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İDARE YERi: 
t\rı:urmn Gölbaşı Doğu idatthıuw!'\t 

Pazartesiden maada ber gün çıkar 

Sayısı her yerde 5 kurustur 

Basılmayan yanlar geri verilme1 

Hitler Tuna iizerin e kuvvetli bir filo 
viicuda getirmeğe karlar verdi 

Bu haber Romanyada büyük 
bir heyecan uyandırdı 

Transit yolu 
büyük bir istikbale 
namzet bulunuyor 
D -otunun en ınıilh1m müna.1cale da -

!lnaırlarmdaın birlni ~ eden 
~ - Iran transıt yolunun buru!an 

Avusturyada dört seneye 
kadar bir tek 

Yahudi kalmayacakmış! 
) tn1dşa!1 lbatmında.n hük(imetçe 

~e mühim ibir karaT verflôl.ğ'!Jli haber 1 yeni Çekoslovak Harbive Nazırı. 
Ofr uz. 'llrıulSlt yolları mtıstakil umumi ._, • 
l.M..~U.dtırmk ihal!lnde ıdaTe eduece.k ve o- "Al b • J k r 1 " u ~~ 3ervlslerl TC!brl!ze kadar umtııacak. manya l%e U0 UnUTSQ \J fflUmf naTp 
tı llük~et, bu yolun ıLttlkçe ehemmi- k d • 
tı~ artacağına emin bulunduğu ~lnôlr çı ar,, ıyor . 
~• ~bndiye kadar ıb1ı yohın inşasına · · ..«...•-·...n.t .,_. , Berlin 27 (A. A.) - Hitler :buglln ye-,t.i:Ve nazrlığma Rl2oilo .getlriUrniştlr. Ye n1 
~....: -- sıı. .. cı . .uı.c:m; eın ÇCASnmemlş 'e ı:.~ calk b 

1 
ş!n dfy nkien beyanatta bulunarak, Almnaya.nın nazır ibeyana.tta bulunarak, ezcümle de-' ~ı:1te il u ~~ · ~~ Tuna Uz.erinde kuvvetli lb!.r filo ıvUcude 1rna.,tır ıld: ''Çelcoslovakyaıun 'l.Utluımt blr 

~ blt 'rm:zon _ İra: t~t yolu ol _ ~Urmeğ~ -tarar verdiğin! söylemiştlr. harp 'Ol.m!ıdıltça, luıdutla.rı hiç 'k:lımse ta-
'1 çok u7Jak bulunuyordu. H!Uer, Alman ~kalllyetlerinl Alman rafından '1hl~ edilemez ... 

AnQJc gedrllen lbütliın merhaleler, hudoou ~ tıoplamalk fikrinden vaz Avusturya Ordusu 
'~,__ 

1 
.__ geçm ~ da lllve etmi'Ştlr Berlln 27 (A. A.) - Avusturya ordu -

.. _. ~ tec.rıü'belcr ibu yo un ~ mıa- · l oö 

.. ~ ~ll lbl bl:l etlrUmesi için göz Roma\ıyalılar Heyecanda sunun tensik ve ısunu i~eri m~ -
~~ ııut ~t ~ ~ tecrübelere cö- Bü'treş 27 (A. A.) ...._ Almanya.nın ring'e tevdi edllm1şt!T 
'- ~ t ru a ıv u -~+v...ıı- Tuna 'il'zerinde ıiuvvetu bir filo v:Uoutie ge- Avusturyada Biı Tek Yahudi Kalrnıyaeak 

ed.birler genişletnmÇIWı.cvJ,I · Ma al Gö ın ~~eilon cünlerde Trabzon en modem tinneğe ._karar ve~ ıoıctutu 1~11 Ro - Vtrana 2'l (A. A .) - r6.i r g 
~ <bb'1ne 

0 
~ B%"1:nı- ıınaaıl'a ~1İl'.flmetmehantlnde h~ -u- Avusturra ikti.:ındiy~tının dllzeltilmes1 ve 

S: .tıaMe lblle ~~ ıta:rJ..k:i- yandıi".mıştır Bütün Romen gaıetelıerı bu cilMllanma ~ne ver.ilen ehemm!yet h~.k
-.., llvrupa. ~unun~ ikt\rlar te _ nıeserenm ~1yetınden bahsctm\;kte- ı kında yeni beyanatta bu!unmuştur. Go -

M..,._,. .• _-_ _ dl:rler. rrng, nutkıuntm bir yerinde Ya.hun llerden 
:"""'."~ bn~. Ka)dı lk1 yarın iÇln . ek aö k d A s '- tn.i\ ~ Et'ganlst.an iht.lyaçlannın Çekoslovak.Ya1a Dolwnm•k, Umumi Harp l<.ıe ba'hseider , rt ıseneye a: ar vı~ -

~"~ teının edUmes1 ıtranslt lu _ Demektir ıtıuı'Yada lblr tek yahudi kalmıyacagını 
"'t ... - ' yo Prag 27 (A A.) - Ç~koslovalk har - söylemlşt1'.r . (Alt tarafı 5 incide) 

lıııı~ .. ıı ~bette Od ıartmı.cak.tır. ------·------- ----------------
~~İran ve Efga.n:1stıa.n gibi, ih· • S' lthaıt.tırun büyük blr 0mmını Hasan kale cinayetı 
~ '~e orta. AVJıUpa ile yapan mem-

~ tin !böyle kısa. ve ıemm b11" yola. ne ' ' 1 
s~rıolduğımuherkeslbiUYor. Odacı brahı·m·ı ~1'1 bu Y<>l bugtınkil halinde tam ran-
~tl\le 'll11ı.tlup hedefine ermiş değildlr. 

~::::ını~.b=~~1:!rıı: niçin öldürdüm?" 
'~oelerinden rJnl daha teşkil 
1 lııt: . 
~ t#Jrr:n fbl.ldiğlmize göre, ıbu yolda iş-
~~ tk Y<>lcu, gerek eşya. n3.kltye oto
"1.1Sı, Wdetleıi de ihtiyaç n1.sbetlnde 

~~öte tarafındaki otobüs ser
~~ ~ 'lilnd1ye kadaT İran hillcQme -
~ltt R edllmesı lbeklenlyord:u. Falkat 

, ~~e:CUc~ anlaşılmış olaca'k .ki, lkl 
ııa\l ~' ~ında. verilen iblr kararla, 

j ~ ' ~transit nakliye ıvasıtalan 
' bili~ "'~. ~e Tebrize katlar 3cı1lyecek -

.,,.. ..... ' 
ndt ~"'- · -" S ~·oq, Iranın lbtiyük t!.caret m cr -

8 CılJ ~~ lbtrid.lr, blnaenaleyh elinin al .. 
t et" ~\ ıt&ıtelen bu ithala.t ve ihracat va-

, ltij ~rcııtı kolaylıklardan istifade 

1 usıl I~ S ektlr. 
~ 1' lnüstakll bir umumt müdür-

Ot .~ )~ lhtlrümesi ve meı1lreüıin de 
-' ~~ !bulunması her ihtiyacı daha od•'""' ~~tetkik etmek ve bu ihtı.yaçları 

ıye ~ ~~Ok noktasından lhiç şli.pheslz 
Jair _,ı ~, ~~ ~ktır. 

6~ Şehrimizde tedavi ediln1ekte oJan yaral~ 
katil, bir muharririmize hadiseyi anlattı ve eskı 

,.,. ifadesinde ısrar etti 

bil~ ~ ,.._ tlc:ıa 1il 'bltr.blrlerine dastluklan, 
,,.,slJ ~tl ~ ıınenfaıaıtleıil ~.şlerlnde gl>s- /nhiaar .Memunı Salih Okgar'ın dün h11Stanede aldırdığımız bir remi /Solda 

JI ~'- ~Ul ıııtıı yardlmlar ve kolay - yukarıda} maktul odacı lbralılm / Aıa~ıdaj Salihin diğeı bir resmi 
•o tti~ ~l\~ ita ür. 'rüı1k:tye Cümhurlyetl bu cumartesi günü öğleye doğru Hasan- d.rmtştı. Cumartest günü akşama kadar 
e rr bıı ... ::_ .. n ttcaretıne de ~lm:l:en ge-
blf ~ b&..~~h: J'ardtmı .g<>stemılş bulun _ kale muhabirimizden <blr ~leıfon almı~tık. Sallhln Er2!uruma getirilip ıget1rllmediğinl 

1
..,,. ,~ ıa.t.ı :ıtlel'h.a1eıer ve ımüşldlller bl- Muhab1r!miz t<u U?lefonlle odacı İbrahlmi ara.,tır~. N:h ayet saat altı buçııQcta blr 

. 4 · (/ htt ~. vesa.ıtte °kolaıylik ve öldüren Hasankale inhisar memuru Salih kızak içinde, ve süvari jandarmalar mu-
ıtoı.Jl • bugu 1tlln lblraz daha mükemmel Okyarn kazaen yaralandığnu ve göğsün- 1 hafazasında Erzuruma gelmiş olduğunu 
aca•~ ~ n belki de k!r temin etımı- deki yarasının oldukça ağır olduğunu sBy- 1 öğrenerek, hemen blr muharrirlmizl has-
4 / s -İran !hattının yarın b!T n- llyerek, kentiislnln tedavi edilmek üzere ta haneye gönderdik. 

l ~~~bl, ıgt~ gelmelerle Dta.yna- Erruruma mahfuzen ~kedildlğlni bil -
1 

(Alt taralı 5 Jnelu) 

~ 'Y'Okttur. Doğu şehirlerimiz 

~=ı:~ Tavlada iki kişi 
~1'-ıırı.~::lb· karşıkarşıva kaldı 

~ ~ 111ff• ,,,.., ..... ~ ... '" pır ' '"""" 

Transit yolunun Zığanadan evvelki dönemeçlerinden biri 

Transit otobüslerimiz 
bundan sonra 

Tebrize kadar işleyecek 
İdare Devlet Demiryollarından 

ayrılarak müstekil bir Umum Mü
dürlük haline getiriliyor 

Trabzon - Iran transit hareketini kil bir umum müc..lüfü\k halinde idare 
uyundı~an otobüs sen·Vinin, hükumeti edilmesine karar verilmiş bulunmaktatdır . 
merkezJyemlzce merbut olduğu devlet de-
mir yolları idaresinden ayrılarak mUsta· (Alt tarafı 5 incide) 

HAYVAN SAHiPLERiNE YARDI~1 

Ziraat Bankası her 
hayvan başı için 

sahibine kredi açıyor 
Bu suretle kredisizlikten kurtulacak olan 
hayvancılığnnızın da inki~afı gözetilnıektedir 

(Yazısı 2 inci sayı/ada) 

Dış işleri Bakanı 
Nisanda Kahire 

FIKRA: ----
Böylesi değil! 

h t• k Ga:z:etemlzln pa:z:ar l'lİnku niiShaııın· seya a ille Çl ıyor da Fransız ıenerall Pol Azan'ın bir ma -

Ankara, 26 [ A.A. ] - 0JŞ i-;leri kalesi vardL 
Bakam 'fevfık Hll. tll Aras, ıef.lkatindo 1 Bu t;ansız ~eneraU makalesinde 
Arıkaradnki Mı~ır efirl olduğu bulde Fransız hükumetim tenkit ediyor ve A
Nisan uvı içinde Kulılreye gidecektir. 1 vusturyanın ilhakı dolayısile ilanı harp e-

• . dilmemeslni büvük bir bat .. olarak ta lf 
Bu seyyalıat mnııuebetıle Mısır - · " vs 

'I'n k · 1 1 ediyordu. r ıye ticaret şlerl hlr an ıışınaya 
bağlanacaktır. Fran~ız ıenerali Fransanın ıcr11eyis-

•• 
Ucüncü Umumi • 

lerinl anlatmak için )a:ı:d.ığı makaleslle 
bu gerileyişin en parlak sebeplerinden bir 
tanesini bizzat vermiş oluyor. 

Demokrasi muayyen bir had dahilin
de tatbik edilmek şartile memleketler için 
ideal bir rejim olarak kabul edilebilir. Fa-Müfettişimiz 

h d k 
kat vatanın sellmeti için dahili siyaset 

astane en Cl tı ~ıemıııde mevcut oıması ı:ızımıeıen dt -
. ' _ siplin ihlll edilirse, demokratik rejim, 

"Memnunıyetle haber aldı~ımızll go- Fransada buvön old ır.. gibi --• k ti 
U " r.A - • ·r • u.- , moı::uue e n 

re, çnncu Umumi mufettış ahsln Uzer, gerilemesine lmJI olacak tehlikeli bir ma-
Pariste kendisine ~apılun ameliyattan blyet olabUlr ... 
sonru, tedavi edilmekte bulunduğu has- Her önüne ıelenln her meselede be
taneden temnmen ştrayap olarak çıkmış yanı titretmesi ..hareketlen tepiş eden 
ve oteline dönmüştQr. UçuncU Umnmt yürünecek JOlu ....,.tan mütereddit .,.; 
mnfettiş nekahnt devresini ikmal etmek vaziyet fhdaa eder. 
üzere bir mOddet daha istirahat ede- Bu pllşle hürriyetlerin anası Fransa 
cektir. Oçunco Umumi Müfettişle Paris bir siin anal'fl yolunu tutmuş olan tartı 
Sefaretaneaılı vult~ile muhabere edil· htlrrlJet Jilünden malı• .,. per1pa .ı -
1111'tfftr. il~ ""' •ıaatıt DOW. 
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Tavla müsabakamız Mükellef amele 
20 Nisanda 
işe başlıyor 

SIHHl M USAHABE 
----------------------------------
·Bir şehrin temizliğine 

Müsavi puvan kazanan son iki galip 
bu Pazar günü karşılaşacak J İşbaşına çağmlan amele tayin 

edilen günlerde gaf eceklerdir 
l>Un tavla mosabakamıza Sakarya l\kbahtır mllkellef amele devresi 20 

gazinosunda devam ettik. MUsnbakalarl\ H h• } • 

ilk Önce halkın 
dikkat etmesi lizımdır 

kalan son yedi kişi arasında, oyun oy· ayvan Sa lp erıne Nisandan itibaren başlayncaktır. Bu 
naoması lazımgeliyordu. Halbu ki mtlsn Z B k devre, !Jidsi Karo.bıyık - Tercan yolu, 
bıklardan Mehmet, İbrahim Doysakman, İraat an aSl lliaeri de Ahpısor ·Oltu yolu üzerinde 

Yoksu otuz hin kisi taruf'ındaıı kavitsız, 
.;nrtsız nıü tcnıadiyen kirletilen bir ... ~·ehri 
otuz b ~J d iy \ de t~ıniz1eyemez ve Rifat Gencal gelmcmi~lerdi. Bunların k d. k olmak nıre iki yerde şantiye nçılacuktır. 

ml\sabtkadaki hakları iptal edilerek ha· re } açaca Kıırnbıyık - 'l'füeaıı yolu için 353 ve 
zır bulunım dört oyuncu ımısmda nç .\hpıscır Oltu ı,;olu için de 2471 u~Ok •l· ruz:ın: Dof1ıınuwi ViUd/yt>. l'~' Nis:ıil/tı 
oyun yapıldı. i Cehil Bay.ır hükümt:"!.J , L5 lb ·); na 5 1- lef 'nıt'k ç;.ğ'ırılnuş~ır. .i!irtehımmıı .· /Jr. ..-\,' J ,\/ J.' H .1 l.ı 

Osman Penı:ınc _ Şefik arasındaki •.. .;: o L1 :tenbe.r.ı, mc-mıc:{et h:ı.yv::mcıl:~m H J\·cı nıu,m~t!e c·tli< i t.ıt..liıılt', iki11- -- -------------:-
oyYnu Şefik kaz,ınrtı. Bcb.;et K•ıra·Sa- ~~_1ıc:.emmly"t! :erme:...~i!r. Hayv:ın- ci hl.'ıtll üzeıiı .• to yaı;i Ahp:~or-(J!:u cil.ıiıııitıle h1r .ıy:ık, Lıir (ıtli:ık,ltıd~ .. v•·lhn ... ıl i11s~nhmt1 )tl1tt1.h~1 ;tdeJ~ 
r H l ğ'' d k. Beh t cılıgm ',).ıı·tta nnUı.m bir :...t'.l! al Şt • .?5i yo!urııhı sil111dir1 i i~' •ıi df'Vılll\ t!<lt-ct:.k '.{ p.t bır Yilf,\ ol:ua.!ık.,.l dit ıle lıukı1m ·l tdraund:.m lt'ffi rım t,:ı ~ır 
ım aş Ü .ulib:lra~;n a 

1 .hoyu~ b l~c ı.aline z~tir!lme.;;llçln, ~!;·taı~r:. 'l • vr. ~ol üzerinde k ~ed·n İl)~Vİ)l'İ !l.irn- : tarİ\ • lo gircbilud; ( İ'\l.!t>plcıkük. ıste·jllOlUa:ıi ve oPlcditemblik !:i"İll h:il ıtı; 
K~anın J.(ga ~e /: ~1 ~y~ u u. Ht~lcr:nd ... n tcn .. :Hı.t y:ı.pılırk.ı:n , Ziı.1 :ı. bive ynpılac·nkhr. ı'tiluk<,k, :~ıızll hnııgren, şıııboıı. tf'lnnozl'ıhhalmı ho. urmıh: \e . elılı • t.ıir 1 ~ır 
ile çet ara - -.e' m s1:1oa asını f 8 E:ın~:::. ı dn., hayvcn sn.h'plerJnc ::r~ı.r 2.;- - İli b:ı~ıoa ç.ığırılun mOkeılef nmdt•lo- ruikropJu~ı :.ribi ) b.• zı ıulkrophır f'il~l- ı:ıılyö .. ü yaratmnk n:ecburıyctındl"~ b/I: 
Şefik kazandı. mai;"a ~:nr:ır vermJs i;ultm.~n::ı!:ta ve hay- ı"in tnyın olm~an gUıılf:rcle ı?~ımelP.ri mı~. ll:t.~rnı. _ ıoz v~ l c.ı pr: kl.ır ~a~~la~ı~~~ ~:im . ~ı.f1_ıs~ıhlıa~ı. ı~tlm4'ı bıfııs .. ı: .,. 

Puvan tasnifinin neticesi şudur : vuncılıgı dn kr~:i.s!zli!!tcn Lnrt.uaı a::, ·)~t ve bu hus•Jsun (•fı'·mmiyetlı· tnkibi 'ir.in I · eı p loıtş < ı. .dar tıık hurndım b...,d mm.~ j ıwı. . hırcılık ıht t'-'asının t:n ll!1~tn f,!dc ı1e 
Yoptığı Kazan Kaybet Pnvan bakın~::ian da llerletmcj~ gayret etn:cıt - \'il ayetten Kaynrn.k~m·hklartı w nahi~·e iç n~ g-irt>ım>zlcı. h:k<ıt . b_ ız ın eılriimiz ' her şt·yden en:eı en k~Jay, .l:n rıı:ı ı ı JI~ 

oyun dığı tiij tc-dir l'd- 1_kl . 
1 

t 
1 

d t • U7.erım.:c hııhman pek knÇlik b 1r tırnak E'n de•:amlı şekıldo temınl ıc;ıb~dt''' 
Ş f'k 5 o 2 o • ın ' uru t-rıne yazı mı~ ır. hın dn >fış- . dd ··ct· . e ı ., ., · ynrn51 bıızı ahv·ılııe hıı sayctı~ım ıııık- ma e~ı ıı. ,. 
Osm .. n Pervane 4 2 2 2 Tr:tkj .ı.d'l. z·rn~t Dan!rnsı tar:ı.f·ndan ka da Jandıtrnırılar v:ısıltisile köv muh - ' ' '. .' t'"'. • • Bu(J"nn çok minnc tlnr lıuttl- hğ '!111 

0 • • , t 1 b . - roplurm bedene g-11 nıesme Hr zcınırıı ) .,, 0 · 1 ıı Salim Haşiloğ'lu 4 2 2 2 y:ıpılan bu tccrübPIP'" " 1 
"'"' r ~ - •• • 

40 

- • ar ıkhmna le lığ at y:ıp·larak davele muvafık haz•rltıtıT okıbilir Pis bir iit- ic ıheden ti.· nokta dıı bu ı~lerin Cu · 1 ı 
!çin, mi.lhlm h::ı.yvancıhk m~rkezl -0lnn icabet lüzumu mOkelleflere anlatılarak· . ' ·; l ~ "· · ' 1. t b. t ht rıvet l!Uhı1metimizin e>:ıt · prem·ll'1er Bebcet Kara 5 1 4 1 ~ • , 11 • 1 . 1.,,.1 nenın \ c~ n ıı r çıvının n~yu m ır tt a 'ı .; · ' '11'f 

B h . d S . lf ·ı Kar.,, Er~ırwn. A~ı"l g'l!bl v:Lyet CT.m LA.le tır. ı. .. ·ı . . 1 t ·ı l k artısıncfa olmRsı ve kıymetli eJ~uıı ıu u vaziyet du llın e ehm aşı oğ· . . l\lyaııgtnın cı dııuıze >a mHı ı e yı ancı·,, • bıl 
lu • Osman pervane arasında bir mnsa· ~e ayni .ş:ırtıar dah!Unde hayvan Uzerme Gününde gelmeyen amelelerin bu dolam;ı, filettmon, gaıh kangren, adı ile memleke.tlmlzln ber lıırafındtt 11 
baka yapılması zarureti vardır. ÇUnkü ncji verilecektir. bedenı mflkellefiyetlerl para cezasma kan~ren, ş.ırbon, ıctanoz, septisemi, hususta en esaslı cihetlerden Çt';:'ce 
onlar ancak dörder oyun oynamışlardır. Bank:ı., sayım kayıtıann:ı ge~m:'.} lrn- tahvil edilmeklo berııber ceza olaruk da tiromboCilebit, leııfanjıl gibi hastalıklar icraata geçmiş bulunmasıdır. fllcı p}el'' 
Bn müsabııkanın aı:ılibi 5 oyun oynamış ytm ba.şm:ı. b!r ve kc.ç: ba.şma. da yarım ynz elli zam yapılnrak tahsil ohmu- zuhur edebilir. Bunun için haftada bir şohirlerdeli.i temizliği yalnız beledi) c,ıe· 

e. 11 il:>i in k ökl\ un dö t k :ı. caktır. yıkanmak, el!eri ve ayykhırı sık sık ıcıen beklemek munsit'ttne olamaz. B 
ve 3 puvan kazanmış olacaktır. Dina.e- ra ve r e veya. z r ·!>yıın yıknyarn_k_ .temiz tu. t.maı· bir hastalık ldiye bl\tçelerlmizln kudretleri "\'C b~ 
neleyh ayni vaziyette olan Şefik ile şam- ıbedel -0ldı.ığu da na:ıarı dikkate alınarak tehli~e~ını t~nlcmek ıtıhttrile. her. wman. diye kadrolanmızın vOsatı ber )'~:, 
piyonluk için kar~ıla~ması icap edecek· onlara. da döder Ura. verlL>ne~i derpiş c- Erzincan Eğitınen Kur una zımırıdır. Bır kısım hastalık mıkropları 'mu!ümdur. Binaenaleyh büyU~ pat?~'. 
Ur. MOsıtbılkanın bu tlnal kısmı önOmOz· c!llmektcd.ir. Snh'..plerı asgart beşer kl~ilik gidecf•k ö~retmenler bedeı.imize burnumuzdan ağzımızdım 1tevakkuf eden işler hemen yupılaflltl~. 
deki Paıar gUaü yine saat 14 de Sakar- gruplar halinde müteselsil kefaletle borç veya tenerrns yo.llarımızdım ve boğazı-! tadır. Bu sebepten bı.ıgnn jı•in beied•~r'.1 t na.hUdU nltl"'" ....ır""eklerd1.. F.rzlncanda açılacak "'~İtmen kur· )' 
va gazinosunda yapıJacuk Ve birinciye '' ,...., ö• "" 

4

• n IDJZdlikl ba.demcıklerden t.en.effUS esna· , Je.ı:• şebı·r "'ıbh,.tının dlrlJ.Öru" "C tıe ıtir , suna Vılayetimizden dört İlkokul öğrot- 0 .. ~ .,.. 

gazetemiz tarafındıtn batıra o\arak veri· Bundan 'başka, koyun ve keçi seyyar 1 · - d 1 .:ı.nda çekılen. tozlu ve kırll hava ile, kanunların Lıekçisidı·rıer. Halbu ki ~e , 
men nın gon eri mef<ıi Kültür Bakanh· b k t ı 11 ikil ı lır lecek saat o hafta içinde verilecektir. nev'inden oltlukları için, ta.Mil enesin- ğmca Vilılyete bildirilmişti. ır ·ısım art ıse ıazıın yo arımız tar e lerin temizliğinde herkes dU en vııı . 

de zorltık çekileceği dl\."?ünillerek, koyun B . . 1 yedi({imiz gıdalar, içti_({ imi~ sular vası~a-. ler \•ardır. Herkes fcrd:n reşröa şell"Q 
u emır Uznıne hl ip olan öğret- silo girerek arzu ettııderı yerlı rimıze 1 . . . ~ .. ı1dıf yeni eX--itn1en okulları ve keçilerin alakadar ihtiyar 1teyetlerın:n menlerin isimleri cetvel hallnde Bakan- kadar vasıl olmuş bulunurlar. Bunun temiılığı ıle yakından alakadar oluı~. Ol 

6 yedi eminliği alınarak banka lehine rehin lığa gönderilmiştır. Bakanlık bunlardan · d · · . 1 Her şuhıs kapısının öniiııQ kePP
1 joı 

Vilayetimizde eoı\-itmeo namzetl ka'-·· hakkı tesls ejllinek suretile par:ı. veril - d ·· t k' · t k v·1~ t bildi k fçın e bumun:uzu, burun gerımm ve nınlı addeder ve her dOkktlncı dUidC ~ 6 
J or ışıy SfÇere ı aye o rece - boğazımızı mıkrop deposu haline sok. ı na ··e ~ıükk"-ının 

0
-nu"ne ~·o du··ırKI oJ. 

dına dev11m edilmektedir. Ilıca, Aşkale mesi dtişUnülmüştür. Ziraat Bank.ası bu tir ı • u wı • ıo ~ 

Ve Dumlunun Aşkaleye "'akın köylerin· . Valı" muavı·nı· maktan hnzer etmeliyiz. A'lgari günd.o daki gıda maddelerinin temizli'~·ıne . 
J :ı van.sların tasr~e va.delerln1 bir seneyi iki .defo sabah ve akşam bol ve tf~mız ederse işte şehirde bir tcmblfk de:, 

de eğitmen okulları açı lması Vilayetçe geçm!yece'lc ~eıkilde ve her yerin hususiye- S k • lt · su ıle burnumuzu tamamen temizlemeğ1, ı . ·. b"J~. 
k:ararlaştınlmıştır. tini nnza.rı dikkate alarak mandıra k.alkı- fifl amışa gl 1 ağzımızı, boğazımızı, dişlerimizi yıkama- nazara ça~par . Bunlar lıar!.cınde -~ 

Kal'S Müddeiumumisi mı zamanına tesadüf ettirece'kt;r. Vali muavini Hilmi Balcı, bir mese· ğı en terkedllmez itiyatlarımız arasına için b~ledıyelerd~n ancak uç şey btl 
MUistalhsil için bUyük. kolaylıklar tc- lenin tahkiki için dno Sarıkamışa git- kaydetmeliyiz. Yediğimiz gıdaların, içti- 1 yebilırız. T . 

1 
b 

1 
b 

Müdunya Müddei Umumtliğlnden rnln edecek olan ·bu kred.iı u.suıu hayvan- mlştir. ğimiz suların temizliğine dikkat etmekten ! - N eınıf ztllktek l &
1 
.kn re 

naklen Kars Müddei Umumillğine tayirı f ko··pru·· fariğ olmamalıyız. t ısanların toptu bu- ~ - eza e n on ro u, cılığın inki~afında gözetilen gayye eçok kı· yenı· ·ı B'lh ·· kil t et" 
edilen snreyya Raif Ôdnklüoğlu dün lundukları yerlerde mekteplerde, kışla- " - 1 assa çop na ya \' ,1 
şehrimize gelmiştir. ilk trenle mahalli uygun gelecektir. Oltu yolu üzerindeki Ardus köprn- lnrda ve evlerde temizlik ve intizam 1 ma işinde saat gibi işler iyi bir otl 
memuriyetine hareket edecekllr. sllnün ~28! liralık ile Erznrum • Palan- ~absen ana prensiplerimiz arasına gir-, zasyon. r 

Ş U f d l b · döken • Hınıs yolu l\zerlndeki Çevirme mclidil'. Çnnkrı her şeyin başı sthhattır. 1919 - 1!120 senelerlndo ~e Ol' 
Erzurun1 - Tortum yolu avşa a ay a ı ır suyu geçit köprüsüntln 3978 liralık ke· Bu ise temizlik ve intizam ile kaimdir. 1 bu:uı1duğum zaman şehi~dekl_ bll~ 

Erzurum • Tortum yolu üzerindeki toplantı şif evrttkı hazırllinmışhr. Bunlur tetkik Şehirlerde, şehirlerin sokaklarında, İarabalarında bir kova, bır supO~ 
b h k l ve tastik için şosalar reisliğine gönde- havasında, sulıırında insanlar arasında fur-0ş vardı. Bunlar arabalarda b 

nç bin metre mikA ı am taşın ırdın - Şavşat [Hususi] - Buradn nahiye rilecek ve tastikten sonra incıasına bar.ı. yaşamtl .... a ülfet etmiş bakteri ve parazit l,ırnpah ve muntazam lıir yerde 1 
ması ltıaleye çıkarılmak üzeredir. İbale- k k 1 .., ., 0 d at 
den sonra şosa inşasına başlanacaktır. müdUrlerlnin, Jtındarma ·~ra o , komu- lanacaktır. lere diğer yerlerdl~n duba faıla tesadl\f ururdu. Hayvan defi tabu y~p "0.ı 

tanlarının ~e .bt'lt~n köylerı:ı muhtar ve A~d~s ~öprosn _sek.lzer metra oçıklı· olunur. Şehir sokaklarının bjnJerce ve j maz arabacı bunu sllpQrerek 
İnhisarlarda tayinler azalarının ıştırakıyle Beledıye salonunda ğmda ıkı gozıu yanı 1G metre b:>yunda belki on binlerce inc;~n tarafından mllte- toplamııya mccbu~ totulmu"tu. -
Kara İnhisarlar müstakil .Müdürlüğü sabahtan akşama kadar devam eden bir ve ayaklan k5.rglr, UsU\ ahşap olarak madiyen ldrletilru sı ll Jlayısile milyar~ ı bbiı 

1
çokd b_~yvhanldnaklıykatklve yUk an'11ı' 

l r 1 l k . 1 U llD UgU a e SO "ll ctrdu fl 
muhasibi mesulu Galip Aksu Konyö toplantı ~apı mıştır. rop antıyı, kaymu· yapı aca. tır. .. _ larca mikroplar, ~okakı_ mı, şehrin hava· kiyeslne ait bir tek çöpe kutiyen '. 
inhisarlar 8dşmüdUrlug-ü muhasibi mes- kam vekıll Nlzameddln OUrman açmış- Çevırme su~u .. küprut,~ d~ 31 metre sına, ularmn ve rıı;·go.ırhınn kaldırdık- ı edilemezdi. Ha.lbn ki bJz ·t>hlrlel' 
ullDğüne, ve yerine Bitlis BaşmüdUrlUğO tır. Ondan sonra da, koı:ının ilel'i gelen boyunda, beş gozlu ~e k.amılen abşRp ları lf z bulutlaıilo mevaddı gıdaiye 1 sokakları biç bir kaydc ~tabi c,tl 
mJhaslbi mesulü Ali Rıza tayin ve işyarhm, kendi dairelerine ai1 işler hak· oturak lnş~ e~Ue~ektır. . 1 nzerlne serp.ilir. Bılhassa. ekmek, peynir, 1 kirletı~ekte kenctimlı~ tamttmen ~ 
nakledilmişlerdir. ıunda, birer birer, münakaşalı konfe· Bu koprulerın yapılmasılc blr çok yoğurt. z~ylın. salata, turp, marul, dut, Rddedıyor ve beledıyeden en 

Bir katil yQzUnden vaziresiııden ay· ranslar şekllnde izahat vermişler, muh- köylerin birbirine bağlanması temin edi- çUek vesaire glbl çiy ve kaynalılmıya· çöpe kadar temizlenmesini ve ~11 
rılan Hasankale İnhisarlar memurluğu tarları, aıaları, adamakıllıl tenvir etmiş· lecektir. rnk yenilen mcvaddı gıdalye üzerinde masmı bekliyoruz. Bu i~ler ~"~ 
vekilinin yerine gene vekaleten Erzurum lerdir. Söylenen sözler, dinleyiciler üze- verem, menenjit, tifo, paratifo, pnUmo· her .. ıarutanda. halk ile beledıt 
inhisarlar BaşmüdQrlUğü satış muhasibi rinde Ç·Jk iyi tesirler husule g~lirmiştlr. Bugece nöbetçi eczane kok, ~aıh .kttngren.' . istaf~okok, tstlrep ~f~t~ ycit:sı~~n~~~k ~=~~~od,., 
Ali Haydar ikinci memurluğa da Kırmızı Bu suretle, ileride rasgellnecek her han- " • • • tokok, kolı basil gılıı malum mikroplar 1 k d .. t Qt ş dl \( ıeıı'-
Tuzlası ambar memuru 1zıet Cavi ta)'ID gi bir güçlü~U şimdillen Onloınek veı Cun1hurıyet., eczanesıdır 'ıber zaman mevcut bulunur. ş:fiırub:nc~e ~uzem~l:d~~ 1~,r' 
cdllmitlerdlr. • yenmek çareleri elde edilmiştir. 1 Binaenaleyh şehirlerde, hatlıt köy- bile tathir edilemez. e .L 

- - -~ 
l ,bir baş har ketile onlan arkasmn. atı - 1 Bu angajmanı teklif ettikleri zaman dü- ı Miller: 

1 yorju. Nefi> bir endamı vardı. Bir parça şünmdlm bile .. . Kabul ettim ... Daha diln _ Evet diye cevap verdi..· 

1 
ince ıbıı.ca·klarmın üzeri:ıde kalçalarının sabah geldik ... Bl.T parça dlnlemne« im- akşam dokuza kadar ... 

1 dclgun irrhinnsııu ve vücuclı~ınun kıvrak karum n.nca·k buldum ... Her yeri görmek _Bir ada. gezmtisi tr.ıv.s-i)"t eti' 
harekeiler.l.nl zev"ııclc ~eyrediyordU'k. Faııl istiyorum ... Buraya 1bir daha g~lE."blllr mi- 1 Muv:ıfık b'ılur m • ' usunu.z ... 

1 hayretle baloy-01 du. sonra garsona ses - yim... ~ıplf 

l .. j - Hay 1hay ... sız ne del'., 
cnQ.;;: - Size ·ark.adaşlık etmekten zev:< du- C .a- So 

Ki dir b k dı ,.,...1 - cvap vermeu.uu. nro: - m u a n vo um. yacagız ... diye cevap verd!m. _ Ya 'bn•"' At.•-d sıı:! 
- Bir Avusturyalı, GüldU: nn ıSa ...... ScıA.U. e 
- FJ'lallıS.lzca bilir mi? - Memnun olurum dedi... Fa:k!at bu- alayını mı diye sordum. 

'VC!'Zatı • Baradlr - Bilir?... ı:ııda yerli şeylert görmek ısterım, harem- - Olur de<!!. 
• · • !/ ... Ve Fazıl celbinden kartını çıkarn.ra•k !eri ya~ıla.M 1bi'ç bir yerde bulunmayan O n.k;şam Taks!m itah; 

1 üzer:ne frıı.nsızca "masasına gelmenizi şeyleri ... Ben dedi bilir misiniz ufak b:r rnk Miller'i oteline bırakt ~~ 
-Hnyır F"3.Zıl bu ihtintal mevzuu lıa.lı· bugün 'fbiltUn bunları unut:nak i:,tiyorum .. ri~a ~eliyor., cliye ı~aralad1. 1 çocıuk gfülylmrur. Bunları Avus-Lıryaya ya.r~ k:ır~nlık • soka;kln_rdan ~ 

solan'l.aı Ben <ilğer ... atı hiç tanımadım. B.u ec;~rı.~ kitabı kapamaga karar \er - ı GötUr bunu ona... I g'.ı:tince llıtlyar anneme bir bir anlataca- ,~eçıyor, bır gilnüme sıgan ~lı 
Muhitine gıiremedlm •.-e sonra bizim hikl· run:. Düşunmlyeceğlin, unutacağım... Çcit ·geçmedi. Biraz evvel Ealmedc ğm ... Miahalle.nl.n ıbtit;Un çocukları 0 za _ or.ilne getiriyordum. Bütün ~Jt' .)1 

~·emiz kimse ta~afından ıussedilmi;} de - Fazıl: 1 ~xyrcttioğimlz Avustaryalı ka.üın masamı- 1man :bizim balıçeye toplanacaklar ... ve. ler.lme Umla adet~ roe11ı-..,ız "1'~ 
glldı.r. Yalnız lkim!zin aradlnda kaldı. Şa- . .- Ha:klısın <iiye kadehini ·k:ııdırd!... za. doğ1·u geldi. Sırtında açık ma·v.1 renkli 1 hayretle ıbenim n.nlatttklarımı dinliye - : l~rak kaqılıyorou. Ay:,enil'l .çı'İ 
y! olsayd~ t:elki ~nin tasavvur ettiğin ih- Içelım ... Kan::iılar çok dü:ünm~g:e deg - k~tc11 ll:~r kostUm vardı. Ayağmdaki kı .. :ı cclkler ... Tıpkı bir köy papa. 1 g'.1>1... Pi _ söylcyiver_dlkler~·ni akıımct::ı.rı e~J 
timall dti.şünmekte haklı ola blltrctik. Bu- 1 mezler ... Amasyanın badagı ... B rı o~az- t~puklu spor :i<tkıa.rpinlerin üzerinde se •

1

1 r.oı:mru çeken ihtiyar köylliler, yUılerl 1 yoı dum. I:;lmde garip bir 111 fl~ 
gün 1çln bun ı varit göremiyorum: sa biri da.ha ... S:mra uzun uzun gUldll. 1 ker gtbl yUrUyordu. buı:ıu.şuk köylü kadınlar ses çıkarmadan ~i.:ndl... L1miayı her za:narı'}t.l 

- C!jd~n dti.şünülecek blr şey dedi. Caz hıila .çalıyor4ıı ve .. rnhneje san - MatmMıel Miller diye kendini nasıl papası dinlerlerse... lçok g·örmek istiyordum. # 
Fazıl... Şu halde h1slerlnln çok mağlüt1ı.. l saçlı levent bu· .ka~n o ahenge kendlni trı"cdim etti. Fazıl: • Yatağıma ıız:ındığınl z~ .... "11,ıV· 

. - Bunu ildncl macera. h;in ~l'r lh~im:ı.ı kaptıım~ gibi ntmtk 1harekctlerle oynu- - Refik. . - Çok kalacak mısınız burad:ı? 
1 
mi hala düşüncelerimden A:ıl~ 

diye kabul edctım ... Fa.kat ben-im iQın bu yordu. . - Fazıl .dıye cevap veı·dik. - 'On ·be'ş g,lin muhakkak ... Sonrası tun. o :ık.5aım adeta ı1nvr:ını:ı rıııl 
da doğru deA·ıı... Çünkü aramızda bir hls - l.stersen dccilm ~:ıhneye dah:ı y:ı.- Şonra çektiği blr ha.sır koltuğ:ı yas - nı bilmiyonun. ·ıyamklık nrunnda ve vıııt-irıe .il' 
baş!angıcı yoktu ki ... 3en :bir hisse lk:ıpı'a- ıkın bir mn.sayaglde[ım ... Güzel btr k>adın l:ı.ndı. Siıara ikram ettik, bir şarap içme- ! - ~ ı halde diye cevap verdi Fazıl. yan ce.şitll hayallerle jolu .geıo ı 
rak, bir şey dfüJUnerek değ11 fakat onun 

1 
iyi de oynuyor... j ği te-rclh ettlğ:ni .söyledi ve k:>ımş.mağa Refik slı:i g·ezdimin ... t·tanbulu iyi tanır, Ot-elin bl\yUk ve bir pof~~ , ' 

isteklerine uyarak hareket -ettim. E·1 ne Kalktık ve masamızı değ!st.ırdik. Şim- '.Ja:;>ldlfk.. p1er yeri blllr, ~ize iyi bir arko.daş ohır... nıına girdiğim zaman Mlller'l }~ ı; 
de olsa l:ende bir al!.ka uyandırdı. dl sahnenin çok ya:kımna ge-!m:şt~k. Sarı - Istanbul diyordu. Onu :.scne:ıerclir l Hayretle Fazılın yüzline baktım. o 11! !beıkler bir halde bııldıırn · ı 

- Se\1yor musun onu? saçlı lka.dın muntıaza.m hareketlerle oyna- kıaf:ı:n:da y~~~atıyorduın. Bize Vly:ınada göz:l,,ı ;nı lndiı•di ve Türkçe: dn.ş g:.bi bana koştu: 
- Bilmiyorum ... Ka.t'l bir ~ey söy~1- 1 maısında devam ec1yardu. Kısa kıvırcık t ırayı '01r ma·sal memleketi gtb! nnlaıtı • I - Çivl çLv!yl söker ... Kadın ık:ıdım (~f 

y~em. Faka.t biz allk& vardı. Ve b-elkl 15a.;lan bazan ~züne lnlyar, aç1k renkli yodo.rdı. J3lr Macar l.?lka'd&Ştm İstan'ou- unuttıurur ..ilyerek ıgüldU ... Sonra.: 
bu b1r ~evrt1e başl&nrıç o)aca.ktı ... _Fa.lta.t gözlerini kapatıyord'U. sonra. 

1
0 yl~e ıt!a1c hm Peıtede-n gür.el ol<tutUnu .söylem1'tl. l - Ynrm lbo~ mımınw. diye .~orctu. 
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Siberyada 7 Yıl 
Toplayan: B. D. :·Tcıhtelbahri \ispanya ve Akdeniz işinde 

.çcıl.~ak isteyenler . Jtalya ile anlaştı 
Esaret hatıraları 

.. Altı aylık cezalarını Adada kolera salginı devam 
bitiı~rek ınahken1eden F rankistl~re karşı vazedilen silah ambar- divordu, h~rkes büyük bir korku içinde 
çıktılar · k }d } · k ..,, 

Brest 2n r A.A. ı - tspanyoı ııüka- gosunun a ırı masını ısteyece canının telaşına düşmüştü 
llıeline alt bir tahtelbah:'i' kaçırmağa -
teşebbas eden kumandan 'J'ronkosso ile Lonra, 26 (A. A.) _ Başvekil malzemesi istediklerini resmen tekzib et ErteSi sabah erkenden b:zim baraka- deriz, her halde mektuplarınızı n-
lılr lale 6 aylık cezalarını çektikten Çemberlayn dün akşam Avam kamara- miştir. ya geldi. Sevincl yüzünden belli idi. İhti- cele beklerlZ sevgl:ll peder~m . ., 
sonra bugnn. baplshaneden çıkmı~lardır. smda bnynk bir nutuk söylemiş ve bu Tayyare muharcbt•h•rl mal bende :t>i~ dert ortağı, bir ve~aıı dost Kızı1112 
b l Kumandan Tronkosso Fransız nutukta Kollektft Emniyeti reddettiğini Barselon, 26 (A. A.) - Düşman knraktıcrt bulmu.ştu. Yanında. toı unu da Ayşe 
id~duFduna yakıBn lrut nıı.!*'hrl u ~l·tulmcunnedtmantşı tebarür. ettirmiştir. Başvekil milletler ce-ı taarruzlan devam etniektedir.Buharolo•? • 1vd.lardı. On üç yaŞl.arında. çellm~:2 blr yavru 

. ransanın res ııuantn ı 
1 

t" d J k il 
1 

. iddetli . Bu tı.eıklı me~tubu ıllrt4yar köy1üye 
olan bük. •il . f' • " tabtelbahrlni m ye ın en spanyaya arşı vazed en i bölgesinde düşman tayyare erı ş nynen okumadım. Onun 'U;in büyUk bir 
·bu llnıan~~et~ao·~~~ra"k Frankoya teslim silah ambargosunun kaldırılmasını da bir hncum yapmışlardır. Madrit cephe- . - Hoş .geldin dedL>n .. .' Baba kıa.yıbı ibasıt satrrl:ın ıarasınn sıkıştııımış 
e•- k. n Y E t t derhal iırtevec;ex.ıni bildirmiştir sinde hokumet kuvvetleri dOşman mev- - Hoş bulduk evlat dı,ye cevap verdi. 1 .... e nzre tertıbal almıstı. vve ('e a · · J 5 • d ha: 1 d dı- olan 'bu k~ğıdı ;cevrup yazmak ba-h:ı.nesl e 

· llldıtı ve Frnnkoya temayüliı olduğunu İ nn lltc.•ı·e ile İtaiyn İspn n ~ u zilerine .tayyarelerl~ hücum .Y~pmış ve Ak.şam an zır a 
1 

gun çaınaşır ~ muhafaza.ettim, Oğlunun .ş~hlt oldı.\ğ'Uım-
· 111 blldlQ-l tahtelbahir kumandamnı kan· i~lnde aolat-tılnr asilere mQblm zayıat verdlrmıştır. l>iğer :arı ve blr kalıp s~bun verdim. Dua etme dan ba'hsetmek ve bu ıacı lu.kika'f.ıl' 2laten 
· dırnıak için, geçen lS Eyllılde yanındn Londra, 27 ( A. A.) _ ltalya ve ln- ceph~lerde kayda şayan. bir şey yoktur. ge lbaşla;dı. sonra. iç1nde bulunduğu ümitfilz ıgünlere yent 

birkaç kişi olduğu halde tahtelbablre g··ı· hUk ~ tle . J'sp 
1 

eles· et- lsımfr~·adn ölen llnlytrnlar - Oğul dedi:' senden birdilcğim vnr. blr ı~tırap vesilesi olara.k ilt\.ve etmek ıgU-
. Y•kl . a idekl no·. ı ız ume rı anyo mes ı . - n bil- - Nedir? . . . aş_ı,nak ıstemlşse de, ..,em rafında bir anlaşmaya varmışlardır. Ya- ({oma, 28 (A. A.) - Resme . .. . . n.ah. olurdl>. Ihti~~:. :adam sarı dlleğln ö-

bttçt sılah kullanmış ve yaklaşmnk iste- Fıı· t' ,,, 1 i - n Ul ekl" dlrildialne aöre ispanyada bulunan ltal- - Köyden ayrılırken uzerımdekl bır lumtlne bile ıçnk. uz.uldü. Kendi kendlnl y _ B rın ısın ın.,se es gor ş ec ır. "t'> & • • • •• 
etılerden birini öldQrmuştn. . unun yan gönüllOlerinden 9 Mart tarıhlne ka- llcl mecidiyeyi Ermeni askerlerı aldılar. ş9ylc tesem ettJ: . 

. llıeıine te.şebbl\s akim kalmıştı . fekrar :\lıu•aıırbttuı Frank.lslle·n• Mı· dar 29 subay ve 282 yar.subay olmak 1 dana bir kayme · ıbıraktıı.ar. ıBur.ada eınu - Ne yapalım kn.der, Hn.saıı ıaskcr -
~ya· çıkan mOtcşebbisler kn~wışlar, s<•th· göru!t'rcll nzre 1433 kişinin öldnğ'n tesbit edilmiş~ .Rus para.-,11e değiı?t1ın1ek 4stiyor:um. De - den don ünce elbet ycn~ini alırız ... Allah 

Palaya hududunu geçmek isterlerken Budupeşte, :!";' ( A. A.) _ ,\htcllris· tir. ğişmiyorlar. Tiitfüı\i.m knlına<lı . Verdikle- ona ömür versin ... 
hltaıanmışlardı. ::suçlular hJr tnhtelba· tnnın 8urgos ınnmes::;ili ltlmalnumesini Flllstlu \'•' Akdt•uiz uu·~t·ll'lt•ı·lndt• ri ekmeği çlğneycmiyonım. Şu, kaymeyi Teesslirtimü gÜ'çlfikle muhn!uzı edi-

. hri sirkat teşebbüsO cllrmlle mahkeme· Frankist hUkt)metine tevdi etmiştir. tle tuılnşma· bnsıl oldu bana bozdururl'ian hem ttitUn alacağım, yordum. B~r şe!den şüphelenmem ihtima-
)~ aevkedllmişlerdl. ] • A ) 

26 0 9.18 l • nıe-m de ekmek... liıı1 ortıa:d'an llrn.ldırnmlk lÇ1n: 
. l 'm.u~ıı. ~eliri ınllnuu ah) or L<mdra 28 ( . A. - .,.,. •1 a .. ~"' d" ,_....., d ' · . - Bırak onlar sende dursun ben sana - Ben vu.1 ı Aurn::ın anın ynnınn 

Mısırda kanlı bir 
Pnrl~. :?i (A. A.) - Fransanın rlhinJe 1talya • lnglltere ttrasında _Ak- hem tütün veririm hem <ie ekmek,.. g:ıa.eceğim .. İ!d gün sonra gel mek.ıt~'bunun 

L<ındra sefiri bu sabah buraya gelmiştir. doniı lşlerile Filistin nıe~lesi nzer.ınde Bize çok -az hir tahs:lsat v<:riyorlardı . Cl'v~ııu yiz:ır M:zırlanm. ~-:lim . . . 

çarpışma 
llü"•)ııwlt'lkr Frıuısaclau slhtla ıuıat hasıl ulmuş ve bu ılılAfname ımza Kendi ihtiyaçlarımızı tabmhı etmek im - Ihtiy:ır Hiise~1n buyük bl:r sevinç 1-

islt•nwmlşler · edilmiştir. Çemberlayn yarın Avllm Ka· kanını bile bulanuyorduk. Halbuki her Qinde lbaraılrnıdan çıkip glttıi. Dolu gö:r:.lerlc 

Nahas Paşa taraftarları 
ile hükumet kuvvetleri 

çarpıştılar 

B.:ırsclon , '27 (A. A.) - Başvekatet I marasında bit nul~lle anlaşma hakkında briin böyle yüzlerce biçare ııe ıkarşıt.:ı.şıyor- nrk~ı~d;n .:ook1p fk:ıldım. Hayat ne kadnr 
dairesi , Hükllmetcllerin Fransadan harp malQmat verecekhr. duk. Hele köylüler, çıpla.k -.ıyakları ve çıp- tahammulsüz acılarla doludur diye dlt -

lak vticutlarlle adeta !birer sefalet fı.b!desi şünüym-duan. 

Kahire, 27 (A. A.) - Dün Mnham· 
· ~ '9h1 inde şiddetli bir çarpışma ol
le~· . Çarpışmada 7 kişi yaralanmış 
~ 3 kİfl ölmQştnr. Vakayı eski R11şve

· .. d ij ~abq Paşa bir takrirle mahalli Ml\d· 
Qiet lJlllumlitlne bildirmiştir. Bu hadise· 
~ ~ah11s Paşa yüzünden ileri geldiği 

Japonyaya göre, Çinde 
muharebe yeni başlam~ş 

. . . .. . 

idiler ... Saba:hları verilen lblrer pa~:ı çay . G~nler ge~ti. Ado..'d(l. ~lcra bUtün 
öğle ve a'kk.şam patates veya lfıhnadan ı;ıiddet:ıe d~mım ed:ynrdu. Hcplıniz .bUyük 
yn.pımuş borç çorbasile bl:rer para siyah ikorkular iç'ınde iher an olfüne intlz:ı.r ~ı
dkınek bütün gıjalannı teşkil ediyordu. yordurk. ı:ıerkes c:ııumn te1~şımı. dı.işmuş
Bunlara ibazan hududumuzda~ sli.rlllilp tü. K~rnnt!na gUnleıı.i gel{tnex. Artık Nn.r
getiril~ Lşe yaramaz ilıtjyar sığırların glni ~o.pltac.:ı.Ilı: ye s.~eryattıın muhtel'lf 
etlerini de kanştmyorlaııcl!ı. Günler hep ";ehirlerindeki k!ar.arg!ı..."'ılnro dağıtılacak
aynı sefalet içinde iç sıkıntıları ve t.ees - tık. ~u habeııi :ı~~arıda o ıkork~nç gUnl~
s Urle dolup geQiycrdu. .İhtiyar köyl\iye rin ruhayete er. .. ıig..nden tev:elHıt eden bı.r 
arada sırada tesadüf ederek hatırını so - sevinç içinde idik. 

" lentyor. 

General Frankonun 
Ankara ajanlığı 

Son taarruzda düşmanı ezen Çinlilerin' 
ileri hareketi devam ediyor nıyordwn ve her gördükçe muhakkak bir Adadan a.yrılmn.zda.n bir gün C~'Veldi. 

paket tütün a:ıanik veriıyordum. Beş ayımızı içinde h:tP->-tt'.ğlmiZ bu ufa'k 

• ı:ınkeu, 27 (A. A.) - Çin telgraf 
tıjllnilı bildiriyor : Çln kuvvetleri Heri 
hareketlerine devanı ederek 'i'lyençtnde

.. btUt. Ankara, 27 (A. A.) - Cümburlyet ki jRpon mevzilerine kadar girmişlerdir. 
fııııeu Salamankanm Ankarada umu-

. . ~,~r . ajanlık ihdasına muvafütkat Her iki kuvvet arasında. şidMdetll bdlir 
--.ılr. muharebe devam etmektedır. ntema · 

AUna, .27 _ Yunan hQkumetl Va- yen ilerlemekle olan Çin kollttn her 
~ · Buagos bük.Ometlnln Atınada gün bir knt daha kuvvetlenmekte ve Ja-

·:::.'Ulıi.bir n}anhk ihdtısına ıuuvafukat pon kuvvetleri ise hali hazırda pek za- · 
lftır. yıf olmalan dolayısile düşmana karşı 

Muşta soğuklar hncuma geçmt.mektedirıer· J3pon1ar ın-
:ı..u. 

13 
[ • j y b k 1 sanca ve mUhimmatca çok zayiat ver-

- nı_, HUSU5ı - tt5 an nr ar 
·!112Uııcıen mOoaıı.aıat kesilmıştır. lshmbul mişlerdtr · 
~atasa kırk l(Ondenberl aunamamıştır. Mulıl\l'('bC\lcr yenl bn~lamış 
ta!llrbaJur üzcnnden lıımize gelen pos· Tokyo, 27 (A. A.) - ~Ieclls içtima 
la r bıUısin hava göbegındekı sığınak· devresinin kapanması dolayıslle bir nu
~ Ütic• edip kalmışlardır. Soguklıır luk söylemiş olan Ba$\'ekiJ Prens Konoye 
lieQ ll 10- 15 arasında bocalıyor. Bu mtlleti ve parlementoyu tebrik ettikten 
Yol:, hllyvanlarla sevk.edılen tUtün~er sonra, seferberlik kanun projosi hakkın· 
bi da kalmıştır. Alman haberlere gore da izahat vermiştir . 

r kısırn hatyvanlar donmuştur. Başvekil, .Japonyads bazı kimselerin 

. Ankarada Bisiklet yarışı barbın bittiğini soyıed_iıderini, halbuki 
ı. • Anka• · 2~ (A \ ) _ 8 0 

'>3 muharebelerin daha yenı başlamış old\1-
lllıft ... 1 - .• , • . ' . ug n .. ·1 t . ti 
'I:~ ~ ittiratk ettıgi bir bisiklet koşusu A-unu ı ave e mış r. 
P.t.:!~~'thr. Bu heyecanlı mnsabakada .ıa1K>11)'ft lbıs c.lt•ıu!r )O)larınm 
lıl 2 • Onconden Nuri btrıncl , Erdo· ı)arnsını \'ermiyor 
lt~~:J~ ve Orhan Kocaeli üçnncn Moskova, 27 (A. A.) _ :MatnÇUôku· 
· l ır. daki Rus demtryollan için Japonyanın 

Stanbulda JllllÇlar 23 Martta ödemesi lazımgelen , altı mil· 
l>ı letanbu1, 26 (A. A.) _ Bugnn ya· yon yen para tediye. ed~lmemlştlr. Bu 
r llb rnaçlard H b" td d sebepten Sovyetler BırUğı Japonya hü-
1'1atısaray1 0~ 3 

ar ıyiet,I man yur u kumütl nezdinde şiddetli protestoda bu-.. Dw yenmş r. . . ili lunmuşlur. Ve notasına 24 saatta cevap 

!_R Cf KÜÇÜK HABERLER 1 ist_em_ışt_ir.--~------
ııa~!ısır Başveklll dnn Nazırlar Mec· Numan Menemencioğlu 
"'•ta ı:IS•nn siyaseti hakkmda beya- Cenevreden döndü 

' 

Harp malulleri ve 
şehit aileleri 
Tütün ikramiyesi deftealerinin 
doldurulmasına başlandı 

Harp malQlleri ile şehit aile ve 
yetimlerine her sene verilmekte olan 
totnn ikramiyelerine mahsus defterlerin 
Askerlik Şubelerince doldurulmrsına baş
lanmıştır. 

Bazı maluller ile şehit aileleri şube-

Bir gün iht:.yar köylü yüzünde açık toprak yığınını son 'ıCiefo. dol:ıŞ1yordum. 
bir neşe aıa.metile gelerek beni buldu. Ora'd..'\ korku :ile, sıkntı ne ne gUnler 
Oün~ten yanmış kınş1k yüzünde geniş geçir~tşt!k. Şi~di arkamızda blr d-e "Türk 
blıf tebessüm yayılıyordu. Fersiz gözlerin- eslrlerı mezarlıgı .. bırak~raıc buradan ay-
dcn' aıdeta. alevler uçuyordu. ıılacaktık . 

N bö l b ""'~ d'""'lm Güne~ gehe büyük b:.r ihtişam içinde - e var y e ~U(l. •• cu . , • 
_ Hi oğul dMi köyden mektup al _ kar.şı ufukların ıaırdına çek!Uyoro.ıu. ~n 

dım da ~ okutmağa getirdim. de hayaller İçinde bu ıson defa seyretf@m 
gruba dalrnış gezirlyordum. 

Sonra elini koynuna daldırdı ve bu- İhUyar Hüseylne tbir knyanin llzern-
:ruşuk lbir .kağıt parçasını lba.na. uzattı: de <>tururken rastladım: 

- Alır aJ..m.a.z sa.na getirdim. oku. bir -Nasılsın Hilseyin ağa d!ye sordum. 
de bana gUzel oeva.p yaz olmaz mı 1 Başını bana çevirdi. S:?S vermeden 

Bu çapraşıık yaaılı mektubu aynen ağlamağa lba:şlaôl. OözleTlndon sllzlllcn 
buraya geçiriyorum: ya.şiar ~enelerln zahmetli :izlerini taşıya:n 

"Sevglli pedıarlm Hüseyin Ağa; yanık yUzUnd:en b~mbeyıı~ sakalına o.kı-
Evveltl mahsus .seltlm ederek ru elle- yordnyordu. O kadaır sess1z ve o ~dar 

lere vakhnda mnracaat ve kaydedilme- rtnzden puseder.m. Valdem hanını, hem- 'hı.ızünle ağlıyordu ki: · 
dikleri için kanuni olan bu h1aklan zayi •~ şlrem Emine hanım,Fa"'"a thAnım n:ıahsus _ Neyin va.r ... N~çln ağıivorşunbaba 
olmaktadır. ., sıelAm ile eUer1nizden pusederleır. Sevgili _ Berı ağİaıruı.)1J11 da kını ağla.sın 

ikramiye defterleri Askerlik Şube· d 1 . peder:ım siz glı~tJkten sonra buralar a ya - .doktor bey diye .cev:ap verıdi. Bbılmk dert 
lerince doldurulduktan sonra Mtlli Mü· nız ııcaldık. Çok sıkınttl.ar çektik. Slzlcrden ortağım, Umldtm yavrum Hil'seyin1 bu dert 
~afaa Vekaleti Tekaüt Şubesine gönde· hiç 'haber alamadık merak içinde kaldık. aldı götürdü. Daha çdk toydu: dalı~ genç
rllir. 'l'ekaüt Şubesi de bunlann hepsini Küçük Hüseynin . hatırını sual ederim. uğjrİe doymamıştı .. : o öleceğine ben öl-
topladıktan sonra yekUııunu Maliye Oözlerln<fen öperJın. Valdem hnrum, hem- seydim ... şın1diden sônra 'bu gul"bet 'eııe-
Vekiletine bildirir. Bir sene zarfında -şlrem Fa.tına hanını, Eminehanm hatnnı rlnde yJ.p:ı.yalnız ben ne yapat:ağun .. . 
tütlln satışından birikmiş olan malüller sual ederek ıgÖ2llerlnden öperler. Siz g1t- sonra sııstu ağlamasında de'Vron etti. 
hissesi kaç lira ise umum yekuna göre tikten sonra sarı lııeğinkarnı bir günde onun derdini tcsem edebllcc~k btr cümle 
ve malOllerin derecelerine nazaran tak- şişip öldü. İnşa!a.llah sa.ğlırkla 'buruy.a. gelir- r.rıyvr..:luın kafamda... sanki !bfrttin dik -
slmat yapılır. Şu halde Şubelere sen iz yenisini alma.k nas!p olur. Bir lıar - Şüncc kaöiliyet:nn işl'enıez ~T hale gel -
vaktlle müracaat edetek dattere ismini t.aıdanberl yüreğimiz dağlı, ğö:4lcrhniz ynş- miŞti. 
yazdırmamış olanlar~ bu taksimattan bctır. Biradcı'im H~n efcmünin şe~ıit - Ne yapalun baba ... Kader ... Kade-
harlç kalıyorlar ki bu kabahat ta Asker- haberi geldi. Muhtar Ibrahim nga ile ı - :ııe boyun eğmek ı1znn ... Sen m!i..,lümun 
llk Şubelerinde değil, hakkını aramamış mam Ha.'bip efendi eve gelerek valdenıe .a:i:ım<>ın. Ölüme sa;bifdfm başka çare 
olanlardadır. çonkü bu defterler her haber ıvermişler. Bir türlü ıgöz yaşlarımızı var mı? Alnının kara 'YaZis me diyelim ... 
Şubeden muayyen bir mOddet içinde dlnd.:rcme~k. Ma,kıanu oennet olsun. Al- -Doğru diyorsun efendi... S::ı;bretmek 
gönderilmekte olduğu için, herhangi l:ıh hepimize fhuyır versin, siz de şeh~t lazım. Kimlblllr Allah b1zl'per€dcn @ldt\
bir şubenin defteri gecikecek olursa peden old~uz. Alla~ ~arın :8'111"et1:: mu- receıc ... 
bu nzden Tllrki edeki bOtOn malOU . k~faıtı?.ı ~~n :~eır. Böyle yü'kse _nıtbeye Adımlarımı slı'kla:ştıral"alk yanından 

Y . . Y pnn 'her muSluma can atar. O yattıgı kadar ıayrıldım. Ona !bir dah'aı r!l t gebne:ilm. 
ve şehit aflelermln işi geri kalm!~ ~lur. All'alh size ömürler ver.s'iıı. Her halde mek- Slbe:ryanın lk1mbfür h:ı.ngi köş~"'ind'e d'ert-
Bunun için Askerlik şu~leri kendi tup1axızızı 'bekleriz. Bu kederl'iı günlerimi- lerle dolru ömrtıniln hes:ıbını v:mxı: ... Veya 

İf'!tanbul, 27 (A. A.) - Cenevrede mıntakaınnda bulunanlardan bir veya iki zin ruhayete enmeslni Allahtıan dua ve eğer köyüne döndfiyse nasıl bir dert içinde 
Hatay seçim nizanameslnin tanzfml mQ· kişi için bu defterleri "oekletemeı. mya.z ecıeriz. Burada ci.hnleten sıhhatte - üm~tıslzlik ve ıztmı.p içinde kaldı. 

• Ji· unınuştur. 
()l'duı~er Berıtnde bulunan Fınlandıy~ 

• 1 
1 Başklimandanım kabul etmiştir. 

lhıaanrak Kralı Basradaki yeni tayyare -- :n ıçmıttır. Ba liman en muaz· 
•-..,.•nlı tayyarelerinin lnmeılne mt\· 

:ıakerelerine iştirak etmiş olan heyetimiz Hakkınızın kaybolmamasım istiyor- yJız. Hüseyin ağa, :muhtaır İbrahim ağa . Nargihden ayrılacağınuz son akşam 
reisi Hariciye Vekaleti Genel Sekreteri sanız resmi senet, rapor, maaş cüı<tanı mektUbu ta:hrir eden imam Haıbiıt> efendi ıbentm iç!:n 1mutuımaoz bir Ml ne kapanı-
Numın Menomeacioılu bu aabah latan- ıibl veaikalannılla hemen Alkerllk ma.Mm aeltım edlrİer. ON4a mettut>u o· yorctu. 
bul• ,...,, .. ,. '"~· •Gf•oaat eca,m.. ~- w ~ .... ~· ., ..... 
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. AHIRE'ITE 8 DAKiK~ j 

İnsanın öldükten sonra / 
muhayyelesi işliyormuş! 

Obürdünyada 8 dakika kadar misafir
1 

kalıp geri dönen bir adam gördükleriniı 
bu misafirliğe hazırlananlara anlatıyor 

EGLEN CE 
1
Bir iftiranın _masalı Hikaye l 2 3 4 ;; 6 7 8 !) 10 

.
1)1-- --~!-- -·-. !- 1--~ı-·-• İrazan : Fahri B.tLCJ 

; =- =- ı--1~1--11- - -- ( Bnşı Paz.'lr sayım ı ?dıı J Acaba tunlnra Leylil He gDr~e 
4 ~ fi!- - -~ - · - - - lerimiz mi sebep oldu? ! 

.- - ' -- --'a .~ .. ,---·ı·- - - Leylfı , kOZWlUn kov.·tu kih,·elorind~n n ı u · .. Yoksa, Leyla nazarı dikkntt çeke .. 
~ i ·-- -··-Hı ~!Bı-:ii.ı- - - a örilndU. t.ıi.r \'lll(ınlık yaptı ? BUDU ~ı;lo iıı.aıl' 
,.. -_··_ e _--E~ı~_·_-:::,; n _-_ ~cyazlnra bUrünmOş. mam., . 
, e E ıli.i Eteklerlne takılı:m, sııçltırıoı d.ulı:ra· j Orıı.ın ohlakındttn bunu ltılu:DJo ctoıeAı: 
8 j 1 

1 

landıl'an rtl7gtmn hırçın ~akn'>ı zarır en· 1 bence çok mOşku-lcl". , 
9 = ljJD --· · ı- -.-- - dıtmına bir kı vraklık veriyor. ı :• . 

. nya ~ ıı.:ı~ }u"aştı. 10 
·ı ı - - 1 

1
-

1

- L ı · 1 · '·I 1 O, nefsine bakım bır kıı ... 
__ ............ __ ..._...:.:.~ - Bn h ımkalaı· kayna~ına söylcycce- 'r' ..ı nyartıları h1zuıctcl de klaı ol&J· 

F ransada sentantuvan hastahane - - Oper~yon normal bir şelilld~ baş- Said ICELJ:\IE OYC:-iU ğim sözler t ıı cni ri ıor bfr günah gibi yord~~~ü bu 1 b. 1 ı 
silnde, bütün tıp A.lemini mütehey- ıı.ldı, artık işin ~una varonı~tun , aznmi . •

1 
·~nl s:ıhf1·1 :T" k A 

1 1 
. 

0 
k boğazım<in ttkandı . Bir ınUc\det seRsiz b l 

0

1 c.ıo ıır ır ğne g!hf şuurıı'll 
U 

. . . , - u eş ur ur m ra ı, 2 - o ·. k ld a tp sap ım ı. 
:;iç eden bfır ıhft..dise olmu.~tu. Dahi:l.lye m - 20 s:ıniyeHk ·bır mesele kalmıştı. Hnstnm te ·efsanelere ait 3 _ I> · d - k t a ım. 

ısı d b
• .. ı kalbe ı bt "" b" ct bir · .. ' ' enız 0 yu aşır, u k .. Ve sonra· 00-mu··ıcn slv · ll"l btY' 

teh.ass arın an· u , g ren r ..,ı- ::.r en e tek.alllis as:ırı goster:ll. Ame - şeref, 4 _Erkek, ehli hayvan. 5 _Nezir, ı ·t: ·ut onun, gok renkli bakışlllrıDda · • s 
11 

.; :ır, · 
ça!k yüzUnden tıbbt mana.sile ölen bir n.- liyatın çok tehll.keli blr yerinde idik. piyanoda ayar, ti_ Yemek ye~emiş, Rus şirin htı tebossiim par1ıctudı. nimin nteşile bl\kiilUp kııgm bir bıtmıauı 
damın, kalbinden b1çağı çıkarım.ş . ~bl - Acele narkozu arttırın diye emir hOkUmdarı, zar sayısı, 7. Utanacak şey, Sonra. ı:;aatlorcc konuştuk.... lıaUni aldılar. 
sUratle dik:mlş ve bir dakikalık oir ölüm- vnrdim. Fl.lhn.ldka on•.1 slikün:ı getirmek 8 • Blriblrine yakın, htımet, ·9 • Onlu, Dorllcrlmizden, hülynlarımızdan, bir- Kadınlardaki hırsın mahiyetioJ J~yi· 
den sonra adamcağızı tekrar hayata ka- ~·~ın ba.~ka çare y<:ktu. 10 • Bir Irk, deniz öJçtısn. birlmlıdon bah5eUik. Artık konuşmnlurı- kiyle anl6ya:namıştım. 
vuşturmıL?tu. 1 Ha!tam sUkünet bulJu, .etleri gcvııed! , Yukar1dtuı ıışa!iıyn: mız tıir ltiyut halini 1 Jou..;tı. Bu şirretce lakırdılar, ~ececio ıtıı· 

Şimdi bu hA.dl.se mün~betlle size. Elime sistoskoplyl ıı.ldım, ameUyata de - 1 - Zerzevat, sinirler, 2 - Avuç içi, · kunu içinde çaUuk bir dörubelok ~ 
ba~ka bir vak'a. anla.tacagız. Bu hıldlse vam ederken, işler bambaşka oldu. , ana _knrdeşi, 3 . Kapalı olmıyao, 4. Le- Muayyen ımnı:ınlarınuıda hh:;lerimiıi gibi çalkanıyordu. 

Hemen odumn çeklldlw. münasebetile size başka .bil' vak'a a.nla. -ı Hastanın çehresinin rengi değişti. Yüz ke, ışte, 5 - Rr;erler, iyi işiten , fj - Para- bOyle tatlı tntlı paylaşıyorduk. 
tacağız. Bu lh:adise W bakımdan mühim- 1 morardı, veçhine bir kebavet çöktU. Artık nın yansı, babamız, 7 - ~Uyllk otomo· 
dir. Biri ölUm müddetinin sekiz dakika nefes almıyordu, nac21ru tuttum, nabız bll, başsız ve kuyruksuz ordek, 8 • Pis - ., - '-' -~ c 
kadar uzun olması <lolayısfl.e, diğeri de, vurmuyordu. Kulağımı kalbime <la.yadım. ~~cek, oyök ~akımı, O· Adalar _denizinde Lcyliı ilo bir g-Un gine buluşmu.ştUk. Ertesi Habab, akşamki dUşü.ncelPtlD 
ölümden dönen :t>.Ir i~ın 1httsasıannı Hiç ses gelmiyord•t. Adamcağız tıbbt ma- ·ci~l.ada, bOyuk, 10 - Meşhur Turk deniı Tnvırların ;ta ş 1şı lacl\k bir tebeddül hafızamda sıkışan dUğUmtle oyandllJl·. 
5a.m1ml olarak bildirmem dolayısile na.sile ölmüştü. • • • vordı. HQlsfzdlm, hafiften ateşim vardı. 

Dlmai1 faaliyet ölmöyor 48 SAAT EVVEL OKU1\1USTU1\1 Onu ıkı senedır ben de Ar.ııba Ilf\Sl\ bir inklsare uğramıştı? Odamın kapısı kraland1. Hatice bacı 
Böyle mühim bir va.k'ayı efkArı umu· Brit!'.sh Me-d1co1 Journal ~ 48 saat anJıy8I113dJIU Vftkit vakit güzleıi Jslıımyordu. kah\'alh tepslsile içeri girdi. Ytl~Oaıt• 

m:l,yeye bild.lnnek zaruretinde idik, buse- evvel (kıı.lbin dlrllmesi) hakkında bir 1 3:-10 senesinde Aoadoluya iltihak el· S6bebini sordum. Dermansız bir ses- şaşkın şa~kın baksyur, bazan pencertYe 
ki~ dakika ôldll.kıten sonra. tekrar hayata. makale okwn~tıun. Pek aklını ermemiş- mek llzere lnebcıluya çıkan şimdiki se- le anlutb. dönUp dudaklarını mütereddit blr ed-" 
kavuşan, adamı bulına.k mutln.lca ltlzımdı. tl. Usul hakkında. bazı mütalealar ueri vimli . Tr~ns!t yolları Başmüd~rümUz - Nt•cdct ! . . ıanaeı·iyorum ki hu ile ısırıyor, gl>zlerl gine bana dalıyordu; 
Kendl:sini 2iya.rete gittik, Ba.y Ernest su.rmu.,, gösterlien metodun pek pratik Febmdı uTo~~Y ın eşyala1 rı akrlzamık kara· gUnı\en ltlbaren birblrlmi1i gOremll·ece· -- Ne haber bacı ? 1 . nır diyece· 

T 
• h ğın nıyor . ıuemur eşya un arıştırıı en . / "i · · 1 · Hlnsl~y Taun a~n civarında. As ton - olm:ıdı ı .zannetmiştim. bavuldaki kitapları da bJrer birer açıp ğız. sn mı vor? · 

un - Ider - Lyne de ikamet ed~yordu. 45 Adam ölmfü7tü. ~Umde hi~ o.aşka. ça- okuma,ğa başladı. ·Vuklt ilerliyor,_ Fehmi Hor lıultlc sık ınUntısebelinıiz rulcru· Başparnrnğmı, korkuyla dudttkln11PI 
yaşlarında kadar vardı. Geçirdiği tehU - 1 re kalmamıştı. Acaba bu ok•t-dngum şeyi Tokay ın sabrı tUkeniyordu. O sırada ce nnlıışıldı. götürdü. Ve, susmamı liııret etti. ! 
.keler dola.yıslle yor~n ~b1 görünü~<>rdu. tatbik etmeli mi idim? Fehmi Tokay _adamın eli~dc ( M'ukave· Bunu dn; huyutırn için haylfh gör· Sustum, dinledim·. 
Nekahet halinde idı. Belh kli ki, büyük ve Pa.stör de doktor değildi, fakat kuduz metl ecsıım) kıtabını g-ördü. Memur, ki· dUklerl yakın bir iıdlvncln devRmh is - Otlum, demin iki mahalle ker.ıl 
azaplı lbir geçitıten dola.,arak, buradaki blr köpek tara.fındaı; ısmlan bir çob~n tabın mahiyet.ini anlam~k lçio, gözlük- rarından anlıyorum. ' geldi 1 . Aleyhinde çok ayıp gözler işU· 
J.stılraha~ine kavuşmuştu. da. Pnstöre gelmemi~ mi idi? Ve Pastör lerlnl ıtyar edıp, şekfllerı bir tab.anca. ya F . . , tı B k 

- Oldüğüm dakikalar esnasında çok de nazariyattan tatbik.ata derhal geç - benzetmeğ'e &l'ayret ede ede ve hır kıta- aket nıçın · • • Hııyır, hnyır.. Bu m. ere et versin babıın evde yokdll· 
g.arip şeyler oldu. ve Bay Erne.st Hlruley memiş mi id1? I hm yOzllne ve bir de Fehmi 'rokay'ın olamaz, olamayacak Necdet! . . Geçen OQya sen, şu Leyla hanımların evtodekJ 
yeşil balhçesinde, gUzel çiçeklerin, koku- Asthone - Under - Lync hastahane- yQzQne bakara~, kitaplardan bir şeyler yıldanbe~I, genç bir erkanı harp baba· hizmete! kıza tutulmuşsun. O da gelme· 
lanru genzine çekerek anlattı : elnin n.mellyat salonunda artik. dU.SUn - teşeüm etmeğ'e çalışırken Fehmi 1'okay mın peşıni bırakmıyor. Ve, sık sık bize miş. Sen de, bundan kızıp bir daba o· 

- Ben zannederdim ki, herkes mut- meğe de fazla va.ıctun yokt.u. A.c;Lst'anıar dayanamıyarak : u~rıyor. raya uğramamışsın. Bunu gören b.lzmetci; 
laka ölecektir. Bugün b•ı mucizeden son- yilzUme merakla baluymlardı. Derhal be- ! - Azizim Uzülme, dedi, ona Muka- Mntemadi teldirlerl ~fddetlo redde· hanımlarına, kendisini deli gibi sevdfil· 
ra ıitira! edeyim ki, kana.a.tlerlm tamamile ni bir .şeyler süru.kle-d~. Blstllriyi elime al- ve_mett ecsam kitabı derler. Ben bunu diyorum. ni ve karnında dört aylık bir ço<'uk ta· 
değl:.ş.miştir. FnJmt ölüm muk!adder.se di- Jun ve acele acele, -hastanın göğsUnü ikı sene hocasından okuduğum halde Gine ben eziliyorum. Çok insafsız şıdığını anlatmış. -. 
rilmek ve o ölüm da.ldk.ala.nnı da hatır - aç.nuığa başladım. anlıyamadım. ve hakir davranıyorlar. Bunu hanımlar, evin Beyine miae· 
lama.k çok feci. Kalp tşUyecek İngiliz soğukkanlılığı Leyla ile o glln pek nz konuştuk. virlemlşler. . . 

Se'k1z da.klkalı kısa. müddet zarfında Arkadaşlarımın, hayretle beni takip I Cumhuriyet otelin hl f T 1_ Ve onu, büyUk fırsat içfn lknaa ça- Akşama leyli b1oımıa b;ıba51 di{t' 
rüyalar ·gördüm, neler gördUğümü hatır- ettiklerini sonradan öğr~-:1-dim, 1 ~fir gelınlşti. Azıcık ;Urk~e 0J"ğr~n~ş- hştım : . ~ lomat Ahmet Bey bize gelip, babana bil 
l:ı,yorum. - Kalp kUçUJctü. Bıla hareket du - tı. Sabahleyin, başını kapıdan çıktırdı, - Anlıyoıum, Leyln, dedim. Ttlma- meseleleri açacakmış 1 .. 

BUNLARA R'ÖYA DENDIEZ nıyordu. Sağ .elimi kalbin üst tarnfınn. garson Abmede : men ruhunu aolnyorum. Çılgın gibi inledim : 
- Ha.yır bunlara. rüyn denemez, hat- b~stırdım. Evveli serf bit. masaj3 bıışla· I - Rnna siz, blr bardak su veriyor, Sen, ita&te mecbur bir genç kızsın - ,ı-; e e, sonra bacı : 1 . . . ·· · 

ta kA.bus derneğe dahi dilim varmıyor. ctm. Sonra elimln :hıı.reketmi yavaşlattım, dedi. ben de mevkisiı bir talebe. Ne yapabl· -- Sonrası belli. E&er babtıo seni 
Korkunç bir hayat geçirdim. Tıp bakı - ve kalbin normal dnrebaruna. uydurdum, 1 Ahmed te~al.ükle indi, Aşağıdan bir liriz? 1 Mukaddorııta tabisin. düşünQrde evlenme taıebını muvahk gô· 
mınctn.n enteresan olan hadise şudur: İn- kalp yine hareketsiz dunıyorc•ı .juvar - bardak su getirdı. Aradan beş baklka ( tlkin bu muk dde rürse, Ahmet Bey kızı baııcr11.z edive-te· 

l 
· ' . geçince İngiliz tekrar kafasını kapıdan , • a s macera)'l u· .,..,v 

san ö dil'kten sonra da muhayyilesi işli - dakl -büyük saate baktım, masaj ~eketı uzattı. nutacağımı katiyyon aklından çıkar... cekmiş. fo'ena mı yavrum?! . Gönoıfet 
yor. iki uzı~ dakika<lanberi de::un ~yordu. j - Bir bardtık istiyor daba t dedi. Gözleri, daha çok sulandı : birlt-ştnce samanlık seyrandır. 

Ba.şka. in.sanlarla beraber loş blr kori- :_:rtr Bıçındme kabcınu.şötbunü · <lYüecti dakimaııkadan .- . Ahd mebd gene bfr bardak su getirdi. ~ra- - Hayır NecrtPt, evlenmiyecoğim !.. Damarlarımın bUttın kanı kuruııı~r 
dorda. bulunuyordum. Hiçbir aydınlık yok- ı= ay ns Y r nyanın idı. an eş dakika daha geçince aym hal Bu sana karşı p •· k·'\ b' ı k t . ı • , on. ıı:ırı ·urce ır ş ·en· tu, sanki rengim sarardı. Kurşun yiyeo 
u. Kil.! kakpyordu., Eski sa.rayların ma.h- NİHAYET SEKlZİNCt DAKİKA... ive tekrar beş dakika geçince, gene in- ce olur. vabşl bir aslan gibi knkredim. 

2enlerin1 billrsl.niz. Işte sanki onların için- MUCİZE' gtUz su istedi, bu sefer Ahmedin canı B lkl b. 1 1 d. 
de dola.şıyordıun. Etrafımda insanlar var . · ı sıkıldı: e ır, n şıın a Llsl\ncesız kata- - Bacı derhal dışarı çık 1 .'. Fadl 
de.m1Ştiın, falcat o insanlar ancak şekil Aklıma birdenbire Adernalln cnjek - - Mister, dedi, galiba dUn akşam )arı biraz ııvundururum. Eğer; iş ifrata konuşma 1 · · Sinirleniyorum. Sonra pJş· 
halln<le ve uçarak ıdola.şıY<>rlardı hepsi siyonu geldi, bir santimetre ml.lrobı ader- fttzla kaçırdın, çok su~adın. saparsa, o zaman hadiselerin akışı ta- man olursun 1 ••• 
şeffaftı Cisim halinde kimse yoktu Her- nalini, ıkalp cidarının arasına sıkıver - ı lngiltz sözUn manasını anladı, par· maman değişir. D h l . eJı 
kesin dtzterniden a:şa.ğlya kadar. birer ctlm. Bay Hinsley!n ölUmi\nün sek:::?.Jnci mağUe •Hayır. işaretini yaptıkt~n sonra: Ve icap ederso .. . -.. er a gıylndlm. Evden çıkar 
beya:z tül örtU.Sü vardı. Na.zn'"larım' kendi da.kUc.a.sı bityordu. - Odada yangın var, dedı. Sözlerinin burasında yutkundu ..• rıbbmda dehşetli akıntılann kaynaştıl' 

.... Asistan! Ç tt k derin kıyıya doğru ilerledim. ·. 
üzeriıme döndü, evet ben .de öylece bem - arun. a 1 Söyleyemedi. Hıçkırmağa başladı. 
beyaz ·kefenlenml..ştliln. - Mucireler! diye bağrt?tılıı.r. Kalp Bay Fehmi Tokay anlatıyordu: O gUnkU mnkıllememiz, Leylnnın Artık her şey bitmişti ... Nftlnus, ,,S~ 

İnsanların çehreler! bana to.nıclık yava.ş yavaş harekete gelmişti. Bir Erıuruma gelmek için, tstanbuldan masum hıçkırıklar içinde uzaklaşmasJle ret ve hayat... Hemen ayakkabi ve ·ti'· 
değildi. Bazıl:a.nndan hoşlanıyor nabız _ müddet sonra, kalp norm:ı.l blr .ş.ekllde vapura bindim. Tek kişilik bir kamara bitti. blseleriml çıkarttım. KüçOk y&zıli ·t)ii 
ıa.nnın çehreslne bakmağa. ıta.hiJllmül e- çalımağa. başladı. Nefes intirlamıı. . g'irdi. bulamadığım için dfğer yatakta da baş- Haftalarca onu aradım. kağıdı sanlı elbiselere iğneledim. Orad' 
dem'!yordum. 

0 
ara.da bir rüzgar çıktı. Bir Hasta yine teka.llüs aHlmetleri gösterdi. ka bir yolcu vardı. Saat on b~re. do§Tu Fakat hiçbir yerde raslayamadım. şu yazılıydı: " Beni aramak lsUyertler 

mıknatıs sanki biZi sürüklüyordu. Nereye Gerildi, ma.n faka.t blr .müddet sonra, yi- yattık. Bakhm oda arkadaşım ınlıyor... . Artık benim için, tek bir gaye var· gururuma leke snren mOfterı, ha\csıı . ,ıc · 
gittiğimin farkında. değildim. Yüzler, ne gevşecti, ben srar dle amellyatı nihaye-1 - Ab ... O kada~ susadım ki. .. Oh ... dı. danlann iğrenç ve kablınr hücumlar•" 

.. 
1 

• te erdirdim 48 saat kadar baygın yattı O kadar susadım ki.. 8 . bedel felaketimin ocnnü alsınlar ı . .,, 
g"C:Z er, ~~hra ıdogrukislodlculuyoklr kafl:riası bürd - Ve ondan~ da kendisine geldi. Slmd~ i Bakbm olaca~ gfbi değil, herif bitl u mubıl~en heme? uzaklaşmalr, yu- . ~"yor· ~ e er şe en şe e g yo u. h t ~ uyutmıyacak belkı de httstadır Kalktım vamı, mektebımi fltlmı unutmttk Ve kendimi, ıtırıldıyan sulona . dai' 
IB in l birbi l 1 hul"'' di a.s am evindedlr. Ve ~ok sıhhatlidir bl ba' 1 • ' . ' ' • t aJ aza:ı san ar r er ne w e yor- . r maşra su budum, kanıksayı ncaya Bu karar, zıhnfmde kök salarak yer- revı ana oruna s ıverdlm. 
lar. Iki hayalet bir oluyordu. kadar içi !dim O hkır lıkır içtikçe ben de leşti . ( Deoam edeceltJ 

Kulağımda. .çanlar ça.byordu. Ufak bir H l b. rahat edıyordum. Oyle yR, rahat uyu- Bir akşam mektepten . 1 1 -· _____ ...._ _____ .;__.-..-ıt 
zzya ~üzmesi yer değ~yordu. Birdenbire ayvan ara ıra yarıyor yacaktım. Um ' yenı ge m Ş· 
1>1r yerden düşer gtbl kendime ııeldim. Uy- Bunclan bir kaç ııene evvel Amerl· uyu!(ı~e b!;~;~~n be!n~·~~.:~~r~.,; . KOşkümOzOn balkonunda olurmuş D Q G U 
·!ıc~da.n uyanır gl:bl hay.ata. tekrar 'kavuş· kada büyük bir kuraklık olmuştu. Otsuz du: g 

1 
sakin tepelerin ardından kalkan ınchtn: 

m:.ış=~ah.atı b . ve susuz kalan hayvanlar sürü sUrQ öl· - Ob o kadar susamıştım ki... Ab bın mahmur çehresine dalmıştım. iLAN TARlF'Esl 
. .ıiır+" hu~~~a.ye olo.rnk dinle - dOler. Bu sırada bir çiftçinin hayvanla. o kadar susamıştım ki... Bir aralık, altımdaki caddede iki ya•· 8 net sayıfada santimi 25 Kurut 
"" .. "'"n sonra. ~yjı ıtetklk etmek icap b 1 bf lr •• ı • - ,. 7 ' ı-J\ 
etti. Vak'anın kahrama.nı olem doktor nna su u ama)•ınca, ra -verme~ hatı· Avukata luzum yok a · kadının sert so:.ı:lerlne kulak kabarttım: • • • ""' • 
Fiddian'ın da. bu mevzu etrafında. söylt- nna gel~i. Bu çırtçlnin eltn~e bınlerce ' Bnyla bayanın araları iyi değildi. - Ayol, kimmiş bu çapkın ? 1 • g : : : ı~ : 
~·ecek çok sözü vardı. Şunu da :derha.1 Ua.- galon hı~ vardı. Bu tctbtrm neticesi Bo~anmak için bayan bayın aleyhinde . -:-- Ki~ olacak şu, _eşraftan şarap 4 • • • 150 • 
ve edelim ki', daktor Fiddla.n. hugün dahi, şu oldu • Hem hayvanlar öHln:ıden kur- dava açmıştı. Bay ise karısından vazge-' tacırı Rasım Beyin veledı 1 . S • • • 200 • 
İngUterenill tanınmış üstat doktorlann- ~ldular, hem de bir misli tazla sut ver- çemiyocdu. Bir gün barışmak için eve - Üzülme kardeş, yarın gece baba-

2 
• • • 250 • 

d·andır. Modem bir teda.vi usulü vlll'<iır, dıler. Bu hayvanların sOtQ ile yapılan geldi. Bayan, fena halde s inirlendi, çekti sına şikılyete gidersin. Küstahın bir te· 
1 

• • • 400 • 
ve hiçte şarlatanlık yapma.ta muhtaç ol- tere!eğları da o ntsbette fazla ve knv· tabancasını ve kocasını vurdu. mlz hakkından gelir. ilan verecek kimseler DOOU. O_. 
ma.da.n .şöhretini temin etmiştir. vetlı oldu. ı Sonra da telefonu açarak avukatını - Vay harami suratlı h .ıbls serseri tesl İdare MQdQrlOğQ.ne ma.racaat eııo" 

HASTA.'I ÖLl\fÖŞTÖ ! Bunun llzerine Amerikan baytarları buldu : vay 1 . • tldlrler. Devamb U&nlar lçlo b~ 
Blr sabah doktıor Flddlan oper~yon vazly~ti tetkik ettiler ve makrara taham- 1 t-tl Sizd!ndtglbbl avık1kadti1 iislto.mJkyorum, Yıllarca yanımda çalıqan sadık ev· tarife tatbik edllir. 

1 ld 
. d az e m, e , en en ş mı, endtm ,. K lı ı • ııı-•---' -•tlf 

salonuna girdi:. Yukanda ısöylediğim1z m
1 

in .
1
edi. iia-1 tab~dır e, h bayvah1'lara 

1
bfra gördnm. IBUığımı ayarhpta halledecek. faıla5fi~!lınır uuıaw-ua tarite bir ~ 

gibi, Ashton - under - ıLo.yne .hastahane- ç rı mcsm n ıç sıh ma :ı.uru oma- Sonuncu hikaye Y o ı> o vallabt çekUmeı bu llayvan •. 
sinden kız talebeler hep beyaz gömelkll dıj'ına karar verildi. S . . gönUllü ehUlksız ! . . Bir çaresiac bak- t Atdrbtcsdi detıştlrmek 25 kunışivk .tJt" 
ve maskeli ameliyat masasının etrafında 

62 
d f . on Postanın mizah mubarrm imse 1 re e a r. . . e e. evlenmış odasında tendi başına katıı11 katıla ıru ma 

1
• DOl'1U Abo &-~~ • topta.nnıışla.rdı. Masada da. lşte yukarıda 19"° 1 d Ş !'it h'" t h lüyordu. içeriye arkadaşı Rragıp Şevki -· Tasalanma Hubil>e hanım 1 •• Re- U ne uuuesı . 

lsminiverdiğl.miz ve hlsslyııtını sorduğu - ~~kyı 10

1 
a e ı ma &emes u· girdi: ıUi, botnn mahalleye ırz dü&manı diye Senellğl : \2 r...ıra 

muz basübadelmevte kavuşan Bay Hins- zurur.a çı arı an Bayan Thevso Vogan N Ua d 1 t k 1 Altı aylığı · ., • 
ley yatıyordu. TehlUceU bh mesane ame~ &fDJ zamanda iki koca sahi uf olduğu - e gülityorsun, yalı u? dedl. lmset n 

8 
ir'. n. 1 amım a ırsın. .. uo aylığı ; 4 • 

ıtyatına. utrıyaeutı. için tObmet altında idi. gülmekten vaz gect.i : - yı kı aklıma getirdin kardeş ! • • Bir aylığı : ı ,60 • 
flmcü etik ®ktor y, v. F1dd1an'ı Mubake nd B 6~ ı. - Kendi kendıme tuhaf tuhaf htk!· işte ben bunu dnşonmemfştlm. Yarından ECNEBi MEMLEKETi ER ICl'I 

mc csnuı 4 oyan· "'0 • yeler ıöylUyordum, dedi, sonuncusunu teıl yok, o ibit çapulcuyu bıı · bileyle s 4 

·~U~tllm· ~· e~k1Uljf.ıı1 itlrar etti. Mle bl~ duymım11ım, çok bo yma vıttt,. ~atrnlle nı~baUe rezili rOnRyedet:ethııL, Atri':niı ~ n ~ 
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ERZURUM DEMİRYOLU 
--------------------------------------------

23 üncü kısımdaki büyük 
Transit yolu 
büyük bir istikbale 
namzet bulunuyor 

1 s. fP·.- o. ı ____ _ 
tünel de delinmek üzere .. (Bt1şnuknleded <iev:ım) 

Bu yol ve yapılacak limanlar hlç b1r 
,·n-k!t ya'bancı bir 'Şirket.in sermayesini 
al"ttırmak, Lşlerlniı çoğaltmak için değll, 
~ırf milli servetdmizin, ımHll ekonomimiz.in 
refahı içln inkişaf edece:;•ir. 

Klüpler çoğa ı • 
Kışa rağmen inşaat büyük 

hızla ilerilemektedir 
bir 

Yakın Karadeniz ıunanlarıınızdan 

ka.J.'kaca:k milli vapurlanmızın .TU1·k, İran 
ve Efga.n ma.llan ile ;>iiklil olnrak hiç 

Erzurumun Doğu sporuna veche ve 
hız verecek günler yaklaşmaktadır 

I durm~tian ıgidip gel~klerinl, do<-t İran \'e 8 ir böl~-enin spor faaliyet!, yalnız l ren hakknda ne kadax h~ns olurlarsa 
Efa-ımH:anın da cografi \a.z!~ıetter! dola- ferdi ~porların nMJ:ıcesııe değil, ~pl!n ve varlığı kurmuş ve korınnuş o-
y 'le, §lmdtye kadar ihraç ve ltlhal mal- \rem'! sporl'ann çokluğile ve iyi cE'Siplin Itırlar. 
larında uğra'1ık.ları tran~ıt sıkıntısının da d~•lı:l!nde yap;:.maslle ölçülür. B;r gUrcş-1 Ku!üpler gere!:< hu:.:>usl ımnanln:da, 
kökUı.ı :.en kalktt~ınn şahit oldukla:nnı gö- : Ç<!, bir bci-Gör, nihayet b:r lbinicl ve ilh. ~re.i{~-e rs:mıt maçlarda ?Oreulnrmı ~-
rece~ız. . 1 ~N1dl ık.enSne ~::.r yapıp yükselemez ve ı had.il bir knl'.:Lş gibi knrşla;şmağa teşvik 

CİllAD B.\B.\~ ıtu suı~tle Q3.ll.i'11a ile de aneınleketlne ctmel!.. .Mlinrı:kaşa, mtina.:aa ve Hal:cm-
müflt ol«maz. Bir sporcu ıen·ıel!'l soğuk lere haklı da olsa it!ra"Z etıın~eyi tdkin 

H"tJ T d b •• •• k kanll ve d~'!.pl'.ni sever olmal~iır. Soğuk e:t:mzı:.:.:r. ) er una a uyu 1 k!lnlı olm:eyan, G.:slplini lben:msemcyen Çünk(i bir oyuncu ne kad r Şiddetli 

b • f · ı .. · d 1 ve baş.ı cczuk çıl~mayı t('rcl11 eden bir tare!{et eder ve ha'kcmc kıır~ı gelirue, tn-) r } O VU CU a 1 sporcu, ne ka':i.ır ka.bili:yctli Olursa QlSUll, bli Ct.Zal~nır VC cezalanan b:.X oyuncu 
b~r :nmm glit:ı ış:r ve dcthal söner. Binaen ıı.~ndL:n:ıen başka, kulübüne da en bii -

getirecek nl('~h .spor yapacak kim.r;ede en mühim yhk fenı?.hğı etmiş olur. QUnkll mU 3.!'ba-
~u vo.'31flar aranır: lka!~ra giremez. Bu suret!.:! Jmlüp 'bir oyun-

cesı tarafı l mehle) 1 - S,}Or karakteri cu k:ıy!betm~ olur. 
En Hüyük Zaferlerden Kat Kat l'stiln 2 - İtidal, .soğukk:ınlılık Kulüpler!m12 çoğalırken Erzurumun 

Berlln 26 (A. A.) - Hitler 10 nlsandG 3 - Renk ve ımllliyet -aşkı QOf.'U ~'Paruna vereceği veçhe vıe lhıZ'.n 'bfi-
A vustury:ıda yapılacak rey1a.ından bah - Bll1r.iz kl :spor ne lb:ızuyu şl..ı;1r:mek tlin ıgöğıil.>lerl iftiharla kabartacağı günler 

fol 1Joyu11d11ki tı111ellerden biıitıe lıtıt'.'l vuen ponp:ı S<.'der'ıten, Alman kıt'alannın bir karışık- f:Şın, ne ıd~ ıa.'d'a.lel'erl kuvvetlendirmek için yakla-;maktadır. BUtl\n 'kultiplerı.m:ze \'C 

l>ewir,olu 940 yılında Erıurumda fazladır. BugUn ins:ın yllzU ~öruıeyen lığa m:\n1 o!'mak lizere Avusturyaya gir- yapılmaz. Spor lhünye ile ber.a~er kafayı sporcul:ırımza meşru ve tıemkk! 'hnmiesı 
Bl\lü l) x. b 1 d CU h · t · · • • ııni" olduklarım sövlemt." ve demf<:.tlr k1 · kuvveUcnci:ir:r, ~-a'bı t:ikvlye ed~r. Bunun olac"•k r''"·abetleı· ••e ımuvn#ol"·"ki:ı.·etl!'r te-1İl\dQ6oUnü öttUrmt\~ olacak. n OgU u yer er o ın urıye ıs~~ısının şen ' J ..,, °" • .... "'"' •. u..... J _ 

• · l h k 1 1 k' J ~ "Bir kaç gün i"'~"'de VÜ""'de ıgetırilnı1 btı için~:r k1 gaye ve prograınla çalı..,ı:m blr ffi"'"'"'.1 ederim. . \'e bUtün 1'llrkiye bu mOjdenın a a ·- ses er a ·ıs er yapıyor. ~· ,..,~ .. -- " ..... 
, . eser, en bilyük zaferle ·ka:aanılan netice- sporcu. ciğerini ve ad!l.les~ni kuvvetlendir- Atletizm ajanı ye BlHge antTCnörü 

kukunu sabırsııllkla bekliyor. 'I ren dUdl\ğllnlln bu da~lmı1 verım- !erden ıkaıt kat rtrstUndUr. d'iği ka:d"ar kafasını kuvvetlendirir ve REŞ.\T 
Erıurumdan 'l'rabzoHa gidenler ve li ovaları şenlendirece~i gtlnler çabuk1 Polonya Almanya iıe Tl~aret Anl:ısması böyle bünye ve kaftının ıgöreceği işler -------------------

'l'rabıondan Erzııruma gelenler, yazın hem de pek çabuk yaklaşıyor. Erzfoca· Yapıyor · mUjbet net~celer doğurur ve muvaffak 
translt yolundaki ve Pırnaknpandan bu- na kadar olan kısımh\Tdıı, bilhassa varşova 27 (A. A.) _Polonya lle Al- olur. 

Yana şimendOfer inşttalındaki bum~n~ı yirmi UçUnc~ ktsımda faaliyet göze manya arasında yeni bir ticaret anlamna- Spor R:arakteri, kuvvetli ol:ın bir 
Çalışmayı ıörmOşlerdir. Kı~ mevsımı, çnrpucak kHdHr hızlıdır. Burası adeta :sı için mUzakereye :ba.şlanacnktır. H~rı - sporc•ınun ,bütiln ahlılkına güven olur. 
arıkovanı gibi kaynaşan ~u ınsan kala- biiyOk bir kasaba hnlini almıştır ve ctye nazın Bekln'in Berllne gideceği söyle- İti1dal ve soğı.tk kanlı olan lb1r sporcu a
baııa-ını bir müddet içın dağ'ıttl, dagları Doğuda tir çok Vilayetlc>rin l.ıile kavıı· n:yor. ccle etnnez. Çabuk iıeyecan ve teessilre 
Yaran ve delen kaıma seslerini sustur· şamadığı elektrikle aydınlatılmaktadır. .\\'nsıurya mültt•cllerlut• :\fokslka lkapıl:maz. Yaptığı li'Şi ölQOrek hesaplıya -
<1u. Fakat tıu yalnız Aşkale ile Erzurum Buıada ki elektıl'{ 220 volttur; inşa· kapıları açık rak görtır ve başarır. Renk ve ım1lllyet a.ş-
llrasımhlki kısa snhada bir durmadır. at cıvarı geceleri pırıl pınl yanmakta· :\Ieblka. 27 (A. A.) - Dahiliye kı olan bir sporcu çalışmalarını bii' pro-
Sivu Uc Aşkale nrasına kadar olttn dır. Nazın matbutta beyanattll bulunarak1 gamla ıtanzlm eder. Renk ve milletini 
Sabada ise şlmendnrcr inşaatı bir nn lfavalurın açmıısı Uzerine nmele ve diktatörlUkle Jdare edilen memleketlerin ıtiemsli edeceği m'ilsabakalar için lbiltün 
bite durmamıştır. Kemabdakl en büyük işçi adedi c.·oğ'almaktadır. lztıraplanntlan kaçanların h1111dıt0 sonra varlığ·lle çalşır ve hazırlanır. Bir tı:ıTaftaı1 
tünel ceçenlerde açılcııktnn sonra, yir~ llüküınct mtlhendisleri lıntUn kısım- Meksikayat serbestce girebileceklerini spo.r yaparken, diğer ta;l"a!tıan da vticudü-
llçtıncü kısımdaki ve diğer kısıınlurdakı larda ki en ufak inşaatı blltı bUyOk dik- bildirmiştir. nü sui istimal etmez. Böyle bir ısporcu, iş 

ı 1 d 1 t-neller k .. lle t ... 1.ıb ,.6 murakabe etnıektedı·rıer. ve spor saatlerini ayırır. İşinden ru:tan ~o vermeyen dağ ar a açı an u • ... ul'.. . \ nıstur)·a paraları kaldırılıyor ~aıaa.tlerli, ev:ınde, klUbünclıc ogeç:~rlr. Hal -
\'c Fıratın coşkun suları Qzerinde kuru- lleı· lmıında • wl\kemmel sıhhi teşkilat Viyana, 27 (A. A.) - Pazartesinden buk'i :reıık ve milliyet aşkı zayır olan bir 
1fln muaunm kOprOlerin inşaaU müte· ve doktor, birer de' sıhhat memuru itibiran bOtnn · Avu~turya Banknlan 1 sporcu ibelki ve ancaık pazn.ırdan pa.zarn 

•nadlyen ilerilemektedir. vardır. Avusturya parasını Alman va. rasile dc- 'ı \"e bir ka:ç ısıaaıt ku1'übe uğrar, kend.'!sine 
'>3 n k md ki ıo-o metrelik bnyllk ı·ı 1·b .. bar·10 \.' 0fahından fıılavan Fı•.a· .. ne ısı tt ' " u u .. J" F; J ğişllreceklerdir. lüzum ha'Sıl olmu§Sa takınıda oynar ve 

tünelin temamlle delinmesine ıso metre tın bir çok ayııkltm değiştil'ilmekledlr. nl 1 k ....,,,, :ı . .ı 1 ki 1 1 .. k - A \' USlUr)·auın iktis:uh~u gU crınb nuve el"'..ıe, ç. yer er n ... e. a-
l•l t k olmas na ra""'men bu bat Amele irin sıhhi maskenler yaptırıl-.. nıış ır ış . ı & , - .., kalkmmnsı d'ın tUemlerlnde geç1rlr. Böyle bir spor -
lıtrda çalışan amele miktarı iki binden maktadır. . cunun kendine fa!desi olma'<iığı gilbi, ren-
·-- lierlin, 27 (A. A.) - Avusturyanın gine ceım':,yet'ine ve milletine ıcıe faidesi 

k ı 
iktisadi kalkınması için, Alman Maliy,e 1 oımdz, zar~n olur. 

Hasan a e cinayeti Nazı~ icabeden tetbirlerl almakla meş- Spor fa!l.liyetinde, spor birliğinde ve 
tuld r. "5]X>r teroiye.slnde en 'büylik rolü oynayn-

•••••••••••••••-- Çekoshl\"Rk)allnkJ Almanlara caık olan kıılilplerdir. Blr kulübün kuruln-
(t}sı tarafı 1 incide> •ten Hı..7.la sandık eksik. Ben alıp satma - hukuk: wüsın·utt Yerlldl 1 şu, yassı, ddnrc 'heyeti ne !...--adar ı:ısaslı .,.e 

. 1 dığıma göre bu ışı hademe Ibra.hlmdcn Prag, 27 (.\. A.) - Çekoslovak programlı olursa, oraya glrecok .sporcu da 
.MuhnrrlT!ıntz, Salih Okyarı 11aricıye 1 baŞ:·m kimse yapamazdı. Onu çağırarak hOkQaıeli dün Çekoslovtıkyachtkl Alman 1 -0saslı ve programlı olur. Bir kulilp spor-

1:.otu.~unda yarasına pansıman yapılırken ısandık paralarııu lsted.:ım. Aldığını inkAr 1 ekalliyetlerlnin hukuk ıoüsavatını Han 1 euısu.nu mükUa.t veyn tecziycde kat'lyyen 
~öııınuş ve .kendlsilc konuşmağa nnuvaf - i etmedi: "Yakında vereceğim,, dedi. Ben 1 eden bir kanun neşretmiştir. '.t.ereddiid göstermemelldir. HllsnU niyetle 
:ı1t olnmştur. 'bek(mm. İbr::ı.him gece bekçiliği vıızifeslni Polnıı )·nnııı \ ' I .8 un Fl 111 _ j ve redakılrlık!a ç:ılı~:m bir tij>orcu ne ka-

SözU m\tharrlrtnıl.ze bırak.alım: J de yapardı. Bina da müsait olmadığı Lçln • ,,~ ) • ç U <!ar çok takdir edil'.tr ve mükn!atlandın-
"Hnstn.'hnnc merdivenlerinden yukarı ik~mlz lb:r odada yatardık. ,. \ :ırş~ov.8.• :-' (A. A.) :- PoJanya~ın lırro daha çok çalışır. 

ÇlJt~m ıı:ımnn harlclye pol:.klllnlği önlln-j 23 mnrt gUnü tevdiat cilzdanını :ıla· ı \ ıynna F.lçılığı bu sıtb6h lağvcdilmiştır. KulUıbünde yasalara, idare heyeti .ka-
<te. hemşıreleııden, hastnhnne hademe le -, rr.k kas::ıdnkl par::ılnrı çıkardım ve ban - ı'al't:ı:nnaı ayıian hareket eden, arkadaş -
~tlnct.en mUte.şekıltil !bir kalabalık vardı. kayn yatırmak Uzere h:ı.zırlandun . .Bir tn-

1 
ladı~mı bilmiyorum. Sonra. ben gidip 1~rlle geçinmeyen, faaliyet ve kararlan 

Ortndald ibir .sandalyede Salih Ok - 1 d:ıt yaptı.m. B::ıktım kl kasa me\·cuıdu tam müddeiumumiye teslim oldum. knr.şı p.ırtller yap::ın iblr sporcuyu dn ne 
Yar \ilcudunun üst kısmı t::ımnmen çıp - 1 ıso l!r:ı.. noksan ... 4 aşik:\r idi. İbrahim Tevkifhaneye koy~Ular benı. .. O ge- ı~o:ır tylı blT ıelem'3.n olsa cezalaındırmak
la11t otu.ııuyor.du. omuzunda küçllk bıçak uykınnun ağırlığından istifade ederek a- ccyı deli ogııöi geçirdim. Ertesi ı>ab::ıh in -

1 
tan ve !hatta feda etmekten çcıkinmemc

Yaraınrının izleri vardı. Sol memesi al - 1 nahtan almış ve kasayı açarak b•t parayı !hisarlar l·<iaresine göt ürüldfun. BütUn 'Hdir . .Böyle yapılırs:ı diğerlerine de nU -
lın~a :genl.j bir yara na.zarı dikkatl cel - iç.inden çalmı.ştı. Derhal İb. rahimi çağır - ı'Hasankale beni tanır. Oradaki. memurlar ımunei imtisal olur. ve 0 k•ıliip ~iikuta. ve 
bt'Ülyorcıu. dun: . hep a11kadaşımdır. Alnında böyle blr katil ~claınetıe yürür ve Tilrk .sporuna aşağı -

San ve uzun ısaçları darm:ı da~1nıktı. - Niçln yaptın bu L<;:i Ibrahım? dedim. 
1
damg·asne onların ara.sına katılamk bana dan yukarı beklenilen h"ızmeti gör:mU.ş o-

\lcı1t yorıgun görUnllyor, gözlerini açamı _ Mahvolu11uz. Bana acımıyorsa~ kendine 
1 
~ok ağır geldi. O sırada k~famdan ge - hır. 

Yordu. !üç olmazsa acı ... Devlet para.sına hiç el 

1 

çenlerl anla~1ak kabl~ değildJr: Blr .an j Bııgün spor cemiyetleri d-çlnde idare 
- ındn:sın sen Bay Salill? di- dokt~ndurulur ~u? . . i~lnde oradı:ıcı bir masanın Uzerınde gör- heyetleri ihtlllfnfüm ziyade ıpek fazla şı-

l'e s Kaç yaş Ibr:ıhim yme inkar etmcdı ve ezıl~p dliğüın bıçagı kaptım . Kaçmak mı isti - nıartılmı'- sporcuların zamanznman kulüp 
°.:1um... k rW 1 b!le bUzU!erek karşımda durdu. Ayın yirmi ~e- j1~rdum ... ~ayır. Fllikat k:ı.pıya doğru yti- tdarcleriı~e i.syan!arını Tilr'.ı<. ~ rculu- na 

l'aı- Y.J.rml dkl... Daha a:s e ğim şlncl günli sabahı parayı getireceğini :söy- rilrken ayagun kaydı ve bıçak ta ~te sol t•ım ıi·ı ıSJ>Ok ..... 
11
gu

1 
. 

.. •uadun 1 dl 1 lt 1 dı 

1 

ve ccn ' en g ne yaraşmıy.acn ıua er nı · e . memem n a ına sap an . .. . .. 
- OUnah ctmlşsin kendine... o sabah saat on cıv:ı.rında İbr:ı.hlıni - Sen nerede okudun Bay Salih? go~l~yonrz. Böyleleı•lne bi~ tarnftı~n ku;-

Transit otobüsleri 
Tebrize 
kadar işleyecek 

(Üst tarafı l locfde) 

Bıı umum müdiirlnk motkezi do Er
zurumdan Trabzona nnklerlilecek v~ Oe· 
nel direktörlllğe t"~ki fspekterlorden ômor 
LUlfU getirilecektir. 

'I'rabıon ile Gür<·übulttk, yani lran 
lıud udu ürasmua i~leyen otobtıslerimiz.in 
Türk - İran ticıırctinin 1nkişafın<lıt lAzım· 
gelen r~ndımnnı vermediklcırl müşabedo 
edili}or w kıymetli kouışıuııuı lranııı, 
kendi topraklarında da otobiis servisleri 
ihdas etme::-i bekleniyordu. 

:;;imdi öğrenmiş bulunuyoruz ki, blılm 
otobllsbrimiz, bu eksikliği bertard ede· 
cek ve yollar fşfcmeğ'e m Osait bir balo 
gelir gelmez, gerek yolcu ve :!erek eşytt 
naliyatı Tebrize kudıır uznlllacaktır. 

İki <tost memleket arnsıııdnki iktlsu· 
di ve ticari mürrnsebatı inkişrıf ettirecek 
olan bu karar biç şllphe yuk kf, her iki 
taraf için de büyük istifadeler temin c· 
decek ve iki memleketin yaklaşmnsındu 
bir kat daha aıuU olucuktır . 

Ticaretin sırları 
Bir sardalya kutusuna ne kadar çok 

balık sıkıştırırsan, fabrikatör okodnr l\llrlı 
imiş, zira, zeytinyağı balıktıın pahalı iıntş. 

Kuyrukları kesik kediler 
Yeni Kine ı:çıklarmda bulunan, Bis· 

mark adalarında bUtün kedilerin kuyruk 
tarı kesiktir. 

Sebebi de \ udur : Ornda kedi eti 
yenir. Fakat kodılerin biri ç1ılınır:,tt, 
kedinin s&hibi, kesmiş olduğu kuyruğu 
yere gömdUğü taktirde, hırsız, L>üynlcnf r 
ve ölürmüş. Herkes buna inandığı için 
kedileri çalnıazhırmış. 

Bu da bir tedavi usulü 
ÜşUdilğünıUz veya hastalandı~ruı:.! 

zaman sırtımızn vantuz çekeı iz değl! mi? 
Halbuki, Af rikanın bttzı 1 abilele· 

nrinde, vantuzu hastanın göksOnlln üs
tnne yapıştnılar ve hasta}'ı iyi ederler
miş. 

t - Günah etttm ya bayun ... ıgümı:n et- çağırdım: _ Trabzon orta ticaret me:kteblnden ve c:za!lar ver:Jirken, diger tarru tan a 
ltn. insan ıbu yaşında kendl.slnl mahvet- - Paraları getirdin mi? me-.ltınuın ... Bir şey bilmem bayım, ben ~retmer: tabu_ doğr~ olmuyor Bir çocu - Devlet Deıniryolları Onun-

llıeıt için deli olmalı... Ama akıl ibaştnn GUldil: ı tecrU:belslZliğim'n kı.L""baniytm ... IBlr r.n. , gun bir y:ınagını döverk~n, lblr yan1ğını J 
ince ... Çok ağrıma g1.tti bu 1ş benim... _ Memur mesuı ~nı.en! diye cevap ly!nde aklımı 'başımdan kaybctt:m ... ve sevıne..ıc nekadar abesse, böyle t.a.tıb1ksiz ce- CU şlctn1e f\1üdür1 üğiinden: 

llasankale, 'ba.şmüdUrlye:tten sonra verdi. lişte lbugün bu hale geldim ... CUmle alem zalar da çok zaxarlıdır. 1 Nisan H38 t .rihinrlcn itibaren 
~ ~l:vardn ~ en çok olan bir şubedir, ben j o zaman tepe'm attı. Hiıç taksil'atım göre<:ektlr, hesaplanmda bir bozukluk 1 Buglin ~cıhr mizde h:ı.li f~-ıllyett.e 1.kl mer'i olmak Ozcre otubüs e ıt .. ıuyon 
~ad.a yapayalnızdı.m. Her işe ben bakı- olmadan zimmetime geçirmiş vaziyete ! ~·oktur. Benim bir lcötillllğ'ilım yoktur... kulilp :ardır .. ~~::nı açılmak Uzere ·bulu - servisine uit umumi llltl onin 1rnn lfn· 
b rct\un. Kat1p te, memur da, lınıir de dU.şüyordum. Ibrahtrme doğru yürildüm ve Fakat kader ve tal! beni bu hale getir - nan ciige1· k:ılup te hunlara Uhesdllince, bilinde yapılacak nakliyata dair üçün
~ ~d.im ve o herife Jb!r baba 'muamelesi ona bir tokat attım. İbrahim . tokatıma 1.mıştlr. · 1 faal kulti.p adctıeı1 ilçe çikac::ııktır. Bu Uç cU ktsrnı zirdcıd şekilde t dil ectllmiştır: 
L "l'>ıyordum. Gitveniyordmn, lıalbu'kl o ınukabele etti. Bog-ııc:ma~ başladık. Bu 1 Salih oı..uar ynralnnnın te.-;!ıiJe in - ı.:uıupten t:aşka J>e'.k çok kabll1yetll spor -
<Ja -. 15.. 1 ,..., ı Hudut aşırı ualdiyattn lıudu'toıı ili-
lt na hn.1nlik ya.parmı.ş ... Ne blleylm ~en. smıdn dalma belinde taşıdığı ?ıçağı da Hyordu. Çok kan za.yi etmiş ve Hasanka- , cular:ı malik olan kol orclumuz da ya!)a- haren İran dahilinde katedilen mesafe-
,... tlsankaleye bundan evvel -gelen bir ÇO'A çekm1şt!. Bir iki tane omuz•tma sapladı. leden Erzuruına. kadar sekiz saat süren bir cağı te.şkilfı.tla bu varlığa :ımt1lacak olur-
.. J~ ı · lerin beh~r 7.1 kilometre ve kesri bir ~ --•ıurıar lhtl!A.s ile, zmıntet ile kirlenip Bir el!le de saçlarımdan tutmuştu. GUç kıınk seyahati yapmıştı. , sa, kazalarımızda.ki kulüplerle t:-eraber 
1 ~lercıır. Ben :hu 1l.ldbete düşmemek hal Ue masanın başına doğru gelebildim.] Koluna. girerek onu oturduğu sandal- bölge kulliplerinin adedi altı olacaktır. ~u mıntaka say.hr ve bu mıntakalarda ya
~ ıhesaplanmı büyük ıb1r dikkatle tut - o sırada masanın .gözünde tabanca vardı. yeden kaldırdılar, yaralarını sardılar, ü-

1 
hald::? ıb-1 mevsim ve bundan sonra !böl- pılac:ık nakliyattan aynı es.is dahilinc1e 

Cie~ta idim ... Tahkikata glden !ı.mirler!m Ben ıona asıldım ı zerlndekl e.şyayı ve parayı tesbit ettiler. gesindc çcl!ı: canlı ve ver:mıı ~por hareket- ikinci kısımdak~ mınt.ık~ Ocrot~eri alı· 
hunu nçı'kça rgörece-klerdir. - Davranma.! dedim. . Salih Okyann bütün serveti altı yüz üç 

1 
ıer:ne şahit olacağz. Yeni ~çıla11 ve açıl- nır .. E'1 aşağı lm mmlalrn ~':r tı veren 

~ »e hiley!m ben, on senellk idare e - Faknt İbrahimin ,,özü pf!.ı<:ti. Uzerlme ibuçuk kuru~tan ibaretti. mafk üzere bulunan kulüpleııınuz ~or faa- naklıyatlan lıududun her ıkı lm afında 
ll e~arının bana iböy~_e _işler edeceğ!ni. ·· yl\ııiime-kte devam etti. o zaman bo~n. a- 1 Tekrar giydirdiler ve jandarmaların 1 u~et~nln artm~ı ve Erı:urumun ylizünU I katedilece~ _ı.; kilom:lreyc kadur fazla 
tı~ depo açıktır. Butlin lboş sanducl:ırı yaklarının JlCUrın b!r defa ate.ş ettim. Ta- muhafazasına vererek Göl başındaki dls - . gtildlireceık netıceler alınabilmesi için ge- mes~feler ıçın Ucret alınmaz . 
~~ a~a Yl(ınrrz. Kış mev~lmlnde olduğ•mrnz banca SC'Slndcn korkmadan üzerime doğ- 1

pnnsere gönderdiler. Salih Okyar şimdi rek kulüp gerekse Tilrk spor kurumu ni- işbu tnriM hudut aşırı nakliyıil baş· 
~~ Qra.cı~ bir t&d.at yapamamıştım. Ge - ru ısaldırmakt& devam etti. O za'ıl1an ikin- 1 dispanserde yaralarının iyi olmasına inti- zamnameııerlni tatbik etmelerl 'Zaruridir. ladıktan sonra tatbik edilecektir. 

lett\e lblr de s&ydım. Btl.ktım. 'Yetmiş - el defa ateş ettim. tt~üncUnlln na.sıl pat-
1
7ar ederek yatlyor. l Kıulüpletm1z ®Orcuları ve sporun şe (No. 201) 3·! 
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Denizbank İstanbul Liman 
İşletmesi Trabzon şubesi 

Müdürlügünden: 
.\lüesseseml:ı Trabzon limanımlnn yükh•ıwcek ırn~ nrnlnrm 

)"ükleme komlsyonculuyu 1şle!'iı .. a yapmnyn lrnrar Yermiştir : 
'1 - Şubemiz namına geleceli. her paı·U nınl lçln Ua~ IJurtlan 

itibaren İstanbula kadar bilftnıum muameleler ve ması·aflnr }'UJ>Llrı
lacak ,.o her surt•tlt• lesbllaı uöstcrilccekUr. 

2 - Bu komisyonculuk işine muknbll, bü3 ük hayvuu ltln 
şimdi ''el'ilen 30 kuruş yerine ·10 lmruş, küçük ha} \'an , .e yayru
ları için de G kuruş yerim> 2,r, kuruş komlS)'On alınacaktır. 

3 - Bilfimum masl'aflar '\'e .lımrnts3·on İstanbulda tahsil edlle
cckU~. 

Keyfiyet alılkadarların. nazarı latlfnd"Jerlne konulur. 
( No. 197) 3 · 1 

'1~ıının11UBU1U11111tıınmıımımaıaııınıB11DB1wHmınnımmınınm11U1111nıuınınınııınıımıtı111ınıunu' 
E! 'V . El 

1 DOGU 1 
illô:nlarınızı kabul eder, 1 
i F 1RMAN1Z1 · ı I · Bütün Doğuya tanıtır 1 

"DO G U,, bDyDk bir 1 

1 her tarafında okunan 1 
bir gazetedir. 1 1 Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 

il müesseselerin gaZetemiz vasıta- 1 
sile kendilerini bu geniş bölgeye 1 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

IJ1Dl1Rl8l]uıınııoınıunıllflllll11111JtBumıtH1nımmıuınwmınuımııııwıımnımmıııB11•mı•.,J 
rrı-.-=+ası-xrT"tr13lsı•e+:a••mm..-11rı-xme1sr~ 

Türk Ha~a Kurumu j 
BÜYÜK PiYANGOSU 

Altıncı k<•şldc t ·t Nls~n -1938 d«•dtr 

BU KEŞİDEDE 

200,000 ve 50,000 
Liralık mQkarHtıarlıı; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 

liralık ikramiyeler vardır. 

BUetlerlntıl ayın vedincf gnnnne kadar bayilerimizden almanız kendi 
menrıtatımı iktlıııaıdır. 

SüdOn köymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir . . Y, 

29 MART 1939 ~ 

Umum satış yeri : İstanbul, Tahtaka~e Caddesi 51 Numaralı .. 
(Poker tıras bıçakları deposudur) 

Enurumda Satış Yeri NEŞET SOLAI{OÜLU ve ORTAGl Gürcükapı l KAvaflar çaı-ştsı 
--------- - ------- _____ __.,..,., 
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i LAN . 1 Vakıf tar müdiirlügünden: ERZURUM. D~FTERDARLIDINDAI ~ 

K 
w A ı · Oltu kazasının Köle caddesi nzerin· Erzurum hukftmet konağının ~ 

agızman s ıye de 23836 metre murabbaı bir sahayı - lira 28 - kuruşluk .muvakkaten dlııt 

Hukuk 
dolduran bahçe, içindeki meyva ağaç· bırakılan tamirat işınde ban t8 eılıt' 
ları ve hane hurabesile satılmak nzere yapılarak 4498 • lira 90 - kuruş nı ir 

H k
. ı· w. bir ay müddetle açıkartırmaya çıkarıl- den yeniden keşfi tandm edilen bil~,· 

a llll tgınden: 
1 

mıştır. T~bmin bedeli 800 lira muvakkat 2490: No. Lu· Artırma ve ck~ilme 11 • 
teminatı 60 liradır. Taliplerin ihale gü· nunun 43 - en maddesi milcıblnc:6 d' 

' ~a{jızmnnın yuknı·ı plflk köyü.~! nü olan \ 14 _ 4 . 938 tarihine musadif 3 - 938 den bil itibar on beş gün ıçtıı 
civarında ~rkan yukarı karagö- ~ Perşembe gonn saat on beşe kadar ihalesine karar verilmiştir. eri. 
ney gar ben a,a{tt Jlllik küyli ara- Oltu ia vakı tıar memurluğuna Erzurum· tstekıile~in_ tayın w edilen gel t71t1' 
zisl şimnlen ka~ cenubcn dcllt're ııcta vakıl1a? müdürlüğüne müracaat Nisanın beşıncı Sah gunQ saat on r'c'' 
gldt~n yol ile mahdut GOO dalmr ,eylemeleri. ( No. 186 4 _ 1 kadar ~efterdarlık makamına anı 
:\lesahasındakl Osman köy kışlakf- ,. _ atlan i in olunur. 
yeslnde mülkiyet yeya dlyt.~r aynı ı \ ( No. 190) 4 ..- 3 / 

hakkı olanların HAn tarihinden 
1
• "I.. --- ----• -----------~ 

ıubar.·n 2a gün ıc;ınde_ Kauızman il Teminatt.1 Daktilo, Dikiş Patnos Kaymakamlığından: .. 
Asliye Hukuk hakt mliyine müra· • k" J .. caatıarı Ui\n olunur. Ve her neı Vl llla ıne er Patnos merkezinin Belediye ~ıL 

(No: 202) :l· ı 11 tamirın;tı yrpılır rılmaı:nn takarrur edon Kum, ,.~ 
J l Taş, Kireç Belediyeye ait olmak ~ 

aah1~-~~':!:~= 
1
:· 1 Riza V att·!naaş ar her biri (1702) lira (50) kuruş ~' 

'-i.1.a.a.u ~ keşifle ikl evin inşusı 1G·3·YS8 ded' 
Umuın nef?1Yatı idare eden yazı i.tteıt ! SUAh Fu.brt.f{ • ~m· ısında 16-4-938 gUnUne kadar blr oy ı:nü~ 1~ 

MOdüı11: BABADIR DÖi.GD t . Bay KA YA. ~ u .. ,~esinde açık eksiltmeye vaz edilmittlr t11l•P, ,_..-?--• 'r. vesatklerllc birlikte Patnos Bıledl1 
r--"""'--~ l". mır c tı~n. (N(l ~ ı · 11) 4·9 . . . "'' .ı ... . .. -


