestçe AnkHraya kadar gidebilecek- 4 • • • USO • tllemtzdcn harp zabitıerlnl ayırdılar ve 1oktonun. 
tıı14~brikasmın yapılmusmı kararlaştır· tir. ~ : • • ~ • meçhul bir istika1nctc se~kcttller. Ben, O zaman yahud\, gtıldü ve ccb:ncten 
'llıtrır. liir ayıt kadar bu fdbrtkn binft• IJk tafısı·ı ça~ nda 1 .- b. 1 • : : .ıoo : doktor I~ınaU Al!, Rnll, Zı1ell Ali, Fehmi başk"a blr hnrta çıkardı. AynJ C'b'ntLn V<' 
1 temelleri atılmış olucaktır 61 ) 10 Uan verecek kimıseltu OOOU O Abidin, e.cz:ı.cı Eşref ve daha evvel esir c- 9.ynl ;erlerı gösteren·bn h:uıtn llz<'rindf"-
taıı . B . dilsı·z vur 1 UZts dllrnlş Mnnoşyan,Altınynıı,Bnr~rımynn ad- 'ti yazılar nı.sca idl: 

10 yeni eJgrad S0fİl'İ u test dara MOdOrlOğQne ınOracaat etme· lı tıç ihtiyat Ermeni do-klorunu s~rıka • 
h_ · v p 1 t tklkl ö tldlrler Dev b "l" J t t h Bunıınlu bir şey knzanmı~ i>lın.1j1-

~~loor,ıd, 22 _ fı·nn sef'"I Al ... ı' Mu- • n .• nn c ere ,g r~ memlekette • am. r an nr ç n ıısu~f nıı-ttn bıruknrak TUrk esirlcrıııin ve yn • 6 u u ilk t h 1 .!\ lmLoı f-L t rlfe t tbtL' edil nız. bizde ;-;nnk! bu hrırıtnlrır vok mu'! 
~- n Han refakatında Harici e MUste· a sı ~~a6ına ge .,.., :ıAat dilsiz ol· a a " ır. . . rnlıl rın bulunduğ-u 391 numı:ı.:rnıı hns • " 
jf1 butunuutu b ld b 

0 
L k duklım için mekteplete abnpıayan ÇO· Kır~ il8ntarda tımfe bır rıılsh tnhnııey~ memur ctt1lcr. Srı~ki bi7. bunların nC' dernek olduğtınu 

ııl lı· t &elerek nu"ı'-~ı a~ıtnnugat nP .. cnrsa!_ıf>orl~a· euklorm mlkdan 15 bini bulm!ktadır. teıluile atitıır.. ~ O zn.."llan Sarıkaınışt.a tesis edilmiş nn ıy~mnz mıyız ... Yalmı bir parça znh -
ı1ye " '-ı u ..... .. a ... Adres dcti~tlrmek 2 k ı k il metc katl:ınnıakt:ın başka blr ı~ y::>k •• t-.

1 
•tr,amesini takdlın etwJştir. Bu mo- Mattrif Vekati bu. vatandftılann biç retc tabidir.. n urutı u ~- olan bu numaralı hastahaneler görlUccek dedi. na~·nt \'{' teessUt·le ynnı.udan nyrıı _ 

11o,lllue Bttşvekil \'c Hariciye \"ekiU olwıızsa ilk tahsil doreceııinde- maJümat f)nl'1·U A bo . . blr f'~ıu. Hastalar pek çoktu. Lekeli hum- dım. 
1- lor Sloyadinoviç do luızır btılurıwnk· sahibi olm~larınma teJllin maksadlle yur- VU ne lanfesı ma cU.lanterı, tıifo ve sıtnınctnn mu2tarlp 

ltlı. dun muhtelit yerlerinde dilsizlere malı· Senelllt : 12 Lıra olanlardan başkrı yaı·aıanmış. soğukta&ı 
M I' f f l -ıt . sııs mektepler açrua)·ı kararloştırmııtır. Alb aybğl · ' • eli, ay::ığı, kulağı, burnu doıımµş olanlar 

~ 8 1110 ve 8 e h Şimdiye kadar Vckilet tarafından UÇ ay.IJlı 4 • he.'.'npsızdı . H~stalıan~. hallııe getirilmiş 
~ofyo, 22 - Eski BaşvekUlordcn Jıw~rde bir mektep 8Qılmıı b~unmakta· E~E.U'~-EKETL~: fÇ•tN. olan kışlalar bu .ka.P_ar çokhnstayı lst.iap :jLıoat sonınrınn knunr h:ıyntımı.z 
'bı.~•n11r Malioof d~n Sofy•d11 vefalı dır. BYraılıki dilıfa taltJile sa il da 23 edemıyorlardı. Bir çok evler tahliye edil· böyle, bUyUk bir de~lş!kllk ar~tmf(len 
~. kıcıv~r yı SeııeUll : 24 IJrı mlş hastalar oralanta ya.tırılmlfti Dok - ııeçtı 

· AJb atlal• · 14 • torlar k1taft\s1adı, Biz ı•ımtcatn evnı ın•· 

Birer Birer Lekeli llumrnara 
· YaknJanayOt"duk 
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"DOGU,, NUN ANKETLERİ f Biri birine 
benziyen iki 
tar hi hadise 

AŞKALEDEN · MEKTUP 
-------------------------

Akçaabat Belediye Reisi 
halkın dilek ve ('Cst tarafı 2 lnckte) 

"Kop Spor,, adında bir 
klüp teşkil edildi .. 

1 • or ' kaqıı yaptığt andı yerine getirmek. Bu • soru arına cevap verıy , 1veclihini ifa eden Erzurum jandarma/ 
taburunun fedakarlığı üçOncn orduca 

1 
Akçaabat Belediye Reisi halkın şikayet ve takdir edildi. Kalenin müdııtil 81 tabur 

Karlar kalkar kalkmaz bir spot: 

• • • • • • • . • arasında temayüz eden bu taburun hiz· 
dıleklerınden hlÇ blfllll ıhma) etr11em1ştır metine orduca maddeten mOkllfat bulu· k k il A k l 

- . Aşkale 16 Mart 1 ıza e ş a eye namıyordu. Erzurum ricatını muteakıp . b k b kil 

ge~irilecek salıası vücuda 

/Akçaabatblıırın kendi beledigele-lık. ib~iy ıc::ı t km ~ab~il3::3 'c mll.;ait ordu kumandanhğmı deruhde eden Ve- G_~eıı hafta yolların hınız açıldığı er es postayı e yor .• 
· d ı ı ·ed'klerl hakkında açtı- anııi anıştırılinakta olup bunun için . · ·r .b. haberını alınca ; kazalarda· ve. hatta na- kapah ... AçmaQ-a çalııılıyor. rın en ne er s ı IA ' • . hıp paşa tarafından şekil tallı tes ıt hiyelerde açiluc:n'c spör ktilüı>lerinlri teşki· .Aşkalede mlljdell ğİmız ankete verilen cevapları bundan sarfı azım gelen paranın lemınına çare· edildi Bu taburun sa'' kalım efradı 15 

1
A 

1 
.r it '

8
" k 

1 
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1 
Hıılkevi ııçıldı Kollar SC"'lldl. 

d t l t "k B 1 a kt d .M kur para imkaı.J · 6 at arının va ve 1ış an ığımızın -ver ığ · · Y evvelki sayılarımız a neşre m ş' · e- er ar nma a ır. ez Mart 331 tarihinde Ertlncana celbolun- . k ·n 
1 1 1 

E " 1 · oldukça f~zla imar fnalivetl var. 
lediye Reisi Münir Serdar Akçaabatlı- Q'ÖrOldUğU taktirde 938 senesi bütçesine du HUkftmet kona"rı önünde altın tepsi d~r~ tı ele yıtpılması. ç n . rz ncana bir de mezbaha "'tıpıby°or Geıı 

· · ı · "k 11 t t t 'th 1 d"l kt" 6 gıtmekte olan bususf bır binek otomo- . " • Zarın ılert sürı ük en şı e Y , emımn 1 
a e 

1 
(Ce ır. llzeririe ordu Vilayet ve memleket er- . · · · >rr • • · d hatta ihtiyarlar a

1
mdiden atb spOf - ı kt d' J ' , bıline atladım . .n.ar mevsımı geçme en · · 'f& H ve mutalealara şu cevap arı verme e ır. Ahmet Ba1a.rana: • kanı huzu unda llUktlmeti temsilen Vali . . . 

1 
· yorlar. Civar kış sporlan yapm••-

. . . gıttığııu yerde gerıç erı .. it ış sporuna i . · kh k h esL4' Halkımızın. Akça.abat bel~dıyesınden (:i) 1 - Jıçemizde memul :illhsa alt Tahsin Uzerin eJile gög~slerine birer ni- alıştırmak ve · AŞkaleye 50 kilometre me· müsa t, spora_ mera ço ev. 
neler lstediklen ve ~ıkayetlerı n~ı~rd~n hamamın istimlakine Belediyenin bu-1 şan talik edildi. Erle.rl.n künyesine m.e.ş: safede tnnel inşaatın~a bulunan meşhur Hele . Do~ gazetesinin çıkması:. 
ibaret olduğunu daır olan bu (ıınketın gllnkü mali vaziyeti müsait değildir. ruhht verilmesi emrolundu. Şehldlerın ve beynelmild Almım kaY,.akcı ~Qh~ndls ğQ ~Qyült hizmetler . mey~nın 1 
açılm~sına ve. tavtıs- Mezkar hıımttmın tamir ve ıslahı için ruhuna it~.at edilmek üzere Haci İzzet • : .Kin~eı. ! .·den~" .~u~a~e . etm~~. ~ç!~ :a;r~~slf~~li ~~~1iJe kbn~':-m~ · 
su~ edılerek hasırlan- sahibine mnteaddit mUracı:ıallar yapıl- paşa camıınde mevludu nebevi okunul- kayaklarımı al'prnğı. ibrnal etmedim. pk ı 

1 
yl~k 

1
· .d ştnıdl 

c'dde mem 1 ı t .. . .. · · · · ·b i - ço az a a a a an ırmış. masına · n . - mışsu da bir netice hıtsı o mamış ır. du. Taburun ayni nam altında .. yenide~ Oto~o~il ~zu.n kar s~~ra.sıı_u_n va . ş ~~- kaza diğerine tefevvQk iÇin çabfl 
nu~ olduğumu ışaret ç;on defa olmak üz~re kendisine lazım teşkiline emir verilmekle bu batıra taziz zellikleri içinde renkli bir kordel~ gıb~ m1ıvaffak ta olunacak. AŞkaled6 
etmek bterim. Uzun ·~elen tebllgat ve tenbihat yııpılmıştır, e~ildi. Sak olaıılı1r bu sure.~le mOkatııh· açılmış ve ba-.ıl~ış kardan . Y"~'~ asfalt sporlarla uğraşacak bir spor 
zıaman .Belediye Re· hu defa da Belediyenin emirleri yerine nı gördü ölenleri cesed!eri_ s~r~ tep~nin yo~<ta.~ olduk<ia _zo.rli.ıkla ·~ıerileyerek ~ açıldı. ilçebay ·bu işe çok eb 
islik vazifesıni der- '.!etirilme1.se hamamın bu vaziyetile açık bağrına gömUldü bu ha~ek4tm bid~yetip· bir · zamandtı. Erzufüiıfü ve . onun i~cis~ verJyor. Esasen kendisi de eski bfr 
uhte etmiş bulunuyo· hulundurulmasına mUsııade edilmiyecck· den sonuna kadar Karga pazarı dağında ol~ Ilıcayı geride bıraktık." Bu dar ve cudur. Kulübe çok gOzel bir 
ruw; fııkat bugün i~te tir. Jandarma tabuı·una retiberlik eden köşk kar seviyesinden aşağı ·ininlş yolda sık lundu (Kopspor) kulübn hemen. 
bO~le ~nketl~rin nçıl: 

1 
2 - Ab~ı dOkkanlarmın daha asrt köyün Un im amile ayni köyd"'n · bir kaç sık · kızaklara · ·rastlıyor; · ilerid~ yolu~. te g~~~şllr. Şimdi avcılat, kay: 

ıİıasındnkl maksat ve Belediye Reisi şekle konulması için sahiplerine üç ay ihtiyara sarp tepe bir ziyaretgah oldu. alf1k olup olmachgıni merakla soruyor- v~ ~mıcıle~ Ç~lı.şı~°!'lar. Aşkaled' 
faydbları dünden da- Münir Serdar müddetle müsaade verilmiş ve bunun bir Adsız ye şansız topra1.-a gömnten bu dum. Birçoklarından yölun Pu·oa'kapana nıcUık çak disıphnlıdır. Kol? spor 

'd k · · · 
6 

. kııd k . ıd· .-. d d » hald6 bQ bu sene blrlncllik musabal ha iyl ve ddha geniş bir görüşle ı ra ayı geçmıştlr. Daha bır iki ay zaman kahramanların tebcil ve takdis vıızıfesi ar açı o u6unu . uy Uaum . . . "' . 
1 

· · . 
1 edebiliyorum. Artık halkımız kahveba- içinde bu nevakısm da ikmal edilece- izbe köşelerde kalari vakanın şahidi bir inanamıyordum. Çnnkn uzun· bır yol gırecektlr. içe~~ bımqıell 8 

nede, gazinoda, otelde, aşçıda velhasıl ğini bildiririm·. kaç emekli ilıtiyur ümeramn bafizasında aldıtımı~ · hi~de kı:trŞıdan ~len kızaklar- kalkar ~alkm•z. hır spor :~8j1 
her yerde rah~thk, temizlik, iyilik, re- · 3 _ Umumi halanın kanalizasyon kaldı. 29 uncu fırkaya merbut' Kö~e dan başka lıiç bir otomobil ve :.ka~yon~ ~~~~:pÔrl!~18~~:~e~f:!ı~! .:~~-ftth ve buzur ısllyor. Bu saydıklarımın teşkllAtımn bir veya iki metre daha de- Mehmed gediği ~urubunuo harp ceride- rastlamadık. ltıcadan sonra yol çetmlcş- d. 1 t k b" kıa evi tesis 

h b il · • ti Şor- t bT ı kla · f re ediyor ımı s «"yere • ır ... · erçevesi aricinde ug n yaşıl•amı· nize sokulması için celbedilen ten me· !erinin satırları arasına sıkışmış kalmış . _or ~ omo ı_ ı zo~ u u a . . - ler ve burada bir çalışma kampa 
yor, titizleştyor ve şl~a~et ediyor ... muruna .yaptırılan keşif tecrübesinde bu ohm bu hadiseyi ya:nız 933 senesinde dU;· Bm hır mnş~ıiatla Kurabıyığa geJdık. Cllklnrdır. : 
Evet, bu medeni lilew, ıçınde yaşıyan işin faydadan ziyade zarar temin edece- Konya mahfeli askeriyesinde· Ko~ Ge· Burada da ~ra~sıt ~amyonları . sıral~nrnı~ · Kayaklanmı yanıma ~aldıj"uiıl 
bizler bu şerait d..ıiresinde · yaşamayı ği söylenilmiştir. Binaenaleyh bu vaziyet neral Cemil Calıidin kıymettar koıif~ı;a~- bekleş1yorlar~ı; · Bırdenblr\ çıknn . ffpı fsa~t etmi~~ID:~~~~--t8!8Jt~ sp~r 
bundan ~öyl~ hak ~aZHndığıımza dcıha l karşısında başka çare düşünülmekte ve sında sarp tepe_ müdafilerinin isiµıleri be~ahs.~dan~rl açılmasına_u0r!1ş~lan ~~1~ IH işlerlle meşgul olwken, ~ 
sağlam bır ımtmhı ınanıyvrum. İşte bu bu suretle bu mahzurun da ort11dan kal· hürmetle anıldı ve bir lahza duruldu. tlerhul kapamışlı. Birçok kızakların .i1~. Alm1:m kayak.çısmdan .\'Ok lstıtade 
iman ve inanım s~r:.ıl":1adı~ça Uzeri~e dırılması cihetine gidilmektedir. O acı günleri bu günkü mes~t a~lar~ ineğe cesaret . od~m~dlkleri . y~ldan bız Hakikaten elddi bir kurs gördtım. 
yDklenen bu öneruh vazıreyı bllyUklerın 4 El" . d • t b d 1 k t h .1 i . b"le k c 1 · f d d · Aşkaleye doğru 3 olhmdık, fakal KAğda- köylere u,a"ruyorum, köy delikanbl 
iş~ret ettiği şekilde her günküdden da- -d ı~ız er mev~u tym ır 1ı ba vı·ı"r·~~n . ı ~~ t~n ~rı~ · ~ : e .~0 riç köyll hizasında otomobil ~eıliı bir spora ba)ılıyorlar. · Ve şimd.den 
bu iyi bttş11rmtığ<1 bUlUn gliyretimi sar- pHlnımbılzh a önt sal tu ghe en yio t mtefsed.el- u yı.,.ı . eurtın k zmi e erı ~p~hl11.f epsdı -~ kara saplandı. Etraftan gelenlerin de olmakla beraber ağartan kayaklat 

. . . . . stne ı assa tız tıca e emm ye a e l - meşum m are en n ve onu ıstı a e en 
1 

. bl d k L- b" :.u ....-fedeı·ek ç1:1lışacağıma emınım. Şımdı an- . . . . . . . _ . . ·· ·· botun gay1-et .erıne rağmen ne r a ım yorlar, -fa at uu spor; ıt ,_ ~ 
. 1 k d ~ k d 1 •1 mektedir. Yemcami ıstıkametınden amut gunlerın ığrenç . ve muqter~s çer~Y.~n1-1 .1 i n de geri gitmek nasıp· olmadı de 

0 
kadar· tcvessn edecektir ki ~ kete ı~t ra e 1.;n ar .

0 aş arın sırd 1 
e oforak umhuriyet uıeydunma doğru arasında karışdı gitti. ' 1 er ve c - · · bil ı ' 

sorularına karşılık ven yorum: . . . . · . ·. . · . , Çarnaçar ~ gunu ve geceyı ·bu .kısımda sız insan rormek ka o mayıtc 
. .• uzanan an caddenm cıtten bır güzclhk Kızılvaqk . ıstıknmetmderı ılerleme geçirdik. Sabahleyin voldan çevirdiğimiz · REŞAT 
~uffer~~ı~: arud«e~ ~kımınd~ ~~ek~~nmk~~n~~~cü~~ash~~nın~- ----------~-~-· --------------~ 
ı _ İlçemizde kara vesaiti ne llİt yapılması ve bu kaldırımın yapılmasında kiye kıtaatile bozgun Rus kuvveti· takvi- • . • b. 1 l • · · 

muntaırnm blr taksi yeri ve yolculara,çahştmlacak ustalarımızın bugün Trab- ye edildi.Rusların yenllenen taarruz hare· Denızbank lstan u . ıman 
mahsus bekleme salonu halC:kmdakl lsa- . zon kaldırımlarını parke döşeyen usta- kA tısenelerdenb eritahkiml nisyan edilen ~ · . · • 

betli görOşUııüz ~izce Otedenberi d~şU- )arın yanında bir müddet stajiyer olarak oluklu sırtlarına tevcih olundu. Bu mO· işletmesi Trabzon şubesı 
nülmektedır. Şı.mdıye kı.tdhr otoıno?ıll~r çalıştırılmaları ve ondan sonra bu işe him mınt.?k~nın müdafaasına memur Tur .. .. .. · .. · 
belediye le~kılatı otan her bangı bır başlanması düşünülmektedir. Diğer kı- klerln l\ludurge kö~U?de ıbtıyatta bulu- Mudurlugunden : . 
yere kaydedllwtkte serbest bulunuyor- sımlurı:: da zaman ve zemin mUsait ol- nan 34 Uncu fırka ıdı. Rusldrın beş altı · 
lnrdı. l~te bu bizim için esaslı bir mab- dukça yapılmasına ve kasabamızın en misil fttik kuvvetine karşı sipersiz kar llüesse~~nı ı~ Trabzon llmamndnn yüklenecek 

zur teşkil ediyordu; fakut bu defa Oçüncu mUlılm olan bu noksanlığ"ınnı tedrici fed- kUmeleri arkasında göğüs geren t11lisfa yükleme komisyonı·ııluyu lşle!"lnl yapmaya karar vel'mlş~lr: 
Genel Mllfotti~ s11yın Bı:ıy Tahsi~ Uzerln rici lkmöline azami gayret sarfedilmek fırktt tutunamadı cephe yttrıldı Rusla 1 - Şubemiz namınn yelccl'k her parLI mal için Bayb 
•tıe~ oto~obılın kendi ~emle~etme kay- suretile çalışılacaktır. 1-2 Şubat 331 de Tufanç köyn üzerin· İ taubula kadar bllumum muameleler .ve, masraflar. . 
dedılmf'sı. hakkındukı emrı artık bu 5 K b ü s· h h . den ovaya inmete muvaffak oldu Cep- itibaren s 
mahzur ve manii ortadan kaldırmıştır. b" k-- 1 a;a ;.mı(zÇın mk n: ~ :)r an~ı benin bu suretle yımlması Er~urum ıacak ve her suretle tesbllAt gösterlleet>kUr • .. , 
Bu itibarla 938 yılı bUtçe tanziminde bu ır 0

1 ş1es n93
8

8 ır .1°cbuüt 
11

1 çesıt hyaıpı 1· hıhliyesile orduııun ıı.ce gttrp sutlarına 2 - Bu .komisyonculuk . ifhıe mukabil, büyük ba"~ 
k d"kk t al kt ması ç n seneıs çes ne a s sa . . . . 

1 
.. 

1 
·k . . 'k .. ük h 

no ta naztırı 1 8 
e ınaca ır. konulmak suretUe bu faydalı iş de temin çekılwesine emir vel'i1mesini icab ettir- şlı;ndl verlleıi 3~ kur.u~ . )'.C~ ne O ·u_ru~ . uç ay~an .ve 

Kemal Onura: edilecektir. dl. Bir kaç ay evvel balkın koktuğu re- ları lçln de 5 kuruş yer..lne. 2,5 ku~uş _komls~on alı~cak&ır. 
2 - Kasabayı ikiye ayıran bu ırma- • lak.el tam ~ttnasile tecdti etti. Erzuru- 3 _ BUQ.muın masraflar ·Ve komisyon İs&anb~da tahsil 

ğın mecrnsının cıeğişmesine imkan yok· TR •BZON BELEDi' YE R'IYASETf.NDEN mun avam tıabakdsı 9J harbinde olduğU cckti~. · . . . . . . . . . . 
tur. Bir kaç defa r~n meınurile bakılmış " : git>i o~dunun Erzuruwu terketwtlyectığınij .Keyflye.ı alt\kadarları~. nazarı .lsl.ifade~erlne koıwlur. 
\'6 baş taraftan meNanın genişlettiril- ı - Fen mndnrlUğümUzde bulunan devreı . muttasılada Ru;:,htrla karşılaşuca· . . . ( No. 197) 
mesi biç bir fayda temiı1 etmemiştir. 12,020 lira bedel keşifli sebze balı in· ğını zannediyordu haUun mutıayyelesin-

Sıshlle kadar bu ırmak üzerindeki ebni· şatttı mUnakasaya vazedilmiştir. de evvelki istıl4larda görduğü ve ge- . ERZURUM DEfTERDARLIAINDAN: l . · .. Erz~r. u_ m Ti_caret. ve_ 
yelerin kı:tldırılması ictıp eder ki buna 2 - Bu işe ait · şartname, bulAsal çirdiği hadiseler yer tutwuıtu 2 Şubat S Od 
da vaziyeti maUyemlz katiyen töham- keşif, ve proje, Fen müdürlllğ'ünde her 831 de öyleden evvel henüz kıtaıft Sİ· Erzurum bük.tlmet ~Qnağınm 4484 . anayı .; . 881 
mül tcıemez. Yapılıacuk bir şey varsa gün bila bedel görülebılir. perlerinl terkeylemeden yctni sukottan ~ lira 28 - .kuruşluk . mQvakka~an geri : Başkanlığından: 
her yH ikl dtfa ırmttğ'ın içinde tertıküm 3 _ MUnakasa 1 • 4 • 1938 Cuma on sekiz saat evvel Şebir<.leki cephane- bırakılan tamirat işmde bıu , tadtlat · .

1
. k ·. . . . . ,. · . k k ·dı 

· · ' · · · · pe ve sun ı ıp~ a n eden teressUbatı temızıemt:a<.tır. Netekim aünO saat 15 de Belediye daimi encü- lıklerde vücudo getirilen infilak ve ema- yapılarak 4498 • lira 90 -. kuruş Qzerln- • 
b · dikk t d ı 

6 

, 1 · . · k halk . . 
1 

·ı b · satan tnccanmıza • geçen sene u ışe u e ı mış ve meninden yapılacaktır. k nı resmıyenin ı.bra ı ı nevmıd bır den yeniden keıfl tanz m · edı en u 1 l k · ,
1 

.pek. k d 
ısçurılmışu. Buton vilal et dahllinde taş 4 - Münııkttsa kapalı zarf usulile hale soktu Erzurum balkı O.smanh dev 2490 • No Lu· Artırma . vu ek.filme ka- d~d vı: .sun 1 __ , 8 !~, 

· f d b d ' · · · • stan sr nızamnam-.. m..,. köprülen yıkan a et .esnasın a u e· yapılıtcaktır. !etinin inhilaline 0 vakıt hükmetmişti. nunun. 43 - cü ·. ~addesi mUcıblnc.e 21 - Mart 
938 

tilrlhinden sonra sahla 
renın tıÇtınlmıak sıtyesındc hiç bir zıırar 5 - Muvakkat teminat: ~01,50 li· infilakın yaptıbı tahribattan daha acı bir 3 - 938 den btl ıtıbar on beş glln ıçinde 

1 
~ · a ı vııedot 

· · · d. 6 
•1 • • rap ann uzenn e c ns ve ne yerm.eaıgmı z~~ne ı~orum~ . radır. buhran balkın rubunda baş gösterdi bu ihalesine karar veıı mışbr. ~rir fabrika damgası bulunacaktlt• 

_ Yukarda ıırzettiğım gıbi bu. ışe ye· 6 - Taliplerin, . Ticaret ~dasında şaşkınlık mevsimsiz ve. _şuursuz mulıace- lşteklile!in. tayın_ edilen• .gelecek ter :damgasız çoraplann sa 
gine _çare behemehdl se~ede ı~i deta kayıtlı olduklarına daır ve şimdıye ka- reli doğurdu. Yavrusunu bağrına basan Nl~ın beşıncı Sah gunU aaat on beşe için Ticaret odasına retirip daOI 
derenın içini açmakla kabıl olabılecek- dar yapı işlerlle uğraştıkMrına dair ve- anneler evladını guybeden biçare ihtiyar- kadar defterdarlık makamına · muraca- tirmeleri ı\in olunur. ( No. ıs8 
~r. Her şeye teıcihen bu ameliye sene· saik ibraz ederek, bu işi yapabilecek- ldr Şubatın ikisile Uc,;U arasındaki kısa atlan ilin olunur. 
<le iki dtf• Y•pılıyor ve yapıl•caktır. !erine dair bir ehliyeti fenniye vesikası· bir ••m•nda Ilıca yoluna dD.zOldü, gide· ( No. 100) 4 - 2 Erzurum Cilınluırlyaf Milddal 

Cellil J(a:umcıya: · • nı, Bele~iye Fen müdürlOğUnden alttrak bildikleri kudar gittiler gıdemeyonier · : · 

3 - Kasubanın su~ıenmek · maksa- teklif mektubun~ , koymaları ve di~lo- yollarda orduların ayakları altında kaldı senesslnde ilk aÇılan milli cldalm alem· UmU~iflğiDdBD : 
dile ağaçhmdırılması hakkındaki fikri- malı veya Naf1üda çalışmış bir Fen çıkmaya muvtt!iak olttnıa yun kimsesiz· dar.lık. vazifesini deruhde etti •• ~mania- Erzurum mabkemesl~de. 1~ 
nizi yerinde buldum. Bahsettiğiniz fi. adamı gösterm~lerl şarttır. . ıer 25 ay Rusldrın Ermenilerin ayttkları lımn son sultanını. ve onun yaramın ta- ... Mı ma~la bir zabıt k~trbi mbl~ 
danlıır sipariş edllmiştir. Dikilmesine 7 - Tekhf mektupları, 1 - 4 - .1938 alUnda ez.ildi gitti. . nımadı -ke.ıı.di mukadderatına kendisin ttt. Makına ile yazı yazmayı bil 
b~şlanacaktır. Cum.a gü~U, saat .

14 
de İ!ıale komısyo· 1 te bu ünkO bitkinliğin kökn bura· ~en ~ha bir kuvvetin· bakim olmadı- ve· Orta me~te~ mez~ları ter 

Hasan Le1nıige: nu rıyasetıne tevdı olunmu~ olacuktır. dan :eldi. g ıtını ~ça. silylemekl~ alemi medeniyete nacatuıdım ımtıhan 1çın_ memııı: 
' 4 - ilçemizde . mevcut bulunması ( No. 

195
) 

4 
-

1 Osmanlı devletine dört asırdanberi beyan eyledi vatana asırlardanberi şark· ~~un~~ 4Dncn. madd~sınde 'I 
gereken itfaiye teşkilatı için teşeobusat- kemali sadakatle yaptığı sınır bekçiliği. d~o gelmiş. olan bOtün :n~saibl ~mck saı~e ~lan tarihmden •!ibare~ ... -":...oUI 

ta bulunulmukta ve halta bu ~esele için 8a.h1p ve na.zrıuha.rl'ir1: . ne mukttbil bu kerrtı gördüğü mt.tkus te· ktlltetl""e. ~arşı ~hfudına y;dnız~ou tar.zı iofri<I~ ~dliye- encnmenme ın ( tfO• 
lsttınbul (Arazöz) acentalığı ıle meşgul ·" • .. · . clllAD Bı\BAN celliyat saltanat devrine karşı ruhund h~"~((~ti ~rşfli .. bir .. wnek plaıllk. tevdi melerı luzumu 11Arı olunur. 
olan müessesatla muhabere · yapılmak· .·Ümum.:n6fl'1.Yatı ıdare ed.&n Yazı .t,lıeıt bir ikrah ve nefret hasıl etli. · Gördüğt. !ltl. Erzurum ()smanlılar dev,r~& ald ta-
tadır. Yeni sene için bu !htiyaç · temin · · · ııtüdtır11: BABADIR l>'OLGEB bu acı günler her idealist insan gibi Er· ribini" ~u sur~U~ kapadı. · . " . . 
edilmiş olacaktır. ~~·-~--~~~-~............... zurum hulkını gördUğllnO ve inandığını 

A - Asrt meıarlık yapılması tasav. · au1khlı •~r: ~1T Buıttıfll açık söylemek nimetine mazhar etti. l~tc: 
yqrıı rüdülmekte ve kasabanın meıır. J · · <ttlgll l •l'Uwt ı~> hu maılıarlfet l~kl aaltanata 1'arıı 831 
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