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Pazartesiden maada her gün çıkllr 
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Basılmayan yuılar geri verilmez 

Mareşal Göring Avusturya 
Qskeri fabrikalarını· geziyor 

l-litler reyiamdan evvel tekrar 
Viyanaya gelecekmiş 
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~ayvancılığın 
tıkişafında 
~tılan yeni adım 
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1 Şimdiye kadar tevkif 
edilenlerin miktarı on 
beş bin Ltişiyi geçmiş 

----------------------------~ 

(AU tarafı 4 iincüde) 

Karslılar ·Belediyed~e.~n 
neler istiyorlar ? 

qazetemlz Erzurumda' olduğuglbi, dl(]er Doğu şehir ve kasal 
dtt nçtı{fı belediye anketine devam ediyor. ônamazdeki kalkınma ve 
içinde yapılacak /~erde halkın da arzu 1Je temennilerini gö; 
bulundurmak gaye$lnl istihdaf eden bu anhetin faydalı akisler 
dıl}ına kani hulunuyonız. 

talarında 
imar yılı 
: lJnande 
111ya11dı,... 

Bir iki güne kadar Karslıların Belec liye
de~ neler_ istediklerini yazacağı ~ 

• 

Çinliler tekrar 
Nankine girdi 

Eski hükiimet merkezini 
aldıkları bildiriliyor 

iki muharebe geçiren ve :ırtık taı üş/ünde taşı ktılmadı(Jt anlaşılan 
Çinlilerin eski merkezi N11nkin ve bu şehirdeki kulelerden biri 

llankeu, 28 (A. A.) - Mareşal 
Şankayşek'in umumi karargahına Bukov· 
Niytmçin - Şinkong cephe . kitaatı ku· 
ınandanlarmdnn gelen haberlerde, Çin 
~tlerlnin her tarafta Japonları bezi· 
mele uğrattıkları ve kıtaatın ileri hare
ketlerine devam etmekte bulunduğu 

bildirilmiştir. 

{:tnli((•rin mrnlt•rn sih\blnrı vur 

Hankeu, 28 (A. A.) - Royter bil 
diriyor : Buruya gelen harp kumandan
larının raporlarına nazaran Şlnkong cep
hesinde Çinlilerin haylı ilerledlklerl an
laşılmaktadır. Bu cephede tank ve mo
törllı Çin Topçu kıtal-trı bütnn snratleri
le ilerlemektedirler. Bu kıtalar bnynk 
kanalı geçerek kanalın şimalinde bulu
nan Ankon şehrini zaptedmfşlerdir. Bu 
cephedeki Japonlar rical ediyorlar. Çin
liler diğer taraftan da N ankln Jehrinl 

Yeni bir deniz 
anlaşması 

Fransa, ingiıtere, Amerika 4 2 bin 
tonluK g8'11liler yapacaklar 

Londra, 28 (A. A.) - Pöti .Jurnal 
gazetesinin bir yazısına g-öre Fransa, 
Amerika, In~illere arasında yeni yapıla·· 
cak olan harp gemilerinin 42 bln toiil· 
ıatoluk olarak inşası kararlaştınJmıştır. 

Bir tek gemi bu şeraitte 12 milyon ln· 
giliz lirasına malolacaktır. 

FIKRA: 

Kitap meselesi 
kuşatmışlardır. ı Uzak ıehirlerde kit:ıp satmak bir 

kıllfet, kitap 8altınltır birer otoritedir. 
<_.:inliler ~ankin~ gil·m!şler 

Pekin, 28 (A. A.) - BugUn Tomarn 
şehri civarında Çın kuvvetleri Sarı neh
ri tekrar geçmeğe muvaffak olmuşlar· 
dır. Çinliler kuşatılan Nunkin şehrini 
geri almışlardır. 

Pt.•klrult• \'azi yt'l nasıl'! 

Ekseriyetle bir mlltetehbl gibi ki>· 
ıelerine kurulmuş otururlar. O muhiti 
ilmerı beslemiı olmaktan gelen biı 
gurur ile işlerine bakadar~ ve yalm:ı 
bu zevk için o işe fla!Jlnnmış gözllkmek· 
ten hoşlanırlar. 

Fisebilillalı çalışan, halkm iyills]i 
için fednkArlıklara katlanan bu ilim 
canlısı lnsanlarn onun için yaklaşmak 

Şanghay, 28 (A. A.) - Eski Na- ta pek kabil tleylldir. Kendi zevklerin~ 
zırlıı.rdan bir zat Nankinde yeni bir Çin göre, akıllarına gelen kitabı qetiı'lrler. 
Cumhuriyet hükO.metl kurulacağını ve l'·t i le · b 'k i . I ı· 
Pekinle Nankln arasında muntazam mü- . 1 r ~ı rıne ecen 8 ue yer eş ır-

k l
"t b 

1 
Şi ali f"'lnd . dıkleri kıtaplar arasuı<la senelerce evı•el 

na a u ın aş ayaca~ını, m "" ekı . . . . 
k tl 

· k • Çi d k. .,, tl çıkmış ılıerı acaıp resımlı romanlardan 
uvve erın mer ezı n e ı &uvve er . 

d 
· t'b 

1 
dlldil\ol başka bir kıtop ararsamz boyunlarını 

arasın a ır ı at tes s e & zaman, bak k kt k ·ı l t h i l h-k· ti b. 
1 1 1 1 

ere me ep ı ap arım gli& erirler. 
er . k u ume n ır eşeceQ" n söy e- Geçenlerde Ankara ve latanbul ga· 

mlştır. zetelerinde mevkut nfşriyatın memleket 
.Japou.lnrııı ek(•nomlk .Let~lk~eri dahiline dağıtılması me~elesi manakaı• 

Pekın, 28 (A_. A:) - Şımalı Çınde· edildi. Bu sırada asıl ve · elıe.mmigetle 
ki eko.noıntk vazıy~tı .tetkik etıuek Oz~· nazara nluıması lazımgclen bu noktaya 
re beşı Japon, beşı Çınll azadan teşkıl- temas edilmedi. 
edilen komite işe lıaşlamıştır. Gazete ve mecmualar yil>i kitnpla· 

.Ja1>0nlnr Ç•.!klllyor rın da dağıtılması işi ı1zerinde derin 
J Hankeu, 29 (A. A.) - Çin menba· derin dı1şiinmek l:izımdır. Uzakta kal· 
tından gelen haberlere ~öre, Şinkog mış olmtıktan başka bir kusuru olmıyan 
cephesinde Çtn kuvvetleri ılerl barek~t- maneıı,,erin memleketteki fikir hareket· 
terine devaın etmekte ve Japonlar ıse /erile irtibatını temirı etmek zarureti 
mukavemet göstermeden geri çekilmek- k d ? 

1 
yo mu ur. 

tedtr er. Taşra kitapçıları fm işi beceremiyor; 

Türk ticaret Bankasında onların bu aşikAr beceriksizlikleri luır-
. ııaında harekete geçmek Nktı çoktall 

1 

Ankara, 28 (A. A.) - TOrk 
ret Banka11 umumi taplantıaını 

mJttır. . 

tıca- (Jflmlı. hattı geçiyor bile. 
yap· 

••ı.a .. •D~ 
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ud a erler 
Zirai ıslahat 
için hazırlanan 
kanun projesi 

Menkul kıymetlere 
ucuz faizle 

Trabzonda 
yeni bahçeler ve 
sayfiye yerleri 

Şehif' ınütehas:nsı bir iki 
aya k<Jdar geleceğini 

Yoksullar Kurumu 
menfaatine ten1sil 

edilecek pi,ves 

f Bir ay içinde 
1 ölün1le neticelenen 
beş kavga 

para verilecek 
K oıııisyuu proj ~ Büy iik sch ir 
i"ızcrindt·ld heletliyclerinde ikruı 
<:alışrnalnruıı bilirdi sundıkltu·ı Lesis ediliyor 

! . Zira~t B.~lrnnlığın Ju Ekonoıul, Finnn!', iç bakanlık, bilhııssu hüyUk ~ebitle' 

Te",ı'r edı'len pı"~ıl"~ l!ı'san,·n ı'lk Sarıkamış kazasında hı·~. yuz" u"nden ı~~ .. \dlıye, Stı~hk \'l! So<ı~tıl Yardım rlınizde yaşnyon halkı çok ynıoııd~ 
il 1 ., n .. füık ·ıolıklnrı ile 'rapu ve Kad::ı~tro genel lll8kahınctıracak: bir ı.; anıın prolesı: 
haftasında f0ffiSİI edilecek Çlk3n kavgalar dlroktörlll~ll ddegeieri Ziraat buk~nlı[tı 1 trnzırlanmı~lu·. Bu proje her }µtı$' 

Htılkc v: a-:' t 't '· 1 b 1 ı. bBŞ k1'ş1'n1·n hayatına maf Oltf" n!Un mi uh_tel_ıf kş~ıblelcrlno menbsu~ wumes-1 bir menkul kıymet muktıbllinde '°'' 
ı 6 vS e~l "O Ul!Un az,r Um Ş UU Si Cr O ışlıra ·ıy e aylurdnn erı ÇiihŞmak- t d . ı.ı~· 

old gu Ak · · N. · k h f ı 1 · an aşa, ucuz fatz ve basit bır ııı 
Trabzon, [ Hususi ) - Şehir mnte- u T « ın )) pıyesı ısanın 11. '\ - Sarıkamış r Hususi l - Şu son ay la ? an lwmisyon cıılı~masını bitirmiş gi- mele ile para t . f • I · . - c'"ktif· 

ha ıs f ö L be B ı d. ·· tasında IJol'rıı sinem ·ı sı blııasında temsıı . . bfdır. cmın ım,..unı vere -ss ı pro es r um r e e ıyeye goo- . . " .'. • , ' ' . · · 1 ıcmde kuzadu beş öli.lnı vııkosı olmuş· , . • . .. Vekaletin bu mevzn nzorlnde yııptl' 

bildirdi 

tlerdlfcl bir moktı.ıpta, bir, bir buçuk edılecel, tir .. B,ınun ıçın lazım gelen h:mr· ıtur. Bunlardan birisi B:ırdıı mıhtyeslnin h.omıS) c~n. toprak 1\ .m.unnnu _de ğfl, 1 u trı tetkikler neli ' i d. . \o ıJJO 
ftya kttthtr Parbleıı K'eh:ıceğlnl bildirmek- lıklara fnahyct.le c!evaoı o<liln.ıektcllir. ı 1 usnnk J.;öynnde ~m yu. 1 a :\l ı-t olr ınevzuu da ır:mc alan ·•zırnI ı~lalıııt .. ka- "' 1 1 k · ces n e t~teclllk 1 !Jl,ı 
tedfr. P

. t 
1
,. t k • · şın< • • ev u "'. nun pro;"noı'oi ıı·•zırtorn<>ktııdır ene e o ·nnunundan sc•nra · menku · 

ıyes en sonra "' >il" <'c;-;:ırc re ·o- 1 ~ ~ . ·· , ~ ,, "· "' .. · . • ·"' 
imar. Komisyonu son Y"'ııtıl'rı bir tll ı · <l ı·· '· ı· "l l. u Lsmanl l\ılı~. tır. Oll\rtl\ şO~le olmuş· •ı Proı·o t )praX·ı mlılkivcl ID"'·"les·ın·ı ıııııkftbilınde para alıırnk imkanının k~I 

... 6 ru » a ı ıır pı~ı·{lı" .-omeu ıc ilr t . K'" ·d c 1 ·ı ' · · ~' .ı '"'~ • ' toplantıda profesör Lamberin yapacağı knç milli oyun da glistcrilcı:cktir. u~". ~-;; en _ezn_ır 0~ u . ı_ıasan. ı e yô~ toprnğm ış!otllnıeslni geniş vo esaslı hU- madığı ve dolnyısly~o. lı:~lkın bu ııe .. 
şehir plılnında esas tutulacak nokltılar T r ı l ·· · r ycıc kavga olmışlcr !Jusan .hsnani~ı kümlerlc fçine tuplnvan ve toprak eko paru bulmalım batısı Liıcrır de hulkJLI !il 

. r. .. er ıp 0 unkan 
11 

rn :'.1 usamerenı~t ı:1e ı· halt u ile başındmı, Esmuni de Basanı kar nomis.ini t):rnsımhıu 11alleden bir ana ka~ kını ıya. cltlsliiğll tosbil edilmio..:tlr J,tı ıti· 
üzerindeki mesaisini bitirmi~ ve N ..ıha rı ı.:.ı·zuıuın yo ·su ar ı\Unımıına nı o.tıp kü x-· ·ı 1 B 1 . rl .' y • ~r· 
Vek"letı'ne a-o-nderı"lecek raporıı hazır· bi · · . h~ ~ b"I 1 k . 1 re45ı 1 e yara aınıştır. un arın ikisı e nun httliudedlr. nutnn dOnya millelleri- barla yenı proje büynk ir ihtlvecı I\• 

Q 6 TlflCı IYeCCye 11111 ~lh 1 et er hlnl!ll k • "I·' l }" k (' 'k . ' }' • 1 • • l . lamıştır. n . . • • ttzaya şı"aye ege ır en, , ermı koyun- nın anızı po llıka arıt mahsııl amıllerı şı ayncaktır. 
Lamberin Belediyeye gönderdi~i satılrnı_ştır; müteba\.:ısı o ger.e kı~edc sa- lle barı'imışlur, el tutmuşlar dünerek uzun boylu t~tki~: ~dilı:niş ve birçok tç Baknnlı[{ııı hazırludı*ı kaııun prO 

Avan pro1·enln bazı kısımlarırıdan bah- tılucaklır. köylerine gclmişlerıllr. E~maninin yara- milletlerın tarıhlen _u:.terınde tetkikler jPsinln ana hükmü J'olodivelerln ıı.ırııı 
Yine ayni kurum menreatine olıırak k . 1 . . yapıldıktan sonra pr<ııenin hızırlanması· ' ' • 1 setmiştim. Bu pro,ieye göre, şehre husu· sına ö~c e çıy lavıık konmak sııretıle nn bn'llımnw.tır · snndıklaı·ı kurmasını temiıı etmc-ktı·J f· 

ildnd gece wrilect>k müsamereye mah· te_davi edilmek istenilmiş, c·ebalet sebc· r'.
1
·,0 .1.:, 1'•"' m. ,e\·~ı·lııı· Oz.cı·ı·ne fl~.~ırl<>r Evvela bu -;andıklar, nufui'll olu'J tı ı ıJf'IJl. 

siyet vermek için, a~açh yollara ve sns biletler de y:mndan ltib.ıren sdlılıııa· b 1 1 ·- Al •· • - • ' " ,, .. 

çiçekli dört yol a~nlarır.a da ehemmiyet ğa hn~l ımacaklır. .1 c y~pı, ~n t_:ı~uk~ te~avi~l meneJ?:i•l dan beri ihmal ediinıfş, ve geri şartlar fazla VıHlyo~lerimizde kuruloı:ı:klır. stııı. 
verilecektir. İncirlikte tesisi teklif edilen Dört kişilik loı·alar ile kolluklar iki- i·:ıp~ııbk E.,~wnıuın oll\mlınli ıntu.I! etmış - ultmda ıınaııQlcş:ııiş obn ımılleri tasfiye dıkiar Reledıyolerin tam kontrolı.ı 'it ıd_~. 
Y

eni parkhın AAasofya'-"a dox.ru uzanan ır. · 11 ıla ışe el koyarak IIasnn tevkif ellen, devletin lcwelini kuran bir kanun resi nllında. hiror mali miies ·ese oJııt"" 
J ıs şer lira, birin<·i movki bir lira, ikinci ct·ı · ~ı l.f saba imtidadındaki kı~ırnda vapılacak e ı _mış ve 0 !l E4maniyi de büyOk kar- olacak, koçuk muslahsile oldul'ru kadar çalışacakhmhr. ~andıkların ne suretle 

.ı mevki elli kuruş olarak tesbit olunmuş· d H S "' ~•" 
Y

olun amudt inen yollarla iltisak nokta· t eşı asan urıkamışa getirerek fethi büyük ve orta halli çifıı;inin menfaat ve gürecekleri hakkında ayrı bir nlınmrıı:ııır 
ur. 1 l !arına ı.ğHÇlı meydanlar açılacııktır. Müsamerede ayrıca irıce !'.ız ve ban- ıneyt yapı mışlır. hak arını da gözetecektir. Proje aynı ın- hazırlanması muhteruelmir. . 

AyHofya parkından geçecek olan bu do dtt güıel parçalı~r çalacaktır. İkincisi Selim nabiyesinin Merhil manda nilBlahsilin topra~ı ulu orta kul- Bakanlığın yaptığı let~ iklerin .,,· tırd 1• 
yolun gPniş pHljları .,,.

0 
tanzim edilen kö;ylindedir. Köyden birkaç kişi ağırca 111nmasını Onliyecek ve devleti yurd top- ği neti<'elerden biri de, tefecilikle rapı· 

banyoıaru .. çizecek oıduku yeşıı kav1s Sarıkamış ve köylerinde yara1anmış ve Şer .. retun de kalbine rnkıannın daimı bir kontroıörn haline ıan bntün mncadetcıere ve aııııan . aııır 
ta Polıtthıt• eve k·•dHr uz ıtılaraktır. isttbet eden bıçak yar~sından r.ölmüştür. getlrc_eektlr. . . . . cozni tedbirlere rı:ığ"mon lıolkın haqı-n iıP" 

tul .. 1et m"h"l.eslnd· •ı· k"le muh·ı· sıhhi durUn1 Yaralılar Kars memleket hastahanesine Kanunun tatbıkıni teın!u ıçm ltiıumlu k5n btılllınttdıll-ı ınwan uf·ılf • • vapJJI 
.. u " - " " ' • • • olan bUroltır ve kurumlar dtt tCjİS ôlll- ts ' t' •· 

1
'<' .1 

faza edilectk, etraıflna b.,bçe yapıh1cak Sarıkamış [ Husu,..ı ] - Tamiratı sevkedılmışlerdır. nacukhr mllrabahncılnrdan yüksek l'al1. l!e p&lil 

br. geçen sonbah11r nihayetlerine doğru Karaırnrt nalılyostnin Otılentap kö- almtısldıı. Kuruhı<:ttk sandıklar 1ıal~1 

Şehrin şark münte.b11sında mnıırlık müteahhide verilmiş vo kış basarak ta- yünde bir kavga esmtsında Resul al.İm· Otomobil sanayiinde bu tefecilerin elinden kuı tnrmnkla
1 

berıı· 
arazisinin set kısmında çocuk bubçeleri, mıratı durmuş olan Sarıkamış dispanse- daki adam ölmüştür. ber, ufak OlçUde iş yapan ve b<i~ao tıst' 
alt tarafında dn yflzme havuzlarını havi rinde son ay içinde yüzden fazla hasta- ... ~Ierkez~ bağlı Alisofu kOyUnde bir f 8SU}ya . tılr zaman i{•in pnrnya ihliyacı olan suııııt 
bir umuml bahçe yapılacaktır. E'itısen nın muayenesi yııpılmıştır. Kasaba ve do~uş _yuzunden darp neticesi Telli . Amerlkadıı Ford fa~rıkal.arın.ın el- salıtbleri <le bu sand1klımhın faydataoll' 
şimdiden tescirlne ba:;lanan bu bahçeler- köylerde umumt çıçek aşısına başlan- aamdtıkı elli beş yaşlarındaki kadının rafı bir kaç seneden b~n . genış fusulya bile<:~kfü. 

- k 1 k ı . turlalttrı tıuline getirilmıştır. Bu fasuıya-
den birinde Trabzomın oteıp.ılası bulu- mıstır. Bulaşık ve ölolhucü hastalık o u ın mış ve kadın bır müddet sonra 1 ç· d k"l i 1 d d" F d Sanrtıkların sornınyesini belec.ltyeler 
nacaktır. . yoktur. Ancak zatürree ve tcneffns yol- ölınllştür. Adliyece işe el konularak nr ın e e 

1 
en soya c ns n_ en ır. or bnnkası temin odecektı.r. 

Ufak ve kısmi amenejemanhırla lan hustalıkları görulınektedir. ölünün muayenesi yapılmıştır bu fösulyalarınboy 1tt ğ ı ıle h ? Y. 6. 

f 
1 d v 

1 
· d • · yapmakta ve ya srıa otomobıllerını 

Ze anos sırt an~ a, ı at a mevkim e !\asaba ve köylerde kızamık salgını Karukurt nahiyesinin Ortakale kö- boyumakladır. IJ l k ·· } · d ,,.. ki C 
golf sahaları, _Kısarna~a - gOzel bir ~ğ· devam etmiş ve hafiflemiştir. Grip, anjin yünde vaıd bir kavga sonunda lki kişi Yttğl alman fa~nlyalur yeni bir lec· a ay oy erın e ur er I 

lence ve soyfıye yerı vucuda getirıle· gibi mevsim hastuhkları bugünlerde baş bıçuklu yaralanmış ve yaralananlardttn rübeye tttbi tutulmuktııdır. Gayet knv- yapılan Zllllllll 
coktlr. göster_miştir. . .. takriben yirmi y<tşlarında bir delikttnlı vetll tazylklerle sertleştirilen soya ftısul- J\otnk •nda 1 , • ·: ıe· 

Tıro vakal,ırı ara sıra görulınekte- ölmüştür. Üll\ muayene için Sarıkamışa yalarile Ford arabalarının ab.ııtp aksa- l 1 . ~ . ç ~an « Yenıgun ID i
8 d• 

Evkafın ufak tefek 
evleri satılıyor 

V ak1flar idaresine alt olup ibkula
rında fatdc göriilmoyen, muhullal ttrtı· 

bklarındaki ufuk tefek evlerin satış em· 
ri Vakıflnr umum mUdUrlüğ"OndflD veril 
miş olduaundan satış müzayedelerine 
başlanmış ve evvelki gün wObtelif yer
lerde on iki parçası satılmışl)r. 

Satılmak üzre müzayedeye çıkarıl
mış uldn bu gayrım en~ uller arasında bir 
de ( . boy.ahana hamamı ) va~dır. 

Mahalle arasında kavga 
Mebdiefendi mahaıllesinden Mürsel, 

Aslan, Şakir, Vahap ve Emlılgur-bi ma
unJlell Nurettin, Aşağı Habip efendi ma
hallesinden Bilal ve Yusur ınohHlle ara
sında kavga edip döğü~tUklerlnden ctır
mtımeşhut muameleslle adliyeye teslim 
edilmişlerdir. 

dir. ı~zcUmle son 2amcınlnrda Selim götıirillml\şlnr. . mının yap,lması tecrtıbe edilmektedir. es ~· 1~ ~·erdi~ı mnlu~uta. göre, 1 Iataf 
nahiyesinin merkt:zi olan Selim köyünde 'f h b ] . En iyi istikamet tayin taz~ık "e. zull\m sıslemı hnlıl de\'tıııı 
tifo vakalıırı görülmüştUr. HUkı1met be- 0 UIIl U yı gerı . kaldı :J • ~tmektedır. Oeç~nlerde Karbe~az . kO: 
kimi ve sıhhut memuru mahalline gide· San kamış ( Hususi ) - Httvalar bir eden kuşlar ~ llnde ~eh met Keleş tıdında bır Tll~ 
rek iki defada 800 küsur aşı yapılmıştır. huftadır açık gidiyor. GUndUz gOneş 1\lışlnr arnsmda istlkamelleı:ini en genci fena halde döğlUmn~ ve bacoğıll 

Orta okulla Gazi P.ışa ve Fevzi karlan eritiyor, fakat sular gece donu- emniyetle tayin edenler leyleklerdir. dıın ~~rşunl~ ~ğır _suretle yaraltınmıştır·. 

I>"şa 'ılk oktıllıırınd" ,"Ilı '-'Uz kadar yor. Bu yl'ızden tohum ekilmesi treri f;dncı decede ku lanaıç gelmektedir. l.\oyde Jttıhadulvatam paı füıinin uŞlt 
.. ... " ., "' Dllz bir hat nzerinde bir leyleğin 2000 ıı- b k dB 

ox.renicinin sıhhat muayeneleri Hl\ku· ~uldı. Ueçcn yıl 16 Martta Selim nahiye- kilo l 1.,. b" f • k . ,.,ı ır ·aç soysuz var. Bunlar kô)' 
l> i "lk .. m~ re ı"' ır mcsa eyı şaşırma szın dal'l-ıttığı yal::ın dola , d kıl' 

met hekimi ltırafından: OİŞ VC CTÔZ ffillR· S OV<!Slnda J Çllt ÇlkmlŞ \'C tObllm k l dd"/\-[ h , rr .. vl kt d" l> f\ • n prOpftl{afi B , .., k'l . t' o e ın er zaman "nru me c ır. >U ğıtlarınd:ın birınl de ~tehm t Kel'"S e 
yerıeleri do göz ve diş hekimleri tarafın· e 1 mış 1• bakınıdtln lcyleklcıle ırnlanoıı;lnrm he- k ·~ . 1 d' ~ --·~ı· 
d l 

t . ,... verme ıstornış er ır. Mohmctde klhı 
ttn yupı mış ır.. def tayin edilmektnl< ı hassaları gll\'cr- .. · 

Belediye kanunu mucibince nç nyda ı;tnlerden fazla im~~- • ~~- alm~mıştır. Bunun u~~rlne ı-;oysu:xı.:. 
bir muayeneleri ıazımgeıen esnafın Umumhanede kanlı kavga Paltodan çalınan para koy1t1yu ~e korkutmak :çın gece yıırı._1 
muayeneleri hükumet ve Belediye beki- . . l\1ehmed ın evini bıısmı~lar, zavallı> 
mi Bay Mtthir ırnrkçn taratındıı.n bu • Meh.dı cfendı mahal~eslnd~n Aziz G~rcn kapısında kahveci Şefiğin adam akıllı döğmUşler ve bacağ'ıodDD 

h rt 
.. d 

1 
t oglu Naım, Dere mnhallelı eskicı Yaşar, kabvesınde paltosu coblnden çalman pa- da kurşunla yaralanmışlardır Ev yıııt· 

a a ıçm e yapı mı~ ır. V i f di t il 11 D · l M · . · •;www an e en mı:ı 1~ e emırc . ehmed, ranın aynı kahvede çalışan Hasanıbasrı ma edilmiş, batta Mehmed'in ayng-mdıt1'1 

cı:ı=:mmım::mmı=mm..:m~"'ll::mm Tekedere köylU rallp oğlu ~le~ır umum- mahallesinden Şamil oğlu Ağa lsmall ta- şalvar bile çıkarılıp alınmıştır. Bu : ro· 
Bugece nöbetçi eczane lıtı~edc kavga etmiş ve Naımı döğerek rafından çalınmış olduğu teshil edilmiş da kuyde yllz)erce silfıh atılmış ~e kÖf 

"C h . t . d. hafıf surette yaralamış ~lduklarmctsn ve çaldığı paranın bir miktarı nzeriade lOyc dehşet verilmek fstenmiştlr. 
Uffi urıye ,, eczanCSl lf hopsi. de ~akttlana!'l\k atlhyeyc teslim bulunarak blirdal olunmuş ve hırsız ad· Yaralı Mehmet ,\nlnkynya naklB' 

cclllmışlerdır. liye~o teslim edilmiştir. dilmiştir. 

1 Yolun \ orguluya dönen yerine gel- , - Buraı::ı galiba kalabalık olacak .. 1 Esmer delikanlı şakaların11 haşlıı· l diğin:iz zaman arabadan inJik. Lunapar- - Tatil günlerinde öyledir. Biraz mıştı. Anlaşılan kafilenin içinde en hOj 

1 
ka ~gır ağır ylirliyerek çıkma.ğı tercih et- sonra caz da başlar. Bir parça yemek meşrep zat o idi. . 

1 ın:.Şt!m. Vakit öğleye yaklaşmış gUne~ Ol'- yiyerek dnn'2etmek istiycmleı huraya ge- - Caz isteriz, ulyordu... C'lı ... N~ 
I talığı büY.ük b~r sıca klığ·u boğmu !tn. Çam- lirler. duruyorlar ... Daınedeceğiz bfz. Değil ll>

1 

1 ıarın seyrek gölgelerinde bir par~a ser.n- - Halbuki sen bana sakin bir yer R~beka ... 
l lik llm!:i! anyarak yanyana yürUyorduk. demiştin. Gene bir kı:lıkaha fırtınası kopt 11

• 

ı Miller birden kol'ıma girdi _ Onu da bulurnı Milier... GUni'ın Hep bir ağızJan: 
- Oh dedi. .. Çok sıcalc... sıcak saatlerini burnda geçirelim. Sonra - Caz ... Caz! diye başladılur. 

1 
Teırika:l9 yazan: Ba!JadırDij/ger . -- B;r parça dalıa gayret M!ller de - seninle tura çıkarız... İstediğimiz yerde Ueldiğlmizdenberi l<öşelerinde birl· 

d m azıcık jaha yukarıda gU.zel bir gazino istediğimiz kadar kttlınz oımuz mı? Bu birlerlle konuşan çalgıcılar fıletlerlrı~ 
rnr. 3t kact kadeh soğuk bira bUtt\n yor- ı sıradu kalabalık bir ydhudi kafilesi ı.ru- uıandılar. Uiraz sonra başhyan oyn~~ 

- Bu ıgece ad~t.a uyumadım... Bir ı - Ne güzel. .. Ne gilzcl .:!iye konu.ş -
saa.ttenberi de burada snbırsızlıkla sizi ' masında devam ediyordu. 
beklıyordum ... Her yeni ~ey beni böyle he- 3üytikadaya ç~ktığımız zaman :ske-
yecanlandırır... lede ıbir kalabalıkla knr§1la. tık. o zaman 

GUlo.üm. Otelden berat>;r çıktık. Millere .sordum 
Ada vap•.ırunun baş taraf gbvertesin- - Nasıl . h!ı· yere gitmek i .tersin ... 

de yanyana otUl"uyorduk ... :Sol güneşli sa- Bir plfı.J mı? Yoksa? ... Bl r parça do-
kin ve 61c&k ·blr gündü. Masmavi Marma- !aştıktan .scnra sakin bir köşede beraber 
ra ufuklara. kadar dümdilz uzanıyor, 1 yemek tyiyip gU:Zem:derl !s'eyretme:{ ini 
tu maviliğe tft. u.zaıklarda sıra dağlar mor hoşuna gider? 
b::r sınır çlzlyordn. - Ikincisini tercih ederim• 

Anadolu sahilleri ince bir sls!e örlülü Bir paytonla Nizam yol·ma koyul -
idiler. Miller dı ırma.dan soruyor:iu duk. Zaman zaman cngln, gcn!ş ~lr ma-

- BurlSl ınedir? v1llk hallndc y::ı.lıl:ınn ·bo.ş oırakılJığı si-
,. - Bl"2 nere-ye gidiyoruz'! halar:ian, r.Jol ağaçların ..arasından gö-
Ve bert onun lbu ardı arkası g·clmiyen zükliyordu. 

Euallerıne ~vap veriyordum. 1 Arabayı shrükliyen iri :ı.tıarın nal 
Adalara yaldaşmış.tık. Sahillerde tek seslerini d inliyor. konuşmuyo·duk. 

tlik sandallar. açı1c yelkenleri rüzılrsız - / MUlerin saçları bol güneş zıyası :ıl -
lılcta.1'\ yaıpraklano.n Dinsııeıre te:sadüf e-

1 
tında. daha parlak, göılerı dalln nçık renk~ 

d1)'0rc\\\IC, MUler 1 li göıi\kUyordu . , 

gunluoumuzu alacaktır. ~ 1 k ğl k i d · . 1 bir havaya o kafileden nynlun fiı• ~~·~ 
B

I I ü k k . ere , e enere guz oo an ıçerı g r - . .. h 
. z , napar açı tığımız uma ora- diler· daha tık adlında başladıhtr: pıste ayak uydurdu. Es ,ner delikıtfl 

da kımseler yoktu. Yalnız kenara ÇC· ı :._ 
0 

G 8 .. . 1 Rehekanın önünde reveranslar yapıyor· 
kilmiş nm~rnlarda bir aile oturmuştu. ll· 1 h 

1 
aBrsokn.b.. ~arsobn .. k. ıı~ ıy byer du ve kl:L onun tekliflerini nailba kW 

f k d 
azır a. .. a ugun aş a gune en· h • 1 ıı çocukları masanın yanın a yere R b k b b 1 bul etmek islemiyordu S mra lstil'\-oP 1 

· 1 · , • 1 · k zemez. a e 11yı era er gel rlyoruz. . · · & • çiıme mış oyııusor, raket nı çı armış .. . . . bk eda ıle ayağa kalktı. Blribirlerıne 
Ol l k k k d h a ti bl Dunlan soylUyen sıyah birynntınlı · o.ı· 

aı er e genç a ına ar re o r sarıldılar ve dttnsetmoke başludılıır. ~ .. 
şeyler anlatıyordu. saçlı uzun boylu zayıf delikanlı arkasına 1 k k f . .1 , k 1 0 .... -ı k d - d"' 6 - - k r·ı 1 b ıe a ıı asını ~eı ye atmış ıış annı J 

s:zi karşı bayan O'arsona . gu ere • on u. utun a ı e onwı n e· nuta k lı ııı " ı: l evi· • o ' b - r rll ' aşını gn SllnU gu BO U Ç 
_ Bira Soö-uk bira diyerek bir ra er gOluyordu. 1 almz ortada kıvırcık er k k d G d 11,.81111 ... c . r e ·om.ışuyor u. e\•eze e ~ 

kenara olurıiuk. san saçhmnı mavı bir kurdele ile boğ- k" dili . t l ~ . k .ıtlıı 
- 1ı d t .. 

1 1 1 
d 

1 
M 

1 
san · ı nı yu muş u. :-{es çı urınau 

Mı er ~ e ~ .bll~On .. soy eme hazine- a~ış o an o ııunca vucutlu oıla boy~ onu dinliyordu . 
sini surfetmış gıbıydı. honuşmnyordu. şlrın bir kızcağız susuyordu. lki tanosı Riz lıuyretle onların bu hullnc ı.tul· 

- Yornldun mu Miller? yanynnn getirilerek btlylHiHen bir ma- mtşLık. Miller · . 
- l layır .... Dedi, fakat çok s1cak •. sıtrın başına dizildiler, ollerindeli pn· - Bir vodvil seyreder uihiylırı ... (ll' 

Sonra bira ile dolu kadch1ni kaldırdı .. kelleri nçmaf!a başlndılıır. Millel' bunlnrı yontu. Bu kadnr eğlenceli ~bir yeri :ll:ı· 
:-- İçeliın... seyrediyordu: saydık bulamazdık ... 
Ilk bardakları boşalltığım·z zaman - Yahudiler, uedlm... - Ben öyle düşUnmO\·onı:n ·dcdirJ1"' 

biraı evvelki hararetimiz oldukça teskin - Söylemo;re hacet yoktu diye ce- Onlar lıir pnı ç ı sUkllnellerlnl mutıııfı116, 
edilmişti. Parka dönen ycıldan ştmdl ses· I vap verdi. Dünyanın her tarafında lıir· edebilselerdi dalın iyi olınn1. nııydı? 
ler gellyord~. rlir bunlar ... GürUr görme1 ımlnşıhyor. . CArkrı~ı ,·-:ır> 
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EN SON HABERLER9 
ltalya ile İngiltere hala 
anlaşamamış bulunuyor 

Sümerbank 
fabrikaları 
nasıl çahşıyor? 

Bakırköy Bez Fabrikası iki senede . 
imalatmı yüzde 17 nisbetinde arttırdı 

Ankarıı {Hususi[ - Sliuıel' Bank 'ın 
B1tkır köy bez fabrikası , 1 n:~.ı senesin ele 

Ô •"' r. Ç •• ·ı p • F modern teçhizııtil~ yeni ve geniş bir ü~-lger taraT tan· OrCl arıste ransız çüde ~·atışmağu başlauığı zamaııdanhcrı. 
l11 ' ınOtourndl surette inkişal' vo tekcnml\\ 
'UJ.kumetile müzakerelerde bulunuyor etıııekte~i~. Yeni iş kanunu. hiiknmlcri-

nln tntbıkındeıı sonrıt, fabrıka sekizer Esaret hatıraları 
~·Ondra, 28 (A. A.) - HBriciye Ne
' Ultllebassı!llnrından Bny Rotkal'ın 
'a~a &ıiderck, rnllzakerclero orada 

aın Cdllccğl anhışılnrnktadır. 
~ &ugnnleruo tıuıliyuto RCçerek olnıı 
~ rııı lllÜdehole lwwitosinin de im ıun
~.et(1\~re yar~ıuı cdereği unluı;;ılmukt:ı
~ıazetcl<H', lngiltcru ile ltalyn arasında 
~ nihayetine~ cioğru esaslı bk tınln!}-

lrıızaı:ınnlıilcccğini n rn it ediyorlar. 
~ ()ihr bir uaıctc de İngiliz • İtalyan 
"1Qşıneıerinin osnsları hakkrndn ı-;;u 
6oıatı veriyor : 
l - İngiltere littheşistnnın hulyaya 

~~ını resmen tıınımnk istemiyor. Bu 
~ lenin :\liJletlcr Cemiyeti Konsoyin-
RGrrtşU\mcslni nrzu ediyor. 

~2 - İngiltere ltalya gönı\llnleriniıı 
~ Yadan gori alınması meselesi hak
~lt ltaıyndan yazı ile teminat isliyor. 
~o bu işe yanaşmıyor. 

lskenderiyede kanlı 
bir numayış 

~1ısırda yeni intihap pek 
gürültülü oluyol' 

lken<leıiye, :ıs <A •• \.) - Yeııi in· 
~,bat doJayisilo çık:m ktırgaşalık neti 
)ı~tle 22 si Polis olmak nzre ';2 kiş\ 
:"!\lanmıştır. Kargnşalık :\ahas Paşu
~ lskendel'iyoye gelıııo.si yUıUnclen 
~llt daha nrlmış, nümayişçiler Po
~ .e sop:ı ııe hncum etmişlerdir. No-
~ıçilerden l\rl kişi tevkif edilmiştir. , 

ltu~vekll he~UllUtlllH~ Ul'~l'Cllİ 
~ l\ahiro, 2ü (ı\. A.) - Onn intiha 
~ ... llotaylsile Ba~vekll Mehmet Mahmut 
~ nıecliste bir nutuk irad ederek bu 
~ llnu beyanname ile de ne~retmiştlr. 
,?eYannameye grıre milletin hOkOmet 
~ ~tlerine rey vermeleri tavsiye edil
~ kt~.· eski knblnenln yine •. iktidar 
~ inde kolnıoınnın Mısır ıçın çok 

k faydalan ol:ıcnllı bildlrHmektedlr. 

~ilistindc çete baskınları 
devam ediyor 

. , . . d k' saat çnJışan iiç ekiple faaliyete geçnıi~, 
3 - tngıltorP. ltalynya f ilıstın_ e 1 bunun neticesinde aylık vasati iH·i mik· T<'h'lkn: H 

uskeri kuvvetler hnkkındn tum malumat d ~ 1 ı .k 1 ene ıs 
f k t ~ . Yıilnız arı gc~·en sene , · ı ·en >U s '· .... 

vermeğe_ muva il ·a e.m~yM: . o çıkmıştır. Fakat son ay zarfında çnlı-
Akdenlzın şnrk kısuıındokl kııvvotler 1 ·1 l l k'k" k ı ıı8t' k" ·ı tir • ~ san ş~~ıern ın·ı·ı mı tıarı. ı •':'< • 
hakkında uınuıol malıım:1l vcrnıı•ı;O yn- (lörllldl\J::ii gilıi, lş kanununun yürnrliiğc 

Baküdan ayrılırken, istasyonda 
bizi teşyie gelenler arasında erkek
lerden ziyade kadınlar vardı 

mışıyor. . b' d 1 · ·ı · n 
ı5tc İngiltere İlulp arnsınilu aylur<lan gırıııesl, •.r yan an _mevcu< .ı~\' ~nn. y. · 

l> l 1 <l e "·'elet• l>ııtılaı"''·ın kl\nO hnfitletirkcn, ule ynnd,m )Olltdcn er ' ('VUlll c 011 lll S.!. \H . bir c·ok vatundaşlata is sahnsı açmıştır. 
ibarcllı.r. · · 

Ci"ıt dl Fı·nu~ hülu'tuıl"\i lle .. Bakuköy Bez fabrlkusı Hl;i5 sene- 13 EyliU 1915 s:ıb:ı.hı N:ırglnden ay- edip fikiılc•rlni ynymı:ık için duimn bu 
- Hfırü;:-üyoı· simit: ·l';'!l.421 liralık 1.002.77 ı kilo pa- rljık . s:ıkln denizi yarar:ı.k B:ıküye yn'k- 1 trenlctde sı•yahııt ctmi'ği tercih edermiş. 
Pıırls, 28 (A. A.) - lliitnn •rnıete- muk satın almıştı . Hl31j senesinde bu !a:;an ~Umbctun i~nde gözlerimi nrdım12- Zakn hu trenlerin zıılımotli yolculu~unu 

lcr Bay t;or~·ll'in ı larkiyc Noınretile ıuikllnr nafi.";'2;) liralık t.:ı27.. Iİ kiloya d:ı bırnktığımız um.cık ad-ad.an aym1mı- çok l'akır hnlk lalıaku:ı, 1-:t'ıylUlcr \11' 

yupmaktn oldu~u mOıakcrelcr<lon ehem- yllkl)elmiştir. Fabrika pamuk islihlakini ) oı dum. o:ttl.kçe kliçille-11 hayali Uzerlude ameleler razı olal>ılmoktedir. 
ırılvetle bahsetmektedirler. Bu mnzake· biraz dalın artırarak tn3";' senesinde ufacık b:ır:ıkr.ların gölgelerln!.h!\.lfl görü- Z:ıluııı•tli hir sa~nhaı haııl'lıtiı 
ler.ln netice itibarile ingiliz vo Franıı. ';'GS.740 liralık 1 Ali2.730 kilo µaınuk sn· yordum. T:ıli bize kimbffir dahn ne ,glbl Bizim için hazırlanan katıiı- tenuuııi-
gı>rOşmelerlne uygun bir vaziyetle cer- tın almıştır. Giirnldn~ii gibi en kÜ(!lik maceralar. ne gı'b~ dert:ler ve ıztıraplar ıc bir ~Iuksiın <'imki idi. Ynlnız bir 
yal\ ettiğini kaydediyor. 13Ry Çörçil dnn ünitesinin bu kadar bUyi\k bir pnmuk hazırlıyordu. Ona boyun eğmek ve bek - dôrdüncn sınıf vugon ümcraya ıahsb 
ökledcn sonra Bay Blum, ve Bay nahı- nıiistehlil\i olıııAaı, f>e\'lel pamuklu en· lcmc;cte n b:ıı;ka çnrcmiz yoktu edilmiş ve birde i11:inci sınır vagon mu
diye şorerıerine bir zfyal'et \'erml~, ziya- dllslrisinin yerli pıımuklarımıı. ve pamuk Bakliye ~·ıknr çıkmaz bizi u:ı:un bir hafız zabitler için katara ilavo edilmiş
feU ml\tcakklp Bay Daladiye ile uzun ~iyasaını:- i~~~n de mUhim bi~ ~ınsur_ ha-1 kafile lı~l.linde istusyona scvke~li.ler. _oı-. ti. lJ~un snre?c_k bir yokı~ltığu bu zah· 
mnzekerelerde bnlunmuşlur. lınc gcldığinı göstorweyo kfi.fıdır. lkı se· ldukccı buyük olan hıı gaıda hızını ıçfn nıetlı şarllar ıçınde yapnbılınok hnkiku: 

---· ne zarfında Bakırküy Beı. 1'ııl>rikasmın bnyiik bir katar lıazırlanum~lı. lan çok müşkl\ldt\. 

F rankocuların 
ileri hareketi 
durduruldu 
Nasyonalistler yeni bir 
taarruza daha hazırlanıyorlar 

Bnrsclon, '..!9 (A. A.) - Diişuıamn 

ilerlemekte olan kıtalnrinın ileri hure· 
ketleri durdurulıııuş ve sol cenııh em
niyet altına nhnmıştı:-. 

nnrst•lona ı.nr~ı hnı.ırlık 

. alıunanka, :!9 (A. A.ı - Htusolon 
ceplıo~lne yenldon Genemi Frank.o hü· 
küıııeti tarafından rno kadar tuyyure ile 
klllllytıtll miktarda asker sevkedilmiştir. 

Franko ınuillz netnsrna c.-,·ntı 
v••r«.11 

Londro. 28 (.\. A.) - General 
Prnnko hUkOmeti Bıır.selonun bombar· 
dnnunı bakkın<lu lnglltercnin güntlerdip,i 
notnya cevap \'ermiştir. Co\'abın mnbi
yeti tıenllz :ınlaşılınamışlır. 

Bitler, Mussolini~ Stnlin 
hu ayın otozunda 
buluşup güriişecekler 

pamuk alımındaki artış mikdar itllmrile Be:: içimde adeta bir s~vin~~ıe bura- istasyona gelir gelmez evvula zubit-
0,u :12, ldymct itibarile o·o J:ı dnr. ya kaclar gelmiştim. Eskidenbori scyah.ıt !eri, sonra neferleri ve daha soıırn sivil 

Fabrikanın inuılı\lı da, pamuk islih- etmek azusile yananlım. Bu~l'ın on zi- nserayı otuz rıçer kişillk kafilelere 
l:tki nisbetin<le biı· yükselme glistcrnıok· yade ZC\'kle okuduıtum kitapları sayar· ayırarak vagonlara yerl6.'2tirdiler. Yanı
todir. rna:ı senesi bez imal ye\\ı\nu •sam başta E\'liyd Çelebi seyahatııamesi4 mızu srmgülO muhafız Hııs askerlerini 
4.ll:.?5.:!75 metre idi. 1!13H da bn rakam ni, .mı Vernin renni ve muhayyel seyahat de ilave etme(!;i unutmadılar. 
5.30!1.H-Hl metreye {'tkmışlır. HIH7 zarfın- ronıanlarını zik~etnıek icabedecektir. 
du ise li.337.Hı!I metre olıımştuı·. iki Bilinmedik memleketleri, gezmek onların Ayı·ılı~ 
sene zarfında artı:;; nisbcti "., adetlerini gilrmek, yemeklerini yemek, istasyonda kafilemizi teşyi clınof?e 
17 dfr. iplik imalatı da aynı yllkse-icğlenlence yerlerinde dolnşm.ak ve bir gelen oldukca hüyük bir kalabalık vardı. 
li~ seyrini takibederek rn;~S de Wi8. \4";' parça korkunç maceralar geçırmek pek Bunlann arasında bilh as:>a kadınlar ek· 
kilodan, tn36 da ı.Ot2.il4H M rn:l7 de çok kimseleri cezbettigi gibi beni de seriyeli teşkil ediyordu. BakUye gidiıı 
ı.15fl.713 kiloyu çıkmıştır. iki sene için· alakudar ediyordu. · gelenler oradaki Rus veya Azeri mUslü-
do artış nbbeti % 14 dtlr. Fabrikanın Ufkumuzda yeni açılan Siberya man kadınlarile münasebetler tesis ede· 
elektrik cereyan sarfiyatı da lflB;) cıe bakkında hiç bir şey bilmiyordum. ·Si- bilmek ~mkanl:mnı bulmuşlardı. Hattl\ 
17·U<>2 kilovattı, rn:l";' ue 2on .. rno kilo- berya deyinCô soğuk ve karlı bir . abra doktor arkttdnşlarımızdan ikisinin evlen: 
vahı yükselmiştir. gözümün önüne geliyordu. Çarlık Rus- meleri bile mevzuu balısolınuştu. Bu iti-

Falırikuda C\ \·elce teşekkül etmiş yasının siyasi suçlularına · zindanhk va- barla Baküden ayr~lırkc_n ar1rnm_ı1dan 
olan işçi kooperatifi calışmalarınu muvaf- zifesi gören bu memleket na~ıl bi.r yerdi olduk\'a .ka~abıtlık, gozlerı yaşlı tur k?· 
fakıyetle devam etmektedir! acaba? Oralarda hatta yerli bir halk dm kafılesı de bırakmıştık. flareket~n 

Fabrika işçilerinin sıcak ve temiz 
gıda ihtiyacını kur~ılnnıak için asgari 
ücretle öıtle yemeği temin etmektedir. 
BütOn işçiler ve meruurlann büyllk bir 
kısmı bu kÔlaylıktan i~tifade etmekte
dirler. Fttbrilrn civarında spor sahtthırı 
vücude getirmek ve spor f:ıııliyctinc gi
rlşflınok üzere hazırlıklara başlnnmı:ıtır. 

Pabrlkanın re\'ir ve muayenehanesinde 
daimi surette hazır bulunan doktor, di~
çi ve sıhhat memurları işçilerin sıhhi 

vaziyullPrini kontrol altında bıılundıır
nııı ktadı rln r. 

kitlesinin mevcut olubileceğini bile dü- yaklaı;;tığını haber veren işaretler verıl
şijnmemiştim. Zannediyordum ki bu vasi dikce istasyonda bir ha~·huy kopuyor
toprak parça.sını uzun salaıllannda ve du. Arkudaşların boyunlarına saııhmık 
sefil kıyafetlerinde . çektikieri iztirabt glız yaşlarını gizlemıyen bir çok kadın· 
belli eden fikir kahrnmanları doldur- tar berab"r g~tmek istedikl~rini söylü
muktadır. Hunları muhufazayu memur yorhudı. Tubıi bu tcklitleri kubul etu1e· 
bir kaç asker nihayet bu ınnnznraya bir ğo imkan yoktu. Yalnız karşılıklı sada· 
hususiyet vermekte idiler... scyahatı- kıit vuatları yupılıyor, mektuplnr g-i'ınde · 
mız kafamdaki bu muummaları elbette rileceğt bildıriliyorctıı. 
halleder.ekti. 

lhıs:nula t.rt'ulel' nnsıldn· '! 

~G ~UdOs, 28 (A. A.) - 250 kişiden 
~tı{11kkcp bir çeto bugün Polis Knra-
1~ llna ateş etmişlerse do Karakol tnra
&ı.~:llıt ınukahclede bulminlnınmıştır. 
~°'vlzler tlağu . doğru çekilmiştcr, "Bu ayın <lokuwqdu Higııdu llitler, 
\o~ate ve askeri kıtftlnı bıınltm takibe Mııssolini vo Stalin :lkşam .c;aat soklzde 
i'ıllınuştur hir sofrfı otrnfındıı oturacnklrır ve vnzi-

Suni Gübre ve 
Pulluk labrikaları 

Husyada me\·cut hatlar üzerinde işle
yen trenler be:;; sınıftır. Ririn<"i, ikinci sı
nır trenlerin knmpartınıanhırıncta sevahnt 
içm l07Uııılu kontor mevcuttur. o~:llncii 
sınıfhm1ıı <la bu konfor mev<·ut iso do 
otu rıılttcıık mnhnıler t:.ıhtadttn yapı 1 ııı ış· 
tır. l>ilr<11lncl\ sınıflnr tlnhn knba v111l
yeltedır. ttnrnn bu koınpttrlıınnnlarda u
yııyrtbilınck imkfınları nırdır. Knnopeler 
çeKiJmck, rafhır füerlerinc yntılubiıecek 
kaba bır şeyler sermek snretilc miikem
ınol birer yatuk huline ffrnğ eılilebtlir

ler. füısya nraıisi vasi oldng-ıı içın gün
lerce suren seyahtttlerdc yolcuhmn yat
mttk ihtiyacını temin etmek mecburiyeti 
vardır. 

Üç lokomotifin çektiği trenimi~ n i· 
bayet BakOden ayrıldı. Ben bu sırada 
kapının önüne oturmuş ve ııynklımmı 
dışarıya sallanduarıık rtışarıya hıtKmıt*tt 

oa~lamıştım. istasyonu ağır a~ır geçor
keıı vagonlarla beraber koşnn vo ntlla 
yet yorularak ciurctııklnn sonra c•ebl<-riıı
nen çıkardıkları menclillcrl son hir sevg1 
işareti olarak sallayan kndırılar~ı bakı

yordum. Nasıl bir akilıcle ve ııe şı•kllchı 

mucerulara gittittimiıi bilıneyordunı. 
Tcrt'ddllt ve ~l\pho l~·lnılc mernklıı bok
liyordum. Hepimiz hemen aynı <liişiince 
lor içinde idik. Fakat bizim ardımıırtu 
arkn<laşlarım11a buğlanurnk kalnn kaciın
ların hali daha . limilsiz ve dahn perişan 
idi. Bir daha buluşmak. bir dnha jeörüş
mek imkanları adeta mevcut değildi.. 

'Büyu·· k l\ ··tı·llcl WlecJisi yoUcrlni görOşcrek blrbirleril<• snıııtıut 
!V bir sııı·otte dertleşecekJerdir. 

IDÜZakCrC)Cfİ Ü~·ll de Hltler, :\lussolini ve Slalin 
'-ı ..J\nkara, :!8 (A. A.) _ Büyl\k Mll· olduklarına pişman olmuşlıudır. Ralınt-

Orman çiftliğindeki pulluk 
fabrikası genişletiliyor 

~ ı )arından memnun değillerdir. 1 loyatlnrın -
'~ ec lsl bu~ün JJllml l ıran'ın riyaseti Ziraut Bak1tnhğı kiiyll\lerimizin tar-
\g'l~da toplıınnrak Nafıa Bakanlığının dan şikfiyetcldirler. ıa~ını kuvvetlendirecek olan suni gübre 

.Jı ...... 1 Sofrada beynilmilel ııwselelı·ri de 
t~ .... ali bütçe~ine konuplo sarfedl me- istihsali ozeriııde tetkiklerini ilerletmiş-
' ll:ılktann 938 yılı bütçesine illlvesi ml\zakere edccd.ler, yalnız lıul c;arelo- lir. 

1 ~ ~11'\dakl kanun layıhasının ikinci mü- ı'İni kararlrıştıraınıy:waklardır... Şimdiye kadar yapılan totkiklordon 
~) ~tesı yapılarak kabul edilmiştir. Kamu. 0 * '°' uhnan neticelere göre Orta Anadoluda, .\la~~iııı c :u..td l•·ı· 
bC:arşamba günl\ tekrar toplanacaktır. Okuyucularımız hayret etmesinler, Orta ,\nadolu kiıylnsnnnn gObre ihtlya-
~lllet k8Z8SI nda büyük bu havadis yüzde yllz do*rudur. Hitle- <'mı karşılayabilecek suni ve kimyevi hir Beşinci sınıf trenlere ~elince l>uıılur 

b 
r'in, I\lussolini'nin, Stalin'in, höyle za. gübre fabrikası kurulacaktır. Fllbrilrnnın bizim hıldığimiz kırk kişılik vngonlHr 

İr yangın Çl kh znınrınlnrda menılckctlerlni nasıl terke- bntnn pltlnlnrı ve istihsal kııdroti tesblt gibidir. Ortadun açılan kapılarından içc-
r~111tıtJ\nkara, 28 (A. A.) - Kütnhyanın del'eklerini. ve hir birlerinin snı Ilı ve edilmiş ve phlnlar Ziraat bukanlı~ınu ve· ri gir ince sa~da ve solcta kalııslımlun 
~il~ kaıasmdu yangın çıkmış ve bir arık düşınnnı olctukları halde birblrl~rile rilmlştir. Suni ve kimyevi g·übre f nbrika- yapılmış Uç ı~at ranzaya tes11drıf 
~'t~\' ynn11.?ıştır. Kııılny <'Bmlyeti folii- nnsıl ~nınimi hasbihnl yapar.aklarını hiç sı Kütolıyada kurulacaktll'. ccler::ıinız. Bu ranzalar üzerinde yolcularm 
1~ delere dağıtılmuk l\zre bııgün mernk etmeyiniz. Diğer taraftan Z.iraal Bakanlığı pul- oturabilmesi lrnbil değildir. 'J'avan çok 

,t1~o 600 lira göndermiştir. Zira, Bitler de, ;\lussolini de, ~talin hık fabı·ikası nzerindcki çalışmalarını da alçak olduıi'U için biitlln seyahatı yttta' 

l 
.. ekirdnğdaki Alaylara do sizin tahmin etliğiniz devlet reisi , bitirmiştir. Fabrika senede :mo,ooo pul- rak ynpmaklan başka bir çare yoktur. 
Ure } Başvekil ve tırkn kfitibl umumisi olan hık imal edecek bir kudrette olacaktır. Ortuduki ufak sahaya bir sobu kurul· 

h C SllilCakları Verildi ndnmlnr değlldirleı-: Higa<la toplanınnğ'n Fabrikanın orman çirıiğlnde, devlet çift- ınu~tıır. Gece kapılar kapatılarak mutlak 
ttıı~'tekirdoğ, 28 {A. A.) - Bngnn Or- kornr vormiş olan bu adamlardan lfü- likleri i~letme kurumunun halen mevcud bir kardnhk içinde kalınır. Soğuk gün
~~! l'al Patırlttin Altay tarafından lıura- ter hir Yahudidir ve hal.ınsının kendisi- pulluk fttbrikanın genişletilmesi suretiyle lerde tle kupıyı açmak imkanı olmadı-
~rt l\tnylara ,\tatllrk numına sancak- ne hu ismi nasılsu vermiş oldukuna tesis edilmesi düşOnOlmektedir. ğından gene böyle karanlık içinde yol-
>.l\teruaıı,ur. pişmandır, ufak esnftan bir zattır. Stalin culuk yapmak zarureti vardır. Ortaya 
'~ltnıan Menenıenciol?:lu iso beyaz Rustur. o da o ismi taşıdığın- kurulan sobalar vagonu ısıtmaktan baş-

.., ctnn müştekidir. i\lussolini ise ltnlyandır, Irakda Suryeli doktorlar ku çay pişirmek, yemek pişirmek gibi 
Ankarada ve inadına Faşizm dllşmanıdır. Bağdat, - Suryeden ıraka gelecek işlerede yararlar. Hatta yolculuk çok 

e11~/'rıkaru, 28 (A. A.) - Cenevreden Oçn de isimlerinden memnun olma- memurlarla doktorlann istihdamı hUkü· uzu~ . sOr~rse burada ı~ıtılan sularla 
~ıy, ken Belgrattu iki ~nn kolan Harl· dıklnrı halde, biraz tuhaflık olsun diye metce kurar altına alınmıştır. Hah ~a- çamaşır bıle yıkamak kabıl olur. 
~ııt1Ctneı sekteri Numen Menemen· bir orada mUhim meseleleri miiııtl<er4l zırda Irak hilkO metinin bin dok tora ıh· 8u beşinci sınıf trenleı·e Maksim 

\J ))Urlyft dön~ltttOr. ,tmQkten çekfnmemelitedirler. r tlyacı vardır. Gorgi tu.lı verilmlşllr. Bu büyük ihtilalci 

Yohır1111.1 

Trenimiz e \1 vchl Hazer denizi sahil
lerini takip ediyordu. Kü~nk istnsvonlRr· 
da durmadan girliyordıık. Hazeri11 ıııcı~ 
mavi ve durgun sularına hnkarttk saat 
lar ~c{:lriyorduk. lık dıınıkladığımı1. yer 
Hazer kenarındıı Derb~nt şehri oldu. 
Bura-.ı Kafkas daf{larının Hazer kenarın• • 
da geçit verdikleri yagano yor imiş .. . 
Bu itibarla bUyOk bir askri kıymeti \·ar. 

Ufak ıjelırl ancak istasyondan göre· 
bildik. Bizi trenden indirmedikleri gibi, 
indirseler bile şehirleri ziyaret <><iel>il· 
meğe vaktimiz müsait değildi. çrınko 

trenimiz ya lokomotifini değiştirmek, yu 
ı-;u almak veya kö:nür almnk için duru· 
yor ve bu işini pe:< kısa lıir zıırurın 

zarfında bitiriyordu. llurndan l\afkas 
dağlarını utlıynrak Dağıstan arazisine 
girdik. 

(Arkası var) 
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Hikaye ,Bir iftiranın masalı 
Yazan : Fahri BALCI -

- LeylA ! . . Leyla a a a ! .. . 

Hayvancıhğın 
inkişafında 
atıf an yeni adım 

( B11gı diink•i s;ıyıci. ı ) 1 - Yaşamak hakkındı ! .. 

Ne kadar geçti bilmiyorum. - :ı _ 
Seyrine kapıldığım akıntılar beoi, Blr b r . • Banktı bir koyuua bir lira, bir ke-

. ti ta sonra, f.ınirğanın kuytu ~iye yarım lira, bir ine~e veya öküze de 
civardaki geniş ağızlı dereye kadar sü- bır semtinde kurulan aile kabri staruna dört koyu ifb ·ı dır;_ t 11 • 1 rUklemiş. defnedildiğini haber aldım . ı - · n ı atı e or ta 'ermeğ 

Ve oradan tesad-t 'ht' bl - ? 1 • • 1 duşnnmt>ktedlr. Bankanın bu bayırlı te-
' u t-<n 1 ıyar r b Ley1ıa 01!muştu ha · · · Benım bırl<;lk şebbUsünU alkışlarken, önUmi.izdeki mlls- ~~~~~-~~~--~~-----~---------------------_.-/ 

k.öylll tarafından kurtarılmışım. asses .~yam. . jb t 1 Yanaklarıma, sıcak bir elin temasile .... 1 . e o masıı11 temenni ettiö-imiı tcı'rllbe · 
. ~evg mın eş-.iı iluhl'.'si, v•ırlığımın 

1 
lerden sonra hu kredi rnfkturının arla Erzurum 

kendime geldim. Etraf yan .• aydınlıktı. sesı . ... ...,. B 
Tıtrcye titreye doğruldum. ÔnUmde, ak Bu kara haber ö r n d - - ı ca&ını ve ankanın gayri menkulde yap-
sakalh, nur yüzlll bir ihUyar çömelmiı;:, kt ld ' mr ını 0 

onum 1 tığı gibi kıym~tin sl\ll\sllne kadar çıka- Tahmin 
·ı no a.:ıı o u. bil b ' . , . bedeli 

beni merakla &UzUyordii. 'l' 1 .· . ı ece5 ını ı>:u welle tnhmin ediyoruz . 
. _ eJJe ewı en . ylıhs?k sıı tlarından Zira görüyoruz ki hakikaten bUO'Ünkü L . ıc. 

Birdenbire gözleri büyUdtL Yanıma birı uzeriode, eskı dcvırlerdeıı kolnıa 1 b t d " 600 
yaklaşarak heyecanla sordu: ha.rap bir kale vardı . 1" s e . oz ır. ıso 
~ Evladım, senin ismin nedir 7 ı . Bunnn altı, dairevi bir nğ zla baş . Dığ~r .tararta n, bnyvtın gayri men- 100 

Kekeleyerek : Jayan b:iti kokulu bir mağaraya ttçılıyor ' kul_ değıldır. Gezer, satılır, ölUr. Hunu 60 

- Adım. Necdet, dJye cevap ver- du .. Artık, rutıu!tlun :zulmeti ulun gl\rı- t~kıp . tr?ek Banka için bllyiık külfetle;. 50 

:\la hailesi 

Al1 paşa 
, 
• 

A y:\<; pa..oı~ 

Van! c.f 
Ta.ş mescıd 

Vakıflar Müdürlüğünden: 
Sokağı 

Gölbaşı , 
., 

Ha~! H al!I 
im:ım pın:nı 
Merlıab~\ 

Cinsi 

Dörtt e üçll fmn 
Dör t.te Uçü .dü~tı.n 

Dör tte Uçl\ dl\kkfin 
Hane-
Ha n t• 
ifan(' 

202/ 9 

2oot 11 
2-01113 
141/ 11 

186. G 
303/2~ dlm. dQıleri bu mtı~ranın kuvtu köşelerinde 1 rı~ ıhtıyarına vabestedir. ~~ ~ ,e r 50 

Yaşadığıma, .iyl.ce in~dı~tan s nra geçiriyordum .. Bir gec~ yarısı , nıntbiş ı h~z~~t duygu~~ı olmasa böyle ıor Yukarıda muh.:unmen kıymet ve sa ir evsafı ya7.ılı yeı·ıerin mil.1.k1yetıer1 1>P~~ 
para. ile satılmak Uzere yi rmi giln m üddetle açık arttırmaya. çıka.rılmıstır. tit:ıie' 
lerl 14/ 4/ :JJS t a rlhl.n e mUsa.dif per.şembe gilnU saat on beşte vakıflar dni;e..ctindt' 1~· 

akhmı to_parlıyabıldım, gozlerımde gayz sancılar içinde kıvranarak gözlerimi aç- bır ışı .her hangı bir bankanın mllnha· 
karışık bır nefretle sordum : hm. • sııı·an ış znviyesinden Rörerek başar-

- Beni niçin kurtardınız ? ı. . . Uyandığım vakıt gE ce idi... Yumu· mağa ç~lışmasını ümit etmek hayaldir. pılacaktır . 1'c.ıllplcrin mOracaatları. • (No. HW) ..ı ~ 3 
Saf yüzltı ihtiyar temiz bir şiveyle şak bir şiltede yatıyurdum. Allah allab. Ziraat Bımkası böyle mühim bir öavayı 

feUlketimin safhalarını anlatb. Ve ben- Sancılaruı başıma vurduğu sersero-ıbaşarmağa gayret ediyorsa bu vadide 
deu, yesi:n.in sebebini öğrenmek istedi, likle etrafıma bakın~ım. . her zaman har('ket etliği gibi, hus~ ~·u==~~.ı::·pır.~ı::.·n~=~~~~·•~:ır:::r-ıır~~ıt:=r-ır~"'~ 
Saklad~m.. . Karşımda, köylu ~ılıklı, lhtıynr bir,kar endişelerinden ziyade, millet kal- ~ Tu·· rk Hava Kurumu 

lbtiyar : adam oturuyordu.. Nerede olduğumu. kınmusında vazife almak i~lndlr. Bina-
- Oğlum, dedi. · Araruyormuşsun. nasıl bulunduğumu anladıktan sonra, enaleyh ~u vaziyet kaşısında mOstabsil 

Fak~~ ben ~eraklwıd~m. Seni ayılhp köylllyle geç vak~tlere kadar konuştuk. ı ve köylüye, duha doğrusu, hayva~ sa- Bu· . y u· . K . 
bu ışın sebebıni öğrenmceye kadar sak· Bir g~ce evvel, bana tarlasında ras- 1 hlplerine de mllhim bir vazife terettllp p 1 YA N G osu 
lamaga karar verdim. Biraz önce zapti- lamış. hkooce, mısırların hış11tılanm du- etmektedir. 
yeler, Sarayburnu açıklarrnda çıplalç bir yarak tetiği açık çlftesHe nzerime doğru 1 Bu vaz'fe bu "k 'd ll . . 1 
ölQ bulmuşlar. BU.tün zanlar senin Oze- ilerlemiş .• Bent, mısırlara dadanan bir lrif ettikler· ' t- yut: ~ ~re~. erımızln ta· · d d k k . ı uc ~ar ıpının ıçıne glra1ekle 
rı_n e tophmdı. Herkes bu cesedin, sana omuz ~na.ra vurma nıyetlni tasarla- kabildir. Bi k lf 1 . Altıncı kt·ı:;ith· ı ı Xls!l..u ı u:ı~ t1Nlh' 
aıt· olduğuğunda ısrar ediyormuş. mış .. Çıftenın dipçiğ'Ue omuzuma doku- r e nıe l e tllccar da ban · • , . • , . 

Herkesi dllşündüren cihet tuıfasuun nunca bayılıvermişim... Sonra beni ku- k.~ının ve memleketin kalkınmttsında va· n . DC l\.E~ll) Jı.UI•. 
parçalanmış olmasıdır. cakl8yıp sessiz kuJObesine getirmiş. ure almtlı ve korrekt, dürüst olmalıdır. ~ 20Q' QOO 5Q 000 

Şımdi çekln~e yavrum t. Anl~tb Bu vakayiio hiçbirini hatırlıyamıyor- . Beraetl zfmmetin asıl oJduğu zihni · ' VC ' 
il, ifademi de dogru dürüst btızırlayayım. dum. _ _ . A • • yetınden hareket eden bankn. lecrübesin- 1 · lık 
Ne <1e olsa verilmiş stıdökan varmı~ ev- Koyluyle., _hayatı~ı bıkaye ettim .. Ve de muvaffak olursa, Doğu hayvan tüc- ~ırA m0kart1tınrla ; 200.000, .ı o.o ıo , 2r>.OOO, 20.000, ırı.000, 10.000. 

lldım 1 •. Be11dcn ürkme 1 .• Bu bir ka- o gfce verdığımlz bır kararla. evceğl·: carları da, kendilerinden beklenen, ikti- liralık ikramiyeler vardır . 
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mı, ktu.ıt mi? Nusıi oldu? zinde s~klanmayı dtıha tedbirli buldum .. sadi rUştn ve olgunluğu da lsbat etiniş Biletlerinizi ayın yedinci g UnOne kttJar bayllcrlıulzıten nlrottrm: kcodi:J 
Sayari hlmenam denilen o meş'um belaya olacaklardır. menfoalınıı iktiıssıdır. 

Ben hemen söze başladım ; saplımdığımı anlam!lkta gecikmedim. ıt 
_ - Alıc~nttp bölaskarım 1 . Yüksek Bir akşam, tarladan dönen çiftci CİHAD BABA.ili ~~~··~~mmmrı""St.m~ 

lutfunll te~ekk.Ur eaerım. Sen nur yUılO köylü tel!slı bir sesle geldi . 
giıngOrmOş, iyi kalpli bir adama benzi- - Necdet ı. dedi. Bu akşam ca- Devlet Den1iryo1Jarı Onun-1 Erzurum Tapu 
yorsun •. ~u anda samı çok muhtacım! .. miye beraber çıkalım mı? ı Diplomat Telgrafla öpücük l 
Hu hadıse ne kasıt. ne de kazadır. Fa- Ahmet Beyin ölen genç kızı için mev- göndermek yasak CU şletme l\1üdürlüğünden: . Müdürlüg·ündeıl: 
kat seb_,bı çok derin ve acıdır. Bunu lüt okunacakmış. l Nisan 938 taihinden itibart:n Erzu ı um Bakırcı mahallesinin oolfll' 
nttk1etm~g1 buşka bir zttmaoa hasredi- BDlUn kuvvetim ~esildi.. Boynum Yeni dnnya 5.şıkları bir der dllş- mer'i olmak nzere otobiig vo kamyon seven sokağ-ında eski r;o yeni l5 uıu~ 
yorum . .Merakıandınsa biraz subretmenl yana sarktı, göz'erim karardı. Bir 

0

kOlçe mUşler. Çünk~ Amerika hUkumeU telg · servisine alt umumi tarl "enin tran da- numaralı tarafları snğı ve arka~ Ahıııt1 

rica edec~gım. Sen muslnınwı bir adııma halinde olduğum yere devrildim. rafla öpücUk gönderilmesini yasak et· bilinde yapılacak nakliyata dair üçün· paşa han arsaır;1 solu Nurke hanesi ~O 
beuz.ıyorr>un. ı.. mtş . el\ kısmı zlrdeki şekildo tadil ed!hni!ıtıı" yol budııtlarile mahdut mÔştemılatlı e# 

Sana yalvarırım 1 •• Ben şimdilik bir ( Sonu yaı ın ) Telgrafla öpüctlk gönderuıek nedir? Hudut aşırı Dakliyalta huduttan ~ itı- tapuda kaydl olmadığından .\lünevW'ef 
aciz, bir bedbabtım. Diyeceksiniz. İhtimal " Size bin öpücllk baren lran dahilinde kHtedllen mesafe- veresesi kızı ana hanım ve diğer ve# 

Sen ~imdi bu vakayı, riıuuzzam ölr gönderiyorum sevgilim. " Diye yaııhp lerin beher 75 kilometre ve kesri bir sinden oğlu Şükrünnn evlatl m Stılinı \e 
sevap gibı kulbinde sakla. Eo bUytlk Hı· tler tekrar telgrafıme_ye verilen bir kfığ'ıt parçası mıntaka sayılır ve bu mıntakalarda ya- Nedim ve Saire tara!ındah tapuya teiltl' 
iyi1igi ozaman göstermiş olursun. Heni zannedersınlz. pılacak nakliyattan aynı esas dahilinde ll istenllmlştir. Bu yerin mülkiyeti bı&~ 
ele verme. Eğer kimseye b~hsctmezsen v· Hayır! Amerika.da sevdalılar telgraf- ikinci kısımdaki mmt:ıkll Ocretıeri alı- kında tııhkikat yapılmak Uzere 8 4.93!' 
o zaman seni cemiyete yeni bir b11yat ıyanaya larına sevgillilerlnin isimlerini ve adres- nır. En aşağı bir mınlaka ncreti veren tarih ve cuma gUntl sant 1:.! de yerine 
kazandırmış insanlar gibi taktis ederimi.. } k \erini yazarlar ve bir de pusentn adedi- nakliyattan hududun hf'l' iki tarafında memur gönderece~inden hu · yerde 

0

benli9 
Nur yOzlü ihtiyar bu söılerden ge ece ffiİŞ nl ilave ederler ve ona g-öre de parası- katedilecek t i) kilometreye kadar fazla hakkım var diyenlerin ellerindeki vesısi~ 

son derece mUtehassis olmuş, ve gö~le- nı verdikten sonra telgrafı gönderirler. mesafeler için ncret alınmaz. lerile birlikte tapu dairesine ve yabııt 
ri yaşarmıştı. (Cst &.anh 

1 
inekle) Telgrafı götUren mnvezzi gönderenin işbu tarife hudut aşın nakliyat baş ayni günde yerine ·gidecek tahkik rD" 

tatekıerime de lakayt k!ilmadt. tarafından, yani onun hesabına kadını ladıktıın sonra tatbik edilecektir. mııruna muracaatları UAn olunur. 

Her tembihimi, müşfik bir tastlkle . Şuşnlg ut! Alt·uu.1• '! 1 veya kızı kucaklur, öpermiş. Bu hizme ·(No. 201) 3 'l (No: 20~ 
kabul etti. Vıyana, 28 - E~ki Başvekil Şuşnlg te mukabil de posta idaresinden bir do-

Vaklt gece yarısını bulmuştu. daima nezaret altındadır. :Başvekaletten tar alırmış. E 1, Erzurum Valiliğinden: 
ld kt d'l'r. .;ırzurun1 apu Ann 

Bir aralık. ihtiyardan bana mnnn.slp nyrı ı an sonra. ver 1& 1 söz Ozerine Fakat son zumanltırtla müvezziler Erzurum - Tortum yolunun 5 +VV" 
ve sıcak bir yatak tedarikini isledim. nçeza~ettflındal bul.unduğu evin~~ Ko~tes grev yapmışlar, Ucrotin arttırılmasını is- müdürlüğünden: 12 f 000 inci kilometreleri arasında .,e 

Derhal hazırladı. bernın ek efvl e1nmışb' 01 ~kan Şuşnlıg in ·dığer temişlerdfr. Bunlar dfyorlarmlş ki : yol~kenarında istif edltmlş ollln (2910)Jl~ 
azı mev u ar a ır ı te taht mubake- K d 1 1 L.A Frzurum Murat pa.:a m b 11 ı · y keşı·rıı· 3000 metr 'k b 1'1' 

Nihayet, Uşüyen vucuduıı1la uğulda· ye alınması ihtimal dahilinde görOlmek- - a ın gQze ve genç o ursa ~ k k H • .. a a e ı . ~- e mı ap aın taş_ın _,11• 
yan başımı hazırlanan yumuşak yatağa tedlr yls yok. Bir dolar k41idir. Fak.at 35 den up. lızı_ 0urıye ve Hamdi oğlu Cemılın rılma işi açık eksiltme usulu ile ekt;J 

· · k bi d · k" 1 d 1 murıs en zbek köylU Sırrullab oğlu meye çıkarılmıştır. 
bırakabıldim · • • • Çckosıo,·nkyadakl Alınanlar fs:e~~ı ve r e çır ın ° ursa, on ° ar Mustafadan kendilerine ve diğer veıese- 1- Eksiltme 14 Nisan 938 perşeıt11' 

_ _ . Prag. 29 (A. A.) - Bugün mecliste · . ler!ne intt~al eden mezkQr köyde muh- günll saat 14 de hükumet konağı içiJJd~ 
Uy~ndığım zaman öğle uı~riydı. Başvekil Bay Hodza lrad ettiği bir nut- Bunun .azerın~ hUb.Omet telgrafla telıf mevkılerde 16 parça tarla üç parça Vilayet daimi encümen odasında y pJ' 
lbtıyarın getirdiği ekmek dılimtlc bir kunda Alınan akeUiyetlerl hakkındaki puse gonderılmesinı yasak etmiş. Çttyırın tapu senetlerini zayı ettiklerinden caktır. 

tilcan sütü içtim. hukuk mnsavatı kanununun tevsi edile- kayıtlara bulunarak intikal muamelesinin 2- Muvakkat teminatı '219) Urıtd1'' 
Akşamki konuşmamızın, barice ak- ceğini söylemiş ye Çekoslovakyanın da· ;4 yapılmasını talep etmeleri üzerine tapu 3- lsteklUer evrakı fenniyeyl \'ılf' 

setmemesl için, ihtiyar söz vererek mut· htıi siyaseti hakkında uzun uzadiye O Q \.l U sicil kayıtlerl Ozerinde yapılan araştır- yet daimi encllmenincle okuyabilirl&ıt· 
main olmamı tavsiye etti. Orada çok izahat vermiştir. mada kayıtlan bulunamamasından dola- 4- lstekliler ticaret odası vesl~'fr 
durmayıp aynldım. · Mareşal Göl'ln{J A , ·ustur)·adu iL.AN TARİFESi yı ~~enetslz tıtSarrutata kıyasen muamele ve bu gibi işlerde ehliyeti olduğuna dl 

Seslerin sardırdığı merakla, kulak- askeri fabrikaları geziyor 8 ncl aayıfada santimi 215 Kumt , i_f~sma karar verilmiş olduğundan bu Nafia müdUrlUğünden alınmış vestkıt 11
' tarımın uğultusu çekildi. Viyana, 28 (A. A.) _ Burada bu- 7 • • • 50 • gayri menkullarda nlakai tasarrufiyesl birlikte birinci maddede yazılı gOo ~ 

Uzun uzun, derin derin dinledim. lunan Mareşal Oöring bugnn Avustur- 6 • : • 75 • mevcut olanların tarlbl U4ndan itibaren saatta Vilayet daimi encOmenine pıııt 
Bu yürekler yakıcı haykırışlar so- yanın bazı merkezlerindeki askeri de- : • • • :gg • 10 a-Oo zarfında evrakı mOsbitelerile bir- caat etmeleri lllln olunur. (No: 204:;; 

~ulc gecenin kahkahalarla gülen sefih poları ve fabrikaları gezerek tetkiklerde S : • : 200 : tikte Erzurum Tapu Müdürlllğllne ve ya· _. 
rUıgAnnda, bir facia kurba~tnın son ne- bulunmak nzere buradan ayrılmıştır. 2 • • 2l50 • but tahkı~at gt\nünde maballine gidecek 
fesi gibi soluyordu : Yakında münasip göreceği şehirlerden 1 .. • • 400 .. tahkik memuruna muracaat etmeleri ilan Teıninath Daktilo, DikiŞ 

ve her nevi nıakineıer 
taınirab yrpı1ır 

_ Allahım bize acı ı . . birinde bir nutuk irade decektir llıln verecek kimseler DOÖU Gaze· olunur. (No: 207) 
_ Leyla biraz ses ver ! . . . · test İdare MUdtırlUğQne mo.racaat etme- • . 

- Uyan artık LeyU\, uyan 1... Karaköse Askeri Satın tldirler. DevW?~ UQnlar için busust Erzurum İcra daı·resı·ııden.· 
- Gözlerini biraı kıpırdat 1 • • • , tarife tatbik ~ılır. 
Deh•etle titredim. Acalp evleri mi Alma Komışyonundan : ~rmızrlı ılAnlarda tarife bir mtsıı 

., " , fazlasile alınır. 
tutuşmuştu? 11-14·901298 ve 3-82 61682 numaralı Ad d . U k 25 hı . . res etış nne . kuruş k Q c-

Yoksa, dınen bır yangının kızgın aynıyat tesellnm makbuzlara zayı ol- rete tabidir. 
kUllerine yuvarlanan baygın Leylayı mı duğuodan hükmü olmadığı ilan olunur. DOi",U Abo t •f • 
ayılbyorlardı?. (No: 206) U · ne an esı 

Derhal yeşil çamlığın sarp kayalık· Seneliği : 12 JJra 
lanna çıkhm. Evlerine korkunun bnynıt- Sahip ve Başmuharriri: Alb aylığı : 7 • 

CİHAD BABAN Uç aylığı 4 • 
tOğü gözlerimle baktım .• Baktım... u Btr aylı'" ·. 1,50 • mum neşriyatı idare eden Yazı ı,ıerl l!'I• 

Son ses, bedbin aksi sedalar içinde MUdUrü: Bahadır Dtilıer ECNEBi MEMLEKETLER iÇİN 
yuvarlanıp söndü. J Senelltl 24 Llrı 

... ı..t~ı nerelere rıttın? l . . . ıldltı 1qr: ooa Altı aıhl' u • 

Erıurumda Dursun Muammer Alem- Riza Vatandaşfaf 
dara maa masarif 2350 liraya borçlu SUAh Fubrikası karşısıodıl 

Aşkaleli Tahsin Kuççulunun Aşkaladaki Bay KA y A hanesinde 
mahcuz on çayır basılatile on nç tarlası _....... 
lcra dairesi tarafından 11-4-938 Pazartesi ili••••••••••••"' 
günnnden itlbareıı altı ay müddetle ki- ____________ __.-/'_ 

raya verllecektlr. ,11 Nisan 938 ı·•••K .. ,ı,z"ı"la ... y_a_ı··ı-ye-o•l•m"'a"k_...,, 
Pazartesi gUnn saat 14 den 15 e kadar 

1 meıkQr tarla ve çayırların icarı ihale ı · 1 k b d edileceğinden iateyenlerin icra daireaine ınsan l ' orcu ur --" " 1 ............... il .................... ,,...- . 

o f"'~ mpraçt•t ·~· ııan şh!J\'Af · ~a:3Q ) • 


