
202/ 9 

:zootıı 
201/13 
141/11 

186. ıJ 
:ıo3/!.!' 

eri prP 
r. u..:Jt' 
~M'P' 

kİŞ 
ıer 

k 

.~ERŞEMBE 
31 

MART 1938 

-·~u~~ ... J ., . . •:1" 
tnARE YERt: 

Erzurum Gölbaşı Dof}u İdarehaoesJ 

Pazartesiden maada her gün çıkar 

Sayııı her yerde 5 kunıştur 
~~· 

SAl'J: '100 
G ÔNDELll< GAZETE 

Basılmayan yanlar geri verllmcı 

- 1 .. 

P:a:rti· Mecli-S Grupu PJlaliye ve Hariciye 
Vekillerinin izahatını dinledi 

~:::::::==========::;===== 
· Doğuda· 

.nakliyatı 
posta 

B l2i ınıUt.eesslr eden bir kazanın ta!
~ 8ll4tını bugü:p guetem.izde oıcu -
~ uz. Hadrak köyü cıvarmda po.;;ta 
bıt Yonu ~ ve mutemet Asını da 
~kaza n~Ucesinde !hayata gözlerin! 

Maliye Vekili bütçeyi, 
Hariciye Vekili siyasal 

. . 

diırumutnuzu anlattı 

Feci bir kaza 

ıErzurum posta otomobili 
yolda devrildi, Posta 
Mutemedi Asım öldü 

~. 

~eınlaetln bu tarafında posta nak
ti.t.a. ~ın etmek için uğraşanları 
~n. hürmetle takdlt etmek l!zımdır. 
~ dört bucağından, aza.mı beş 
"~ sürecek bir mektubu vatanda
~tıiıa.k için, yarabbi,. ne zahmetler 
~ ~· pe tehUkelere ıgöğü.s geriliyor? 
Ilı ftlerlmizin mürekkebi daha kunıma.
~~n denecek ya.kın bir mazide yine 
~ . bir posta kızağı Kop dağında, kar
~ında kalmış ve trartsıt yolları fen 
ıu. larından teda.kAr bir zatın gayre-
. lturtuımu:ştu. 

Bu yılın yalınız dokuz ayında devlet 
varidatında. elde edilen hasılat 
200,734,049 liraya varmıştır 

Ankara, 29 [ A. A.] .....:.. 
Cumhuriyet Halk Partisi mec 
Jis grupunun bugünkü top· 
lantısındıi, Maliye Vekili Fuad 
ARralı, yeni sene için hazır· 
)anıp kamulaya tevdi edil· 
miş olan bütçenin uıinimi 
hatları üzerinde izahat ver
miştir. 

Hıtriciye Vekili 'l'ev fik 
ROştn Arns du, Cenevrede 
Hııtay hakkındaki noktai na
zenınızı müdafaa eden ve ka
bul ettiren hflyellmiıin mesa
isine dair izahat vermiş ve 
bugQn Orta Avmpada cere 
yan eden siyasi hadiselerin 
umuınl durumu U1.erlnde gru
pu tenvir etmiştir. 

eı. "' 

--~-··-

Cenaze Bayburda getirildi. Kazanın 
neden ileri geldiği tahkik edilmektedir 

'frabzondan I:.rzurumn gelmekte olan da gelmiş ve hadiseden posta müteah
ve dün akşam Erzurumda bulunması hidl de haberdar edilmiştir. Trabzonda 
beklenen posta otomobili Gümüşhane bulunan posta müteahhidi lsmail Çele· 
ile Bayburt arasında Hadrak köyQ cıva- bi de hususi otonıobilile hemen Baybur· 
rınd:1 devrilmiş ve posta mutemedi da hareket etmişUr. Müteahhidin Bay· 
Asım Eyyuplar ıtğır hurçlar alhnda burtta kalan posta otomobllile buttıo 
kaldığından derakap ölmüştür. Şoför ile öğleden evvel buraya gelmesi beklen· 
diğer yolculara bir şey olll!amı;;tır. mektedir. Mumalle}·hten alacatımaz 

Bu kııza Hadrak j~ndarma karako- mütemmim malümatı da ayrıca bildire· 

hından derhal Bllyburda bildirilmesi ceğlz. . 
üzerine Bayburt MUddei Umumisi bir Mutemet ~sım ~.yyuplar Muçka· 
doktor ve bir posta memuru ile vaka nın Gusera kö~undcndır. HenO~ 33 )'AŞ· 
mahalline aidere!ı: ·c bede t bk"k l lannda ve hakikaten mutemetııa~ lay~lı: 

"' 1 a n a 1 8 "e çok namuskar bir gençti. Mumaıleyhio 
tetklkat.ı yaptıktan sonra ceDllzayi posta ölOınn pôsta mOdür ve memurlarım ve 
otomobıllle Bayburda götUrmOşlerdlr. kendisini tamyanları çok mOteessir et· 
Po<>ta otomobili dan saat 14 te Baybur- miştir. 

Evvelki geceki. fırtına 
şehirde tahribat yaptı 

Birçok evlerde · canılar kırıldı, elektrikler söndü, 
bazı camilerin kubbelerindeki kurşunlar uçtu 

~Oe.rec Ankara ff cerek İstanbul pos-
9~ rou 4aş günlerinde evvelA Trnbı.ona 
~ ;trıühlm bir me.sele<lir. Vapur 
~ İlda · barınamaz. P~anm bir kıs
~~ .9engellerıe motöre indirir ve kaçar, 
~ ,gider, baklye.~1111, havayı mUsatt 
' dönU.Şte bırakır. Ondnn sonra 
b\ın Yon bu lıa.muleyl alır, .zı:ganayı ıhlıya 
-~~ıya ~ mUtıhiş çığ tehlikelerine göğ{ls 
q ~it ~lrlr. Baza.rı motör işleme?., bo.
~ 'Patinaj ya.par ve posta ka.myonu .sarp 
~~ağlarla, dfb1 ıgörUnmiyen yarların 
~yerlerden ıgeçer ... Ekseriya da 
._ im se!H ı1n.1Ur~ oir llczalt bulu
"-. ~ ilkaıla.n yollardan Joza;klar iha.qt u
rı-. .. kir. Nlihayet güç belA. 0Umilş1la· 
~bulursunuz, GUmU~ane ile Bayburt 
~ o ık.adar tehlJike arzetmez. Fakat 
'ı!lı... llere ıBa.yburt.tan .atalktınız mı? İşte 
~e yeni bir "Uzünt:lt belirir, acaba, 
llt Kop dağını nasil aşacaktır? Orası 
ı~Ulr, orada kızağın .geçemediği yer
~ Posta ıpaltetleri insan sırtında nak
l'!b,..~r. Hayvanlar .kızağl çekemezler, bu-
11~1ldan dumanlar fışkırır. Fakat ne 

248 milyon füa oiarnk 
bağlaiutı) ı 938 mali yılı blU· 
çeslnde bazı vergilerin ha
fiflettlrilmiş olduğu mala co
dıır. Bu tenzilat ta hesaba 
katılmak suretlle tanzim e· 
dllmlş 'olan yeni bülçede hu 
yılki tabsillU taztah~ı nazarı 
dikkate alınmıştır. ÔnümOz· 

• Bir kaç gündenberi bir bahar ıhkh-

~.olsun, Erzunmıa kadar gelirler 

~ ~ta Erzuruma gelmekle iş bitse yi
~IQlr, Erzurumun tkl hinterlandı var. 
~~. Van 1ıstikameti ve Sarıkamı.,, 

4-tıtameti. 
~,!ıtıt, Ta.h1rgecl1ği, Deveboynu, U -
~ ~t. meydan vertrse, posta yi
,~ .-ı:tıar altında, Vana ve Karsa 
~ hareket eder. Erzunnnlu memnun
~ ~llQıkü, kardeşinden, babasından, 

~.almı.ş. sevdiği gazetelerine 

.. . .. 
ll\'Qtı °"ta nakliyatı bir amme hizmetidir, 
ı~ ata . ya.pılaca.ktır. Bir tek mektup 
blltı lhl?)nsan ı!eda etanek 19.znn gelse 
'bıt :n ~klnilmiyecektir.N1~.klm de eğer 
'1~t ltnrne ihlzmeti olımasa bu kadar e-

'\'e kahra kimse tahatruİıUl edemez. 
h .. , llı2e en sıcak yerlerden, en güzel 
~~rıt . 
~~ 11 ~tiren mektupları Utolayca o- , 
' il, bu mektupların ellmıZe ne baha
titıı teldltinı düşünürsek, posta na'kllya
~lc 18.J>an feda!kAr vatandaşlarımızın 
~~1 hiç bir suretle ödeyemlyeceğimizi 

4Lnlanz. 
~in ~1 ÇotıJ gitti. azı kaldı, öyle tah -
~~Oruz kl, hat Erzlncana gelir gel
<'1 l Ururn.c:ta hiç olmazsa senenin ye
~.r:n<la. her gün mektup almak imkA.n
~n~:Uuruz. Nllıayet azamı 1939 yılının 
~~etinde de Erzuruma gcleeek .şl-
~ızı bu nim.ete iknı~turacaktır. 

deki yıl içinde ise bu fazla- Parti meclis grupunda Hatay muvafl:ık yefilli 
lığın daha ziyıtde artacağına ve Orta Avropadaki siyasi hlidiseleri izalı eden 
muhakkak nazariJe bukılbiUr. llarlclye Vekili Tevfik Rüşta Aras 

_ 1937 ~ılının dokuz aylık (yani yıhn 1936 malt yılının dokuzuncu ayı RO· 
dol'tte Oçu) rakkamlarına göz atarsak, l nunda yapılan tahsilat 180.190. 713 lira 
devle~ varidatında elde edtlen bası)ahn idi. Bu vaziyete göre, 1937 malt yılının 
200,S 1,049 liraya varmış oldulunu ~ö- dokuz ııylık tabsılatı, mah~ub ftlrkala
rtlr~z. Bunun. 188,734,049 Urası 1937 n ve bUdcelere dahil olan ve olmayan 
malı .. yılına aıt ta b ak k u k la r dan ve varidat da nazara alınmak suretiyle, ge-
11,3ı1,029 lirası da geçen yılların tahak- çen mali yıla nazaran, 20.766.817 lira 
kuk bakıyelerlnden yapılan tahsiJ!ta ait hakiki bir fazlalık göstermektedir. 
bulunmaktadır. (Alttara/ı 2 incide) 

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

BUyOk· Sinanın 377 inci 
yıldönümü bugündür 

. · ~,_,,....,..,........, _____ ~~--,,__.._.. __ ·----~ 

Bnyak Sinanın Erzummdaki eıerlerinden> lalapaıa Camii 

"~ feclalc&.r ıblr insanın başına 
ıtt"°'ae:u acıklı kaza, ımedent ve teknik 
~la batlanndan mahtum bulunu -
~ il netıoesidlr. Ve tbu ~bl :fedakAr >' e-tı.tıannm Jstlh'kar edilmiş ha -
l~, ' hiç kUflcu yok ki, memleketi asır
~ ... '1unaı ett.Utten sonra, mU2ehhep 
llt ~a yatanların vicdanlarına a
' -~ır. Diler taraftan bu Jtaza 
~.:e ba.tka bir~ fhatırlattı. Bir za- BOyOk TDrk Mimarı Sinanın bugün 377 inci yddönOmUdür. Memleketin blr 
~ ede:Vletın ~ryolu siya.setine, hü- ucundan Obür ucuna kadar ve bududlanmııdan dışında hemen ber adım atılnn 
~ -.:: 0mt1Jı9tu. "Şil1!end.1fer ray - yerde büyOkln knçüklQ birbirlerinden gOzel ve değerli sanat şaheserleri bırakmış 
~i znemıeutıer eöktıyorıar biz lolan Sinan için buailn memleketin birçok teblrlerinde ihtifaller yapılıcakbr. Erzurum 

c:dll•D a&au da Slnanın ,Ok .. k detırdıld 1111lerinl .SUıtndl tı11mıklı iftihar Hll .. lllr· 
f4" teıte a ._._,, lw!~•ıllr· · 

hA-ile devam eden havalar ve geceleri F l K R A 
esen lodos rOzgarlan karlan epeyce erit- : 
meğe başlumı~tı. Cadde ve sokaklar, 
eriyen knrlardan hasıl olan sulardan 
geçilmez bir vaziyet almıştı. Evvelki ak-

Sana ne? 
şttm saat 16 da httt.f bir yatmur başla- Nasreddln Bocanın blr hlU esln.e 
dı. Bu yağmurun karları bllıibUtOn eri· bayılırım· Y 

teceğfot beklerken saat 18 de gene kara Hani' hoca bU ... ..+•·-·· 
çevirdi. Çok şiddetli bir rtlzgarla gece .. ya. ,ıeveze ·----. ve 
yansına kadar devam eden bu kar ti- bir nükte yaptırmak ıayretile: 
pisi ortalığı tekıar kakattı ve havayı da - Hoca, demiş, ıörüyor musun. blr 
l>irdenbire so~uttu. tepsi ba.klava gidiyor. 

Evvelki geceki fırtınada bir evden Gevezelikten hoşlanmayan hoca k•-
karş1ki eve mOşknlatıa gidilebiliyordu. tlrip atmış: 
Fırtınanın şiddetinden btr çok dükkan - Bana ne? .. 
ve evlerin c11mları kırılmış, Cateriye, O zaman berlld ısrar et.m.lf: 
Şeyhler ve Narmanlı camilerinin kubbe- ~Nasıl sana ne hoca? Tepsi sisin en· 
leıi Ozerlndeıci kurşun ıavhalan kaldır- &idiyor. 
mıştır. Vakıfhır müdürlOğOnce dün bu Ovakit merhum hiddetle baiımııf: 
kubbelerin tamirine başlattırılmışbr. _ Öyleyse be herif sa.na neT 

Gene fırtınanın şiddetinden bir iki 
binada baca kurumlan tutuşmuşsa da Dün yolumu çeviren bU ahbap beDi 
yangın olmadan derhal sOndQrUlmoştUr. hl~ te ali.kadar etmiyen bir dedikoda 

Fırtına, Devlet Demlryollarına ait anlatmağa başladıiı zaman ba bill19 

elektrik tellerinden bazılarını da kopar- aklı~ ~edi. 
dığı için Gölbaşı mıntakası bütün gece Kuçük şehirlerin ve uzak yerlerin sa.rt 
elt:ktnkten mahrum kalmışıır. hastalıklanndan bir tanesi de bu olacak. 

galiba! ... 

Frankistlere yeniden harp Herkes herkesin en hususi lşlerUe 
malzemesi gönderı"lıııı'ş meşguldür. o öbürküne ne dem..lf. fllt.n ne 

yapmış, falan ne giymiş ... 
Salamarıka, 29 ( A.A.) - llmumi Bunlar blr parça da kala ve kültür 

karttrı?ahtan tebliğ . edildiğine göre, geriliğine deUUet eder .. Medeni in.san yal
Ara.gon cephesindekı Sliğ cenah kıtaları ruz kendisUe meşgul olmak )Azım ldl~-ı 
llerı hareketlerine devam etmektedir. .. ~ . ıe •--
Mühim bazı noktalar lşgnl edilmiftir. oırenınlş ~e diıerlertnln it ve hareket -
~8S)'OnaUsllt·ı·Jıı {JÖrdtiüii yurdun l~rilek":;;l:ine lllş:ııı derecede allkada.r 

Bnr~elon, 29 ( A.A. ) - Başvekil 1 :U. ma sevyes ne erişmiş olan lnsan-
Negrf n Aragon cephesindeki faaliyetler · 
tıakkında btr nutuk söyleyerek astı Bu tell'kkJnln kökleşmlt olması irfan 
kuvvetlerin yabancı mt>m.leketJ~rden ve ahlak seviyemizin yiikselmekte oldu • 
razhıca yardım gOrdOklerinl ve asilere 1 tuna delllet eden &iizeı bir kıstas olarak 
kOlliyetli miktarda harp malzemesi gel- kabul olunabilir. 
diğini ilave etmiştir. Bahıubr oCLGEB 

Japonlar Şanghaydaki 
imtiyaz mıntakalarını da 
kaldıracaklar mı? ,,.,...,.,.....,f(Mi 
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ğ dan H rler .. Maliye, Hariciye Vekilleri 
Parti Meclis Grupunda 

İki çocuk 
Tandıra düştü 

Biri yanarak öldi.i, öteki 
tehlikeli bir halde çıkarıldı 

-----------------------------~---------· izahat verdiler Norgah Kamunu 
içinde bu yıl 
yapılacak işler 

Ağrı Halkevinde 
konf eranslaT (lJst ~riltl l lncldo) • jbug_U~kUnı.l~n daha iyi_ bit uetice ,.e:a· 

• ceAım tııbmın etmek mua:ıkündOr. 1 deVQffl edtyOT Y<ılnıl Şubut 1938 ayı içinde 17.W!ı., lfü:de Cumhuriyet idareı;Jnin ııld!~ 
cı • • , • Oe~ ve şubat 1937 ayında da 15.686 901 müsbct tedbirlerle, memlekette ut0U 

. Ağn [ Hu_usı l - Halkevlmlzın ı.lU, ıUra liJb~il edilmiştir. Şubat 1938 in Şu r<'fah sevlyosl yıllar geçtikce kaydtl de. 
Yeni okul binaları, yollor. su ıa:ıh. edebiytıt şube~ı tararmdau teıup bat ı 931 ye göre hakıkr fazıası, muka- ger bir nisbette yükselmekte ve. ~ 

Erzincan, (Husuc:i) - Şark vilayet· . I . .. k k edılen konfe.~a~s serıslnln geçe~ batta ·osede mahsub farklurı da hesnlıa ka· devlet varidabnın verimini de 'f'~~at· 
!erimizin bttzı yerlerinde olduğu gibi Er· iŞ 8rt, DUffiUne ara OIU ve 14 llnctlsunu teşkil eılon ö~retmen tılmak suretiyle :!.~OH.f>ZO Huıyı bulmak. maktadır. 1937 malt yıla tçlnde tı:ıh$1 e 
zincıtııda da httlkın bir çoğu ekmekle· Norgllh. [EiusU3i) - Tatilden islifa· Masume Ünsal'm konrernnıını takıp eden tadır. ltt, geren mali yıla nazaran, göruıeıı ~ 
rlni evlerindeki hususi tandırlarında pi· de ederek mahalleye bir knometre uzak- Uçüncii gUnU 18 Mart idi. Bu tnrihsel 1 tı37 mali yılmın bojındanheri her yuk~rıda ~esbit edilen fa:ılahklar, ne fı( 
şlrirler. tıı bulumm ltükCımot dairesine gitllyor- gnnon akşamında salon tezyin edllmi~ aylı'k tülı;Uat uılkdım, gc~~en yılın aynı nl bır vnrıdat kaynağının yeni br.ıill~ıJl'f 

Bu suretle pişirilen ekmekler hem dum. Knrşıdnu dairenin önünde blr ve Çanakkale ge<~est tertip edilmtştir. 6ylarmdtiki t~ıtıı:ılltıtu unzarun, t\evamh dnn vo ne de mevcud verı;Uere. yaıı• 6~ 
pişgin ve hem de nefis olurlarsa da bu halk kuuteli göz.Uıne ilişti. Adımlarımı Dinleyicilerle bmeL\llmç dulu ol.rın bir ~ekilde artınışhr. '1'.ıbsil!it fnlaları: ~~~~::~~-ı~;ı;:' t!b~~uı;1 gc~m~ıf;~r . ..,~tl-tandırlarm yaptığı zararlar fHydalarından !'ıkla~tırarut~ kafileye ktttıldun. t\ıt k ye· ve Hhayımız nuıhantıt_tin 'l'ekerle tuğ~c· ~ dnl kr.yımklarındnkl in:~nfın 6:

0 
mııkfj-

dtıha çoktur. Meselil. memleketteki gö:t. dl küynn dört yıl içiıı ,_~çllmı ınuh- ncral Bakl \'andeınlr'ın ıle lıtı·rn· bu_ı.un A..,· C • çı.:H y11ıı1 .~·8~~·o.c. ... ,~a1· 1.l11 ıetlerln vergi borcllnu lrnloy:m öıi~~ 
bastaliklarınm başlıca sebeplerinden bi- tarlan mllılyzyo gelUlişleı· , kıtogmr- dukları bu gocetle kurmny Blntuışl Sırrı Hazir:.ırı "' lmklinını bulmalarının hir net!ct~ı:ıdıt 
risinl teşkil eden tandırdır deniltrsP ba- hnını ı.:ıkurtıyorlardı. Acnr heyecanlı konreranslnrınn başlnwış T<'mm '' :i.ll56.:n1 _;,./ 
kikati meydana koymuş olacağız. Ç..ınkll Kamunbay bu csn:ı.du ~ö:ıl~rin\ süy· ve ulusal tnrilıimizin ~anlı ve eşo;iı sa· }~:~ı~to<J ~.~~~:~~i Malatya bez 
zeminden bir metre kadar derinlikte gü· leme~a başlam;~tı. Yıtpılac:ak işleri muh- hlfelerinden birini tP~kil edon hu ntfer; Hirinrltq iu 1 t.:ı26.041 

:1~:~~~ğibu~~:t"k~~üta~ıı~~~~~ ~ka~~~ ~::11:~a ;~1;:~yo;;~ı. ~.~:1~~~1 et~!~rıla~:~ ~~~~~:~1 :~:.:1~~ b~~~ı:~:c\~~kku:;~!~~ ~~~~~~~ş~~:u !;:!!;:::; fabrikası İnşaatı 
~~k :~:adav;~i!~ı!~ ~~c~~rl~~~n~ar~:; epcy~:~ş~:rb;;r:~~tarı anlattı: ~i~:~:ı-·~:~i~n~ı:y;;~~~·Y:J::~mı~on~:r:~~ ~~~~kanun ~~:~~~:~~~ bitmek Üezre ... 
Çok kızgın bir hale gctirihm bu cthen- - Vaktııe Norgabın yakınındaki al· aziz şehitlerimizin hatırasına hörmeten 
ııem kuyularına gözl~rini kar~ı vererek tı köy htılkımn eserile vucude getirilen bir d:.ıl~ika 3yaktu susul11rak sona ermiş· Seyri taklh <·dcrok .şubat f!oounc.la Nisanda ınakinOJCl'tfl · .. , 
ateşle meşgul ohm bir çok zaVölhltır yukarı Norgah okulu iki yıldımberi ta· tir. . - . 20 kUs01 milyon lira gihl mnhlm bir MontaJ·ına başlana ak. 
aöz :>Arısından kendilerini ı.urtaramu- mir ettirilmiş iken 93G yılındtt yeniden Bu hafta verılen ve fo lacı sıra?n miktara varmıştır. ıP 
"' !; bulu n 1 tiklal ha b. de halkımızın . .Anknrada üç bDytık mHli hnnl_.tSı.ı dlıt.·1 gı'bı' h"'r seııe ı,1·, k"" kadın ve ço· üzerine yaptırılan çatı!'ı kışın teslratt hn- na s · r ın ° · Dokuz aylık tabsllllt miktarı, aeccıı ..., 

ı. v ...... ı x- b ı d ı k 1 1 6 
• lştirakJ~le kurulmu~ olan ( ~lnlatya "". 

cu"'un du tandıra diişerek feci bit' su· vaiyyeye ve üzerindeki karın Hğırlığ'ına a ac;oll ı aş ıca. ers er onusun. a 0 tm yılın aynı ayına nazaran fazltı olduğu b m ~ 
6 k r T ,., l B ki v d ı ta rikası ı Ork anonim ştrkoti ) ntrı ~.., 

rette cayır c:ıyır yandıklannı duyup işi- mukavemet edemiyuek yıkıJmışta. Ve 'On enı.nsı llı;genara f\ an em r g-lbf, hütço tabminlerlne göre de fazla ıatyada inşa ettirmekte olduğu bet •· 
tiyoruı. zaten divarlan da zedelenmiş olduğuna ver~l~tlr. Konferans şu sırayı tttkip et bulunmoktadır. Bütçe tahminlerinin, do iplik şabrilrnsı haylı ilerlemiştir. ;-;ı~3 .Uu cümleden olun.ık iki gOn evrnl göre gönderilen tam teşkilatlı ve iki kat- mi~ tır: .. 0 ku~ ay sonundu, normal tahsilat nlsbeti sonlorında makinelerin montajına l>tı~. 

lı okul planım talbikruı yeniden bir okul A-:- BuyOk btup mlllekc,,reslnde s· % 7fi olması laıımaeldl"'lne aö o, Şubat nacak ve kuvvetli bir ilıtfmnlte fnt>t1~~·· 
Şehre beş kilometre mesafedeki ffaı;.ıhaş manlı ımp .. rntor\ull.umın durumu 0 6 c .. 

'' yupwamız için geçen yıl eski okulun " . ı.; • • • ' • • sonundaki tfthsfült 11,1iktarı, bOtçe tahmin· 938 senost sonlarında faaliyete 'reı·eC' 
köyünde Çııvuc:ı o"'ulldrınchm Kamilin B tstıklr.ı harbıne gırıcı ve kong tt " • 

• 
6 yanı başında ve Eılli lira mukabilinde ral•ır, -

11 
.. lerlni .do % 12 y1 ge"ı.ni~Ur. ;\!illi bııkım· r. evinde hırıdırda ekmek pişirilirken Ka- , ı ~ Des se el"lı.: • la ıt)tlb~ 

mllln torunhmndan birisi 6 yaşmdtt di· yelesi erazl iı;tı.mlak edildi. F.ski okulun - İçenle patlııyıın I:ıyanlar, dan balb~ssa bu nlsbetlo çok buyuk bir bir kısmını nüs~~n!a':tl!:ıi mr::l\:ette jd: 
~eri 1 y.tşında iki ~·ocuk hjnlc::n hmdmı yerini bahçe haline sokmıığı göze ttl· Ç- istiklal harbinden ulusal, ruht ebe,'?ınl~etl vardır. dete olarak ( Jakarlı bez ) imaUoe ~. 
düşmüş ve bu c\;hennem gibi kızğın dırd,k ve yajJac~ğız. ve genel dersler. 1 absıhll fazlalığı bUtUn varidat nevi· rar makinelerle leçbiz eclilmesi kıırarlll 

Aş11ğı Norguh Saksı okulhmnın ytt· Sonuç olarak tıı d"'nkü ve bugllnkU lerlnc duğılmı.~ bulunmaktadır. Her ne,
1 
tm_lmış ol:ın Malatya fabrı·k·sı , t~cı~ tandırda o~lan çocuğu yanorak ölmt\ş, 1 d u .. .. .. ~t 

kıı çocuğu tehlikeli bir !mille çıkarıl· 1 1 · d 1 - d k ı 
nı l.ıaş ıtnn akı toprak yığınl11rı kaldırtı· Tu"rk yurdu ve halkımı açılan parlak kodar Inblsarlar hasılatında bir eksiklik' edılme .programları.na ntızaran, · bıışuv 
acak ön erm e güze bir bahçe vucu e yollar genişce unlatılmıştır. görülmekte ise de, bu tamnmen :zahiri- şu nevı ·u~sş arı ımal e~oce1Wr: . 

mıştır. getirilecek ve Karı:ıkoç, Varincis köyle· Cellll Orısııl dir. ÇünkU Hl3{) mali yılının dokuzuncu l - Slrayn jakarlı tıpl. • 
rl okullarının da çatılurı yeniden yaptı ayında 0 yıl hesabından hazineye ~ - Antalya jakarlı tipi · 
rllacaktır. 24.00 !00 lira verildiği halde, rn3ı ! - Yişi FJorida jakarlı 

Bu yıl mıntıka dahilinde numune Transit Yolları mali yılında 1037 yılı ııesubından ~ - fafer. ~uva Jakarh Upl 
köylerinden olan Kilins, Mezehrek,Baksı, Başmüd ürlüğ'U kil tipliği 24.üf)l.500 lira verilmiştir. Aradaki fark ~ · · 1~oklı1. JakJnkr tıp1ı. 1 Ahb k - l . ld ki l~ a - 1< 3c ı~ l d b .. ; . ·ı . - \.rep an a ar ıp' 
ve unos oy erıne e e p un go· Vilayet Dcflerdan HQmid Kars'm ~·" mn ı yı ''!:' ~ h~ ne~e v, ~rı mea~ 7 - :\lanyo fıstanlık. 
r~ yenıden köy tıütümet konağı inşasına kı7.ı Bayan Sııclde 1'ransit Yolları Baş· la7ım~elen 1.118 .•. ·Sıt lı~anın 1.1.~t; mnlt s _ ipekli fistanlık . . 
b· şlattmlact.Lktır. nıOdürlUğü katlplığine tayin cdil::nişUr. !ıh gırdikton s~nra \'erılmfş olmasından Bu nevilerden ( 10 O?R.672") weırt 

Arazi tahriri 
Ma\ ıs sonuna . . 
Kadar bitirilecek 

Gl'çcn yıl sudan mahrnm olan aşa· - ılerl gelmE-ktcdır. Bu, na:zara alındığı istihsal edecektir. · 
BütOıı v Ay.-ıl r ••· bilinddd ar11:zi ğı Norgtth suya kttvuştu, orta Norgalı da sor kt1ylcr1 orasında mnşterek yollar bu takdirde lrılılsorlar da Devlete geçen ma. Fnb ik . rkb 

1 
• ,~ 

tuhrırt i~ıcrınin Mayı.; ~ıij8 gıtyt-slrıe ka· nıutıtaç olduğu suvu köy i••ine kıtdıır yıl bıterılecektir Aş11ö-ı Norgfıbta goçen l f 1 r anın tp 1 ane l\.ISmı &lY ol 
.J )' 

1 1 
t b . · ttil'r "'i , • 

1 
bed i yıldsn aza veımlş dtmcktir. ~nede, m~htellf cinsdrıı, ( 1.04S.87 ,, 

dıtr bebem hal Llt rilınesi ve Haziran· getırdJ, çeşmesini ou yıl yapacaktır. Ar· yı se ın a rıp c s? ) oıun ca ~ Son beş mali yılın dokuzuncu tıyı kılo lplık ımal edecektir . . nıı jplll'ı 
dan itib ıren yeni t>ene vergilerinin yeni nas ıı.öyOnün suyu olmadığından o köy· yerleri tekrar açtl~cak .vo ~öprU başma sonlarındaki tahsilat miktarları, aşıığldtt. ( 824 52 l ) kilosu kumas imnlinde bfıf' 
Uıbrir üzerine tubakkuk ettirllmest Ma.· IU hıımivetli bir vatandaşın bu işe (300) kudar kavuşturuhtcaktıı. Bhnlurdan buş· ki . t kf 1 ı t' fnbrik .. tarat'ı d . t' l H . ..,o 

J seyrı a p ey em ş ır: .. .. n an ıs ımıı ed ecek, "" 
liye Vekaletinden vilayetlere bildirilmiş· lira vereceğini köy heyetin'! vadettiğini ka ~orcuktur~ar . ar-ıs~nda yazın ~eçıt teboklsi piynsara scvkGlllnıtcaktıt. · 
tir. Bu emir üzerine viUlyetten kazaltmı anluyan htılk 300 lira da kendilerinden vermıyen su uzerme bır ahşap koprn Seneler TahsUAl mikdarı Fnbrikanın tam ranôımaoJn ~nlıf 
vo alakudttrlara ehıımmfyetle tebligat vererek bu ihtiyaçlarını temin edecek· yapt~ıhıcııktır. A • ftb k- ln33 124 379.824 bilmesi için Uç eklpte' tnkr1bon ( 2°""1 
yapılmıştır. lerdlr. . eçen yıl şıı~ Norg ta oyUn 19:i4 148.~13.115 . i~çi istıbam etmesi htıım golmektetW', 

Geçen yıl 29 kilometre yol yapıl· şahıslyeU ma!1evl.yesıne alt Çoruh kent 1935 153.aS3.945 . Bu işçilerin Malat'-•adn k 1 1 L·la ıt 
Ticaret Odası Reisi 

Karstan döndü 
KaTstaki hayvan ihracatı anonim 

ştrkeıi .. deki mnraklplik ·azifesl dolayi· 
sile bir nydıtn beri Karsta bulunan Er· 
ıuı um tkaret ve s11mıyl odttsı reisi Sad· 
rettin Gözübüyiik Karstan avdet etmi~tir. 
Bu toplHntıda yapılmış olon işler ve 8· 

lınan kararlar hakkındaki malumatı ya· 
:ın bildireceğiz. , 

Tefrik a:20 

- Bt!lkl dedi Müller ... 
Sonra ~enl ıbaşlayan caz:ı. bl.2 de uy

duk. o kadar haflf dansediy-0rdu ki göğ'
sllme ya landığını hissetımescydim adetı1 
lblr ~ayal ile kucak kücağa olduğuJnu 

zannedece&tJ.m ... 
- Burayı diyordu. Hiç unutmıya -

cağım ... .3n sıcak gUnde, bu :ığ::ı.çl:ırın 

se~s:zl1ğinde... ve beceriksiz kemancının 
hareketlerinde ne bileyim öyle bir h ·ısu
~iyet var ki. .. 

GUldüm: 

1 rındak.1 genış tıdanh~a bu sene fazm 193r, 180 rno 711 d ··k d°l b'l J< (J uy ı,. ~fi 
mışnr. Bu sene lkbahar tohumunu ek· önem veritecektir. Ru fidanlık nabi e 1937 200: 105:0'78 aıı e ı e ı eccğl muhuli:lrnktır . . J?ıs • 
meslni mntenkktp \'atandaşlar umumi merkezine nç kilometre kadar uza~a kanm usta muavini ve. u~ta kadrosu~ 
bir kaynaşma ile faaıtyete geçecekler· oldull-u için nahiye merkezinde de yeni Bu rakamlar. devlet varidatındaki yevKm Alm

1
anfyba<l.ak muhtc;hf fabrikıilt1..ıt.' 

d . "' ' . 1 in 9 1 ve ayser a rı nsında s etiş lrilaıe11•· 
ır. bir fıdanhk tesis edilecektir. venm n, ya ız l 37 malt yı ında dctil, dir TU ki. d ilk . 1,ı 
: Abrans köyürıtL, vadiye dog ru lah· Geçen yıl muhtelif cinste 14000 geçen meli yıllarda do, bir evvelki yıla fab.rika!ı J~aı!ının ~~:0r1'!;;!~t!~'8~e· 

mınen 500 metr~ ka_dar. yalçın_ v~ kor· ağaç dikildi. Bukndarı maksadı temine naz.aran, a~tmış olduğunu ifade et'?ek· ırnnu olmaları şart koş~u. tur. .. 
kunç uçurumlu) olu ılg'ilı köy~erın ıştira- k!fayet etmez. Bu yıl da nğaç dikece· tedır. Ttthsılatm d~kuz ay zarfındakı beş Teknik elamanlar k:ııiro!u da 1ııı'ır 
kile yapılacaktır. Ayrıca katı miktarda ttız. . yıllık ttrtma nlsbetı O/o 60,9 oçıkmıştır. lnnmektndır. Sumer Lor.km mu! t lif tıb 
amele gönderilmesi de fıeçbaylığsı orze· Nnınune knrnkolunun temeli kıml· Develet vnridntında görUlen artışla- rlkalarmda çoh•ım vevn t . 

1
• e ~~ 

. T . h d n ı .. .. v ~ ... s aı iOren . ..t1 
dlleeektır. mışhr. aşı, topra~ı ezır ır, " yı rın seyrini goz onOnde bulundurarak manlarn ihlvetcn Almun ada tah 'Jde v 

Modlisor - Danzot ve Dıınıot • Or· da karakolun inşası bltirilecektır. 1 mali yıl sonunda elde edilecek hasılatın lunon teoksiyenlor do vlrchr, . sı 

ç~tık gibi ba.şmı sağa. sola sallıyaraic : 

- Ben bunları unutmıyacağım iste 
d iye inat etti. Gtilüştlik ... 

Müllerin arkadaşlığında insana sü -
künet veren i:>ir ~al vardı. Henli.2 kadm
laşmamı.ş lblr genç .kız gibl idi. Kafası 

hülyalara uyanık ve maddeler aleminden 
çoı:-c uzaktı. Bunu en çek a:kşama. dogru 
tura çıktığımız zaman hissettim ... Denizi 
• er görjUğü kıvrıntıda duruyordu. 

- -
Güldl\: 1 Te~dUfün ya.nımd:ı bulundurduğu bu ya- I te değildlm. o kadar içime knDall \'e 
- Fakat dedi. Angajman ... Onu ne -Oancı ika.dm benim düşlincelcrımı izale kadar .1ertıı idim kl' ... Bu yUı:de~ nı~ 

yapalım. . . ı?dcmlyor.iu. Faı:ıl ta.hmlnlerlnde ak~a11 • !emenin tarzı cereyanını dei}ştw.wtı : NI 
.- 3a~ka çaremiz yok ki... mı~tı. D1ınunıa beraber onun utak cUm • I - Bırakalım bunları MüÜ~r.:. ı 
Işkele sabahklnct:n da:ha. çok kala - i l~lerle iç.ini a~a:k ıstey1?lerlle aH\.kadnr ınsnn ne de hayat felsefesi.:. Şu -~ 

•.Jalıktı. Vapura .girdiğimiz zııman tekrar o.muyor da değildim. fülha:ssa kendine sah'.lleri g'ÖrUyor mu.sun ... Ora::ı.ı 'J.Şt.e t · 
ıbaş gU·•ıertede cturmağı. tercih ettik. Şiın- gl\rUltlUerle dolu blr hayat yoln çizme - ' snraydır ... Sulta.nlarlle 1 le il "U, 

1 
si.ya~ gökte yıldızlar birer ışık damlası sine rağmen sü:k~netı isteyişini pek m~- 1 tlln tantanalarlle padı~:~;a:~ o:i:.~ oı~ 

, g.ıbi ıclller .. Vapurun yardığ1 suların hı- nalı bulmuşt-wn. Istese kendi.ne ~akin bır . rurlardı. İstanb•ılda öreceğln tek- ıı# . 
şırtısını dinli~orduk ve 'karanlıklara gö - ömür çizemez mi idi? Bunları dtişlinerek : 1 orada var ... Seni ,bl g-gü d gı;tP 
mülmüş manzaraları :bir .~1:1bız gibi orıı-1 .- Her ~ey senin elinde d-eğll m~? reyim olmaz mı? r n oraya. a 
dan çekerek göıümüılin onune atan pro- 3·ıgün eğt!r iste~en seni bu şek.il hayntn Ço .k ·ibl 

1 
dl B -lllöl 

.. .. . cu g sev n . aşını y'J.-'' 
je~töru adet1 ihtiynrsız takıp ediyorduk. ne ba.~lnr... öğ ünid k . . 

Mi.iller : 1 O zaman cevap vermeJL Buna ... o • g s ' en ayırara yüzfünc b~tl · 1'ııl 
- Sükünet diyordu. Buraların güz.el kuldu ve biraz sonra: hi - ~e lyi. .. Ne iyi ... Se~~i ve ~t:ı.P 

c!·ışunun sebebi bence sUkQ.netlerlnde ... 1 - nmr misin dedi. .. En. bahtlı kn:iın ç ';u mıyacağı~... . ~il 
İnsanın kendi içine kapanmasına lmkAn başı lıaı ırl .. idlr? En gU.ze-l olanı, en genç ö:prUye ln;:Uği.ml:z ınmnn ~:ıa~ . JI 
,·eriyor. .. Düşünceye d:ılmasını kolay - olam d.eğil, kendisine yaslanacak sağlam za yn.kln5mıştı. Hemen Terk-sim -?Y.\M 
laitmyor .. . Ve hayaller ... Hayaller... bir erkek göğsll bulmuş olanıdır. .çıktık.Onu kulise gönderlr~en: . ,..•- 50r 

- Bir ufruk kız p,ibi dlişUnüyor3un l ses r;ıkarınadım. Onun derdine do • ' Bekle dedi benJ. .. Is.im v~ c.I 
niçin ? kunnmş olma·kla ıkabahn.t lşlemi:jt:m. Ko- mez... Belki ynrım saııt .. · 131r p.nrcLl 

- Böyle düşUnıneğc mııhtacı.m ... za- · nuşm:ı.k ve :ıçılmnk ihtiyacında oljuğ1m'1 konuş.•.ıruz... .~ı 
ruretler beni öyle bir dleme sevketmt'} ki.. anlıyordum: Ynpacak :zaten bir işim ~d1J\ . 
Dil;;ünmeıneğe, gillmcğc ... Scbebsiz de ol- / - İtL5anıar diyordu t:ı.hmln ettiğin- oı:ada kalmağı b1r parça m~k e'J! 
s:ı fümeğe mahkümum .. . Benim haynl- jen dahn. fenadırlar ... Bundan tkl sene llyen:k Müllcrl boklemcğl t.erc/;ı -~~J 

- Ne güzel dlryordu ... Siz Türklerin 
bu kadar g'Uzel yerlerde incelmlş ve şair
leşmiş tir ruhunuz olma1< lazımdır ... Sitin 

- Siz dedim memleketinizden gelir- ke. :iınlarıruz da b:ıhtiy:ır ol.lıalıdırlar. 
ken galiba en olnuyacak şeylerde mu - Maden tarafınd.a.n d5nUp gellrlct!n 
hakka:k .b:r .güzelHk 1bulrnak . end~şesilc güneş son ışıklarını vererek Marma.ranın 
gelmişz'.n!z ... Ne var ibunda ... Istan'bulda ardına çe:k.ilmi tt. Sakin b!r yaz ııkş:ımı 
öyle ş?yler göreceksin ·ki :hak:katen umı- ba~lıyordu. Mliller: 

l~r· :n yoktur. olınamıtlıdır. !fü eğlence evvel hayatın bütün glirt.iltülerlnden aza- llrdim. Sahneye ~alun kU\Uk ·bi~ ~1~ '.I~ 
kadınıyım ben... d2 b:r cmnr gt·çirlYordum ... unıverüteyi oturd~m. Getirttigin1 bir duble bıraS 

tulmaıma:k değerleri vardır ... Fakat t·m- - Buradan a.yrlmamak k:i.'.jll olsaydı 
lan ieç... diye yüzün;ıe baktı. 

Beni hayretle dinledi sanki... ve bir - İstersen dedim: 

s :mra başını ~öğsilf!le yasladı : tıtırebileceğiml ummtıyord•un ... Fako.t ol- ağır 1~eı-ck dilşl.inccl~l.nıe d..-ı.ldUll··iJtf, 
- Haltukl de.:11. .. Insarılığımt her • mııdı... Ve bııgUn işte böyle diyar diyar - Bu ne jalg1nlık böyle R~fl1' s ~ 

kes ten daha ç: k hi!!scdiyorum ... Halbuki dolaşıyorum ... Kim bllir dahn. ne kadar da Kafamı arka.ya çcvırıncc 5elll1 
hayaller<? daha çok inan!yorum ... Ve öm- dola~acağım ... San'atka.ı· oldum sö.ıc!e .. . gö3 -göze geı.ct.:k. OUldli. · · ıc ı' 
rllmU :. likünet lçin:le bir mevıua ho.sre- Ne s-::ınatı. .. insandan evvelO. iÜUl olma· - . SUheylO.nın nlşanmdo.. oenl.11~~ 
debilmek kıı.bil1yet!m1 hi .. sedtyor).lm. sını istiyorlar... la.y ediyordunuz, dalgınt~:-t lt1m:1t · ı::_,) 

Müllerl 'b1r rüyada gl'bl dlnUyördum. onu ıe.seııı taebU•e ıı: ruht ktbutye-t· (Arka~• f 
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EN SON HABERLERD 
Çin ordusunun ileri 

hareketi devam ediyor 
Filistin de 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Tophıyuıı: B. D. 

Tt'f rlktt: l o 
çetelerle müthiş 
bir çarpışma 
Çarpışrnayn kırk lngiliz 
tayyaresi iştirak etrnis 

l Son muharebede birçok 
top iğtinam ettiler 

. . Don nehrini geçerken Sokullu 
imtiyaz mıntakasmda Japonlar bır Mehmet Paşayı hatırladım. o bu 

lngiliz zabitini öldürmüşler nehirle Volgayı birleştirerek Hazeri 
-., l\udoa, 28 - J.'ıllstlnde şimdiye ku· 
k <ılan mUsaılemelerin en bUyllğtl vu-
llt Uelmiştlr. Hakiki bir muharebeyi 
liıchrao hu çarpışmaya 9 lnglliz aleyı t W tayyare iştirak eylemiştir. lhtilılki 
1 Plar muharebe meydanında 50 i>lü, 
8 'B1r ve yüzlerce yaralı ile k Ulliyetli 

Haııkeu, 29 ( A .\. ) - 1 Hesmi Çin 1 taarru'I.~ geı,:ıuişlerdir_. .ıapon~~r _ t tO 
tebliği ] geçen Çarşamba ı::ünOndenberl telef, 8.> yarnJı vermışlcnUr. (..ın kıta· 

dış deniz lere açmak istemişti 
-..1 111 1 b l it t kl t .• ları Ueri hareketlerine t.Jevam ~dcrek Oa~ıstan toprakları b:r ha le geliyor. Sonra onu soğutmak ta 
\l n er nb. er arnff ~yaptı: a~. farr~zş Tayfun demiryolunu ele geçirmişlerdir. Dağıstanda ilk uğradı~unı.z ehir ayrıca blr külfet oluyord'J. Daha çok bu 
nr tauı ır muva ll ıye t, ne (6 enm · • • •-ı 1· ili . l ltt ı . ~ _ sıcak sudan çay yapmağı terclh ediyor ve 

tir .fnponltu u r lltJ -,. 1'.M • il Rusların Ptıgor ... kl dedikleri Be.şdağ ka -
· Sol cenah 1·ıtaları kilometrelerce ·-.ı hu•ıuü ... leı· ı d ç k · vagonun ortasında. yanan oobalnrın U~-

::aloımat 'bırakarak dtt(ta çekilmişler 1\ "' c c :. . . . sabası ır. er eslerın a.na vatanını teşkil rine •erlestlrdlğimlz cavdanlıklarda a • Uerlrmi~ bulunmnkladırlar. Ss~ cenahla :Şnnghıty, W ( A.A . ) - lngılız eden bu topraklar sık köyleri. yemyeşıı jık ~ t · d. k • ç } 

"""- Tayyareler, çetelerin tahassun etliği 
• .,. .. ,, wfddetle hombardıman etmekte 

Japonların yaptıkları bir taanu1. defe· imtiyaz mmtakalan Jrnımındltlu .Japonlar Ye münbit ara-z!.:silc cidden çok glizelrli. o ayna ıyor u · 
dllmiş•lr. Buradaki çarpışmalarda .Japon- tarahndıın öldürUlen İngiliz zabiti hak- rala rdan gö;Glerim~zi bu güzel manzara- Volgaya doğru 

.~ .. inamı alnylara sıkı bir taraına yap
~tadır .. Çetelerden bir kısmanın köy
~~ kaaabalara iltica eylodlQ"i haber ve 
~ektedir. 
L.ı. Yeni lngiUı Yoce KomlsAri Filistin 
""llllDa hitaben bir be)'anname neşrode· 
~~ berkesin it ve gtıcnyle weşg1.&l ol· 
,....Dl tavsiye eylemiştir. 

lar muharehe yerinde hin kudn 010 kında Japon hükumeti nezdinde pr?les· !arla oyalıyarak geçtik. Çarlık Rusyası ta
bırakmışlardır .• hıp :>nlardan 40 ağır ve toda bulunmuş ve bu huUn tek.er~fhl.ınde r:-ıfından Şeyh Ş:ımilden alınan bu top -

t askeri tedbirler alınnca*mı bıldıl'mtşlir. ıaklardaki bütün tarl:ılar mezr•.ı ve ohUtl\n 35 ve sahra topu iğtinam edinıiş ve4t imı h·n,, mrntlll,nsınfln hlr 
subay oı~ir ahnwışhr. Beş .Japon tankı · l .. 1 h ' J.:öyler birer mam~ırc idi. Katarımız şimale 

1 i . •'f 'R\' ll:t: f u a . cıkrnnlkta devam ediyordu. Bu yolumut tahrip edi m ştır. L' ın lıay ~'o . 1 A A J _ Buırün · 
ı 1 ç ı g ,, · . · · "' . Azak körfözinin nllıayetindeki Rostof Hlr Jaııon te~·~hbO~O n.klm ka • ı 

1 
f th 

Şanghayda bulunan htlya ~e ere . anesı- - T ilnkce imllle Azak - şehrine kadar sllr-Şaşgbfty 29 ( A,A.) - .Juponlar ne ıki Jftpon tayyaresi tarafından .! bor~- dU. · 
Cenup cephesini lki yeni fırka lle tak- ba bırttkılmışsa da hasarat olıııaılııtı gı· 
vlye ederek, knybettlkleri araziyi geriye bi, tnsnnca du :rnyiat olmamıştır .• Japon· 
almak Uıre ilcrileınck tsteroişleı·se de , hmn Şnnghıtyada imtiyaz ınınlakalarına 
Çin kuvvctleı i bu ileri hıırekeli durdıır- 1 bir ttumuz tusreketine hımrlandıkları 
uıu .. tur. Çinliler bu c~ptıeda mukabil nnlaşıJmoktadır. 

Don nehri 

Rostof'a. tren Don nehri üzerinden 
gc~en bir köprüyü atladıktan sonra giri
yor. 3u köprüyU g~erken ~httyn.rsız oü

Sizrandan sonra Batraki knsabasın:'l 
geldik. Bu kasaba tat:ı.rlarla meskQn Da
ha Batraki i.sta&Yonunda duruvken dün
) anın en büyük nehirlerinden blr! olan 
Volgn üzerinden geçcceğimlzl duym·ıştltk . 
Volga çarlık Rusyasırun bir çok ~ulUmle
rlni !beraber hatıra getiriyordu. Hep ibU
yük ıgeınlleri yedeklerine almış mahküm
lnra tesadüf edeceğhnizi zannediyordum. 
Ve merakla bu geçişi bekliyordum. Bat -
rakiyi geçtikten bir müddet sonra treni
ml7. birdenbire durdu. Avusturyadan 

kaçanlara yardım Çekoslovakyada Alman 
unsuruna verilen haklar 

yilk devlet adamı Sokullu Mehmet Paşayı • · Köprüde-o geçerken: 
hatırladım . Onun bu neh1rle Volgayı blr-

Anıerikanın teklifine 18 
devlet cevap verdi 

lc.ştinnek suretile Hazeri dış denizlere aç- istasyon mevcut olmayan bu yerde 
mak teşebbilsü vardı. On•ın ölilmile nka- trcnim1Zin durı.ış1ına hayret ettik ve pen· 
ımetc diiçar olan bu büyük programın ye- cere ve kapılarJan uzanarak dışarı bak
ni Ru3 devleti tarafından mevkii file kon- ( tık~ .. Bir çok süngülü askerler vagonlara' 
mnsı düşünülüyor. Yü.zlerce sene evvel bu dogru geliyorlardı. Her vagona ikt.,er ta-

. kltdretll devlet adamının yüksek düştin --.ııa. Vqinıton 30 [ A.A.] - ı\\·usturya l'ırğ , :.W ( A.A. ) - Riill\n Çekos· Londı·n ynı:Neli'ı·ı nwınıuııı ce.r;ini orada say.gı ne anmak.tan kendimi 
~ilerine yardım gayeslle bir top· lovnl\~n Sfll%etelcri füt~vekil l lod7anın Londm, 2ll ( A.A.) - Çekoslovuk- alnmıtdım . Rosto! Baküden sonra tc.sn.dllf 
~ )'apılmaaı hakkında Ameriks hD· nutkundnn \O bu nutu~tn tumas odilen ya llaşvckili Hodıanrn Çekoslovukyaıla- lettiğlmlz en mamur ve büyük .,eh!rdi. 
~ti tarafı~ao aa devlete gönderilen Alman nkaUiyetlerl scselesinden hararet- kl Alman ttkalUyctleri ·~~kkındnki. SÖ7· İstikametimiz değişiyor 
~namelere 1imdili~ fransa, lng-iltere le hlhsetmektedlrlcr . Bıışvckilin Alwun lori lngili~ siyasi nıaha!ııınde uerın bir 
tıt:-Ga:aetıerf de dahil olmak D:t.ııre ~8 ı 8 kelliyetlerl h:lkkmda siiylediğl sözler il intiba .hasıl etml~tir. Bl\lUn. Lo~dra g~- _ .Rostofdan sonra ~atarunız {>lı~ale 
~&a:aetten muvafakat eevııbi gelml~tır. bütUn ÇckoslovakyBda samimi surette zetelerı bu meseleye s:ıhıfeleı tahsıs do_?rn yolu~u takip ettı . Bu sırada ugra-
~" bu toplaotmın mahalli ile \'eril- k ,.. ıştı 1 ctmişl,rdtr. '11gımız şehirlerden bl.r çoğuwın ismini . arşı .. nın r . - h l 

1 
tc 

lbım gelen karar mahiyeti ilin - - a lr ayamıyorwu. Za n bluıları batır -

~tir ı• • f h ı ki 1 lo.mağa dn imkan yoktu. şehirlerin bizim ,_ . . .. mır uarı azır ı arı 'için ifade ettikleri mana trenimizin b!r qıdakyada hır tecavuz Z knç ctnklka durmasından ibaretti. Yalnız 
daha ' bu nrada Riyask şehrini hatırlıyorum. 

b. l Çünkü burada l!itikametlmlzl dcğ~tir -:'tııa. 4\ntakyadan blldirUlyor ; Kısa fdSl· Süratle ilerileyor. Fuarda on 111 ıne re mlştik . Şimale gitmekten vaz ıgeçerck 
l~ &Qrilp a lden ve mOtecaslrlcrl he· InUrabbaJık SUD İ bir göl yapılacak şaılkn dönmüştük. 
..... ~_ ekseriyetle ceıaaız kalan tedht, Yeni Istikametımlzde llk uğradığımız 
:"'tltAtı devam etmektedir. k ·>rJ,1' .

111
,, 11.

1
kl .. r 1 bUyü.k şelılr Penzadır. Oradan vişne !ba,h-1ıı 1 · ( li t) 9.,Q lı lımir mahsulleri müzesi birço · , .. " t.._ taQ • aamleden olarak aeçen Pıııar zmır • usu~ - \}Q yı çeler.le :ıneşh·ır olan Kuznlyeçk şehrine 

~I tehrimlzin tanınmış simalanndan Enternasyomıl fuarının bahar çalışmala- taşıyncakhr. var.1ık. Orada.n sonra pek bilyUk bir şehir 
1\ t'tt TOrk veyblcrlnden Şeyh Abdul· nna ha~lanmıştır. Mühendis, mimttr, fen :um,ooo metıe muı nhhnl~k hlr saba- clnn sızrann uğradık . 

Caıinin evine bir tecavDz vnki ol· mcmu•u; dekoratör gibi sannt eleman-· yı lstiııp eden Kültürpnrk ıçf nde fmır 
~ Ve ev kurıun yağmuruna tu~lmuş- lanndon başku 300 ustabaşı ve Jşçl fuar zamanına kadar yetiştirilmek nzoro ıo ista-.yonlarcb 

'-t, sttlıasmdtl \·azUe görmektedir. Bahçecilik, bin mctrn murabbaı gcni~liğindc modern Ltasyonlarcla durmak b12lm için çok 
ı... Yaınız kapıya isabet eden kurşun ağaçlamn, ve çiçek işlerinde nyrı<•a 75 bir suni göl inşa edilmektedir. Suııi (hcmmıyetli idi . .Kat.arımız.da ~Uç iblr ra
~ Sayısı tt dir. Kapının onnnde muh- amele \'tthşlmlmaktadır. gölde fuar zam~ nmda :-:andut tllemleri l hııtlık vasıta~ı mevcut oımadıgı Jç!n, ye-
~ 9epta fitenk kovanlorile kurşunlar Fuar komitesi reisi Ur. Hohçet Uz, yapılacak ve renkli ışıklarlu bin bir 

1 
mı"k y~mek,. ıhtiyaçlarJ defetmek için Is-

·~ · ı ",: - )()0 ı · t ı · · · 1 1 tnsycnları beklemekten başka carc yok-lllnıtur. geçen senen n nu.)lf ı ~are ç sınc •gece ınasallnrmı anclırnn sılıır 1 ,·c gllze . d d kft 
1 

~ 
tw.. b 'k k b "I b tl k bi n ·ı . 11 ı d'I k . tu. Ekscrıyetıe buralar a a :ız .uındıgı ~ -.uıta , vuku ulan şı ·A~:et tlzo· ~u a ı u sene mu a •. r ı 1 ~o t-~lencel~r tertip e ı ece tır. için SC'y.ılıntimiz daimi bir t.elasiç.lndc gc-
t•bktkat11 başlamış ve hadıse ma· ııyaretclnln lzmlr ruorını zı~aret <1dcc~- lnkılt\p müzesi h:ızırlıklannıı da baş· clyorctu. Binlerce kişinin lbir anda ıstns _ 
ele ketltlerde bulunmuştur. tlnl. burlçten gelecek ııyarelçllerın lımınıştır. yona hücum etmesi herkesi şaşırtıyordu. 

~Şehrin içinde ve gece yansı vukua gtçen senelerin çok fe\·kind~ bir yek O- iz mir f uurının bu .sene ziyaretcilore rnz gıdalarımızı dışarıdan tcaarlk etmek 
'- il bu hadisenin faillerinin kim oldu· na bali~ olttcatmı süylemi~f ır. Avrupa. · 

1 
kt ld rr .•. 

1 
. 

1 
leıı mecburiyetinde idik. Onun için hemen her \.ı...~e "'-- - ı h k • . il hazır ama u o uhu guze eser en 

. ~iL UU tecavuzlln sebep eri İl ktndft 010 U8~lıC8 şehirlermdekl Ole erde, • . n• • • ·i· h taS)'.Onda illiyor köylü ktıdlll VC kızların 
•at yapalmaktadır. sinemıtlardu, spor meydanlarında İzmir blrı de bir ık~ısat. ~ölges.ınde .h~rp . fı kı getirdiği p:şıniş tavuk , y•ımurta, balık 

Suriyede Alman runrının reklam edilmesi için tartibat nin saHış ıelakclının netıcelerım güst~r- gibi yiyecekleri s:ıtın a!ıyorduk . Asker -
mck olacaktır. llavu bUcuınlarının şehır· lcr ve sivil ü .. er:ı ise kcndllerıne evvelce · propağandası alınmış, beş lisan_ ~zeı;e dtabet~rll~n lor nzerinde Y•tpabilece~i muhtemel ver:ımi ~ oı:ın kum er.zaktan karınlarını 

iL. l.olldra ,.,7 - Avam kamarasında al fiş!~r göndcrllmıştır. ul nl R~ d uş ~sa tahribat gayet vazıh bir şekilde anhıtı- doyuruyorlardı . Baküden çıkal'ken Rusl:ır 
11 ... , ... ngılız ve Almun wagaz n eı ın e Ua • b 1 k aıb· kol 

1 
kJ t ~ ~'litısı mebuslarından VAlkens, Su- . _ . . 1 · . Jacn~ı gibi, hava hUcunılıırına karşı un ara onscrve o ı ayı a ~ına -

~."le fu ım •. lzmırln nrkcoloJlk eser erı hukkın· g . cak Vf' yolja ·bozulmadan dayanacak gı-Yapılan Atman propotandasın<lnn dtı tetkik yazıları çıkınaktadır. bir ~ehrin alucuğı mUdafııa te:-tıbatı, d 
1 

. rt a t 
1 

d 
)leını r 'ba h. r ı n :u :ı,..ı ınıs ar l. ~ ~ f ır. . . KDllUrpark phlnı !>4.! senesinde zehirli gazların tahrı tı, ze ır ı gaz nra 

"'t ... llndo oıkon Lezeko g-aıetesındekı h kk k tt•ı il kke fuar k 't 1 kıuşı halkın nasıl korunacbğını, menıle· Soğuk su buhranı ~ •lııyı 11 k b Al ta a · u e r ece · · n, oını es· . . 
1 

k . 
1 .~ Pro mec d ste 

0 Suy~ned mell ~ .t· nln ve belediyenin aldıkları seri tedbir· kctlmiıde ı.chırlı gaz ara arşı a ınan BUtün seyahat müddetimtı zarımda. 
~ içi P<>tan ll8ının • ur Y 

6 erı gı • ler ssye!tinde, lliikümetimi1in de runza- tedbirler, halka leveccOlı eden \'8Zİfeler sağu!: rn içmek nasip olmadı oek?sern caiz
.. ~ 11 Şama ybksek bir l\Jman ~e- barctile bu .._ene ikmal edilmiş olacaktır nnlatılncaktır. Bu propaganda pavyo· dir. Rus hüktlmeti tifo, dizanteri gfüi su-

S!~'11l aeldltlnl \'~ Şam. gençle~l ıle 1 hi!larlar Vekaleti Haziran nyı sonund~ nunun bUyOk bir hususiyet teşkil ede· dan salgın hale gel~bilecek hastalıklara 
matbuat dabı siyası mabafd to- n . ' . ce"'i muhakknltlır mani olmnk için istasyonlara büyUk ka -

\ il bll b tı k ı d .-. ikmal edılmek llzere 20,000 lıra sarrtle K • • 
t.. Ş.._ e erare e arşı an ~·~ı J{·-:1 r arkta bir atı oligonu n tır- Yununislnn pttvyonu bilirilıııek nz- zanlar yaptırm:şlardı. Bu kazanın içi mü-
""lft tllt dı Alman propptandasmm ınkı· "' lQ l> ~ P Y P r dir Ynnnnistaııd nn uelecek dekoratör- temadzyen kaynayan bir su ne dolu bu -
'- 6 kaadlylc bir kulop açıldıtını ili· ma~a haşle~ı~tır. Bu .P011a:on, clll wet- e · ' " ,.. ıunmakta idi. ve her kazanın başında ım-
~)lellli' ve fngllterenin yabancı ül- re mesafedeki otı)ar ıçlndır ve Ankara- ler t.arafından Yun.ım turıındn suslene· su~ bir memur bulunuyordu. Su almak 
~~, lnııiliz propal}anda81nan lnkişan daki poUrondan dnha modern bir eser cektır. Polon~n,. L1lvnnya ve Hol~n~a 1-st!yenıer eııerin<i~ çaydnnl!kları olduğu 
\f 60 lllilyon lnrHfı lirası tahsis eyle- olacaktır. lzmlr r~an~n ıştirak. kuradam~ı .bıl~ı r· halde teker ısıra haline ıgcliyorlar ve me
~ ta~~cte ancak bir milyon lnglliı Ura· TOrkiye mahsulleri mOıesl, 50:000 mlıterdır. 1' uar ~omıte~i,. kendılerı ıçln murun nezareti altında kaplarını doldurS"' i den batka devletlerin bu tob- llrıtya çıkacakbr. Ziraat Vekllle tınce ayrılan yerleri ~ostermıştır. Bu devlet- duktan sQnra. vaıgonlarına dönüyorlardı. 
~l11e propoıaodalanm yapmaıa tahsiaatı aynlmıı, plim fuarın fen komi· Je rln pavyo nlan en kısa bir zaman Kayna.m14 su ibütün ıeuetinl caybedtyor. 
. ...._ OldS!anm Utri draaı,tar. lteaı wafuıdan .ba~ırlan.mılbr. Türkiye içinde ın,a edüec~Uir. Adet! insanın hararetini teskin •tımi7tn 

ne bindi. Pencereler sıkı sıkı kapandı. Yal
mz açık kalan kapıdan dı.şarıyı ıgöre!>ll
mek imkanını buluyorduk. Tren bilJUk 
demir bir köprUye glrdl. Altımızdan bu -
lanık a>ir su ağır ağır akıyordu . Ve ufak 
vnp:.ırlar ince dUdlUclerinl öttürerek ar -
kalarına taktıklan bilyilk mavnaları çe-

1ldyorlar..:iı. Katar bu köprU üzerinden ga
yet hafif bir süratle geçiyordu. Ve kom -
partimanıara binmiş olan sUngUlU asker
ler ufak bir hareket yapmamıza imkAn 
bırakmıyarlardı. Bu sıkı tedbirlerin k~
rüyU her hangi bir suikasttan kurtarmak 
endişesine mebni oldu~unıı sonr;ıdan öğ
rendik. Kat't bir tahmin olmamakla be -
rnber geçtiğimiz köprUniln uzunluğu 
lıer halde bir kllometro 'kadar vardı ve bu 
rgeçlş on daklka kadar sürdU. KöprUnün 
diğer başına geldiğimiz :zaman lltatar 
tekrar durdu. Ve süngUlU askerler kom -
pnrtımanıa·rdan ayrıldılar. 

Tatar şehirleri 

Volg:ı köprü.sunu geçtlğlmiz gUnün 
akşamı trenimlz samara şehrine vasıl ol
du. Bu ~hre akşam gelmiş olmakla be -
raber adını aklımda tutmUi olmaklığımın 
sebebi buradan da bir •hattır ayrılarak t.:
rcubrg yolilc cenuba. Türkistana gittiğini 
öi{rendlğimizdendlr. Samaıadan sonra bir 
çok Tatar kasabasını geçtik ve Ufa şelır!
ne vasıl oldUk. Burası bir Tatar şehri ol
masına rağmen kubbesi yaldızlı 

büyiik bir Rus kilisesi nazarı dikkate 
çnrpm:ıktadır. Zaten bütün geçtiğimiz 
kn~abalarda sakinleri ne obrsa olsun 
Ruslar tarafın .. h:n büyük hir kilise yapıl
mıştı. HattA. ufak köylerde •bile bu nazarı 
dlkkatl celbeciiyordu. Anlaşılıyordu ki 
Ruslar tarafln::lan büyük blr klllse yapıl
mıştı. Hatti ufak köylerde bile bu nazarı 
dikkat! celbediyordu.. Anlaşılıyordu ki 
R·ı :,ı:ır ınüslümnnıarla meskün yerlerde 
bllyiik bir hars mücadelesine girişmişler 
ve aslen Slav olmayan s akinleri bile te -
messiil etme yolun:ı gitmişleıdi . 

.\ vrupa ile Asyanın hududu: 

Ufa şehri tam Ural dağlarının ete -
ğ!ncte inşa edilm iş olan bir Tatar şehri
<iir. Buradan itibaren Avrupa R•ısyasının 
''asi ovas·ı arızalanmağa başlar ve tren 
ho.tt ı Ural dağlarına doğru yUksellr. Ufn
~ln oldukça uzun bir zaman kaldık. Loko
motlflcrimtzln adedi jJti misline çıkarıl -
dı. Su ve kömilr alındı. Trenimiz hareket 
rtt.i. Eski süratinl tamamUe kaybetmiştı. 
Adeta blr dekovil gibi ağır ağır gidişinden 
çetin bir yokuşu çıktığı kolayca 
anlaşılıyordu. Urallar -aayet yeıil ve t11Hl 
datıar... (Aıilaiı qr) . 
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mkaye Bir iftiranın masa~ 
Yazan: Fahri BALCI 

( 8!1Şl dünk ·1 s:ıyıd t J - Söyle Leyla 1 • • Söyle, konu~ 1 •• 
Kalbim gibi ruhunda mı katılaşh? I. 

Necdetln sesi, kabuslar .)çiııde sa- Birnz cevap ver 1 •. 
yıklıyan bir bustarun anlaşılına:z mırılhlll· Bu yalvarışa, kutsi btr mera!ll gibi 
rı ğibi karışh. katılan bir kaç ~ervinln boğ\lk bir inilti 

Bu garip mahlOku dinlemek, ona halindeki esneylşl ses veriyor.. Çamlık· 
devamlı bir zulüm kadar ağırdı. h1rdn oturanlar tı ke r teker söylcnlyor-

Kesif sisler ~ltında uyumuş durgun )ar : 
boğaz sulannda ilerleyen motör, bir a· - Mecnun gene doldşıyorl . 
ralık hisarlımn kabirleri önünden geçi- - Deli aşık muhakkak mezarliktal 
yordu. - Zavallı, gene LeyJamn ruhunu 

Necdet, yanan başını bunılara çe- çağırıyoı !.. 
virdi. , Hıçkınklar tekrar başlayor : 

:\Jotörün z~yıf . ışıtmda gözlerinin - Hant .. Hani... Hiç konU~'lluyur-
buğulandığ'lnı gördüm. sun l . ' 

Bu müheyyiç maceranın kördüğOm Btr kelime .. Blr kellmedk . Haydi 
olmuş sırrını, yirmi yıl çözmekle dara· st\yle ı . . . 
lan muh»yyilem oriyen bir buz yata~ı Dinliyorum 1 . KonU!J ... Haydi .. Nec· 
gibi genişledi sanki. detl Desene ı . . Neden böyle hisslı~in?I 

Necdet rakik bakışlarını yü ame Sen, hiç bir zaman Necdet, benim 

SOdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. ... 

döndUrdO. Durduklarım haflfce oynattı. fedakar Necdetim demeden durmıııdın! .. 
- işte, dedi. İyman veren ibadeti· Ve sorgularımı biç cevap.m : bırak· Umum İstanbul , Tahtakale Caddesi 51 Numaralı 

ne gözyaşlarımı kattığım ulvi aşkımı en 1 " 
bitkin anlunmda kefenleyen zehirli mı- mazdın · · (Poker tıraş bıçakla r ı deposudur) 

Hey Allahım 1 ••• • 
ra l · Ve onun, suçsuz bir kalbe yadıgar Ne oldu sana, ne oldu? 1.. Erzurumda Satış Yerl NEŞET SOLAKOOLU ve ORTAÔI Gürcübpısı Kav~ çarşJs. 
kalan masalı 1 • • Niçin kıydın kendine ? 1 • • -ef 

Fener ışıklarının, hışırtılı sularda Olne sus ı . . . Ben hepsini btıiyo- · 

bük~~~t,~~~ ~~~=~~r~~~~ dikti, r~ '.' ·: . . . . . . . . . IBiJNlARI BiLIYOR MUSUNUZ? 1 ILICA lHTlY AR HEYETiNDEN :· 
mırıldandı: Ve kahkahalarla gnlnynr. Ne güzel nıemleketl Ilıca nahiyesinde yeniden yapılan gerek nahJye müdnrlOğl\nJe ve :ı: 
lacıılmıy!e!:r u:~:· b~;ın;~:na yo~~ş~~ hi Bukacıktıhl serghQzeşltken mirnbs kbalad~ Santa KrUz adalarında erkek evlen· beş sınıflı ilk okul binasında• ~66 • lira l se Erzurum Nafıa müdürlQ~Qode 

.., • . cran ırın arı er a. ş~m u e e ı dikten sonra kanunen kati en ka na· • 54 ,, kuruş bedeli keşifli dahlli ahşap bilir. , 
Tapmak ıstedtğım sevgi, inkisar ruhlar meskeninin kesılmıyen nakarab- YY Y inşaatı açık ekslltme usulO ile eksiltme- 3 - l\luvakkat teminatı ( 221 ) lf' 

bağlarında ilk olarak görecetim fani bir dır nasını göremez ve kaynanası da dama· ye konulmuştur. ( 74) kuruştur. 
iÖnlll rüyası imiş. . • • • ~~~~ı:~:~ı~~~~rı~iş. Bunlar birbirlerini 1 - Eksiltme 4 . 4. - 938 Pazartesi 4 - istekliler r~ui ırnıf't~ 

Sahile yanaştık; N~detle ?1abıun Başka bir akşa:n . • . ~c külli nwmJek · ı gtınü saat 14 de Ilıca nahiyesi hükumet 7 · 5 • 936 gOn ve 329i sayih noshf\JI~ 
m.ahz~n bakışbk. Sonra, hazin bır ses· Bir sonbahar akşamı • • . Melanezyoda is<.", erkek evlendiği konağı içindeki mndOrlük odasında top· 

1 
da çıkım talimatnameye güre vesilC 

sizlik ıçlnde vedalaştık.. Solgun yapraklı akasyalann gölge- 1 kıı.dının ailesine ait isimleri telaffuz et- laoan komisyon tarafından yapılacakhr. nnı hazırlayıp birinci l!1adde de yBı~ 
- 4 - !ediği kumsalhtrda yürOyorum. mekten menedilirmiş. Yalnız isimleri 2 - Bu işe ait keşif, ı;ilsilei flat ' gün ve sa atta mezkQr heyet tlya.ı;ıw"" 

Serin bir gece.. ~Uneş henüz c;ekilmemiş. jdetil, isimlerin ihtiva ettiği heceleri de cetvelleri hususi ve tennt şartname ve 
1 müraca~t etmeleri il.6.n olunur. · 

. Gökte mehtap var.. Çıunlı.klann sıW-1 Koruluklann nibayetlendiRini bir de-- ağzından çıkaramazmış . o heceler bir ekslltme şartnamesi, mukavele projesd l No. 175 ) 4 · !./ 
yaprakları arasından sızıp, çune11!c,rde nhı: kıyısından dönOyorum . jçok kelimeleıtn de içinde bulunduğu için , 

oynaşan berrak kıvnntı1ar.; . ilerde yaramaz da~gatann kııhktttıa· 1 erkckıer konuşmak ıçtn büyük müşknı ılıca köy heyeti ihtiyariyeslnden : Devlet Deıniryol1arı OrıtıO. 
Ve bunların yanında .~uvvetsiz fısıl- sı . . . . . 1 ıere maruz kalırlarmış. J l t M .. d .. ı·· ·· de0· 

tılarla konuşan bir k.cıç kişi görülmekte... KababalSJZ bir ita~e ile köpüklü ka- İpekten ayak kabı pençesi Ilıca nahiyesinde .yenlden yapılan cu ş e nıe u ur uğun._.,, 
Biraz aşağı~a. servi akislerinin din· yalarda parçalanıp diniyor. 

1

1 J , . 'bi . k k 
11 

beş sınıflı lık okul bmasında ( 3471) t Nisan 938 tı:.riblnden itJt:>tU~ 
lendikl ks!:.irler yaslı bir gölge gibi.. · Gonabsız Necdetin hayata gülen çı l· BaplloLUnyab. su ıkçler gı 

0
1 dıpe . ul andlı- Ura ( 13 ) kuruş bedeli keşifli dahili ak· mer'i olmak Dzere otobas ve kaJJJ1,,, 

ki b. . . . yor. n ayra ar y n en ıma e • i "'k k llt ı- ·1 k · I v-Ka~alı parmaklıkların sarmaşı ı ır ğın hıçkınkları acı bır kahkaha gıbı 11 k 1 d 1 kt 1 1 sam nşaab a6ı e s me usu u ı e e · servısloe alt umumi tarl ·enin raD 
• . . b 1 b' 1 ı r en, son zaman ar a pe en ma 'it k 1 t . la . 

ko~esındeki m~zara _meç u ır gö ge kulaklarımda çınlıyor.,. " ı editmeğe başlanmıştır. BUtün askerlere \sı meye onu muş ur. bıllnde yapı cak na~liyata da1r . 
yaltlaııyor.,. Dız çökuyor. 29· 12-937 Ça.ışam'uı li ek amaşır verilmiştir. Şimdi de sıkış· 1 - Eksiltme 4 - 4· 9:18 . Pııtartesi cU kısmı zirdekl şekılde tadil edl 

Sonra şiddeti artan blr sesle bağı· M O D A ı P 1 ç . kt k k b 1 . gnno saat 14 de Ilıca nabıyesı lıUkilmet Hudut aşın nakliyatta bu.ilutt&ıı· Aı 
rıyor: ' ( S O N ) I tırlı m!ş ıpie . enBayad ab 'lıbpenç ~herı yla- konağı indeki mOdUrltık odasında top- haren lran dahilinde katedilen uı~ 

pı makta mış. un an ı assa ırsız ar · f d ıl · · 11• 
-· . 1 ·r d d' l z· b . l man ihtiyar beyetı tara ın an ynp a- lerln beher 7'l kilometre ve kesti . ...., ~ 

1 
stı a e e ıyor ıırmış. ıra u nevı pa· ktı • .J .. 1, Doguda Posta OKUYUGULARIMIZDAN MEKTUPLAR puçlar ytırürlr.en hiç ses çıknrmıyo:muş. ca r. . . ' .• . mıntaka sayılır ve bu mıntakal~""". 4' 

• • • 2 - Bıı ışe uıt keşif, silsılei fıat pılacak nakliyattan aynı osas datıiliO~ 

ki· t Tercandan. bir şukran sesi 1 lngılız gazetelerı ne kadar cetveııerı, resim busust ve renni .şart- iktncı ~ısımd~ nuntaka ocretıert . .;. na ıya 1 sah'-"Of? name ve eksiltme ~artnamesl, mukave- nır. En aşağı bır mıntaka ocretf ~:, 
. Değerli Dogu gazetesinin (82) sayılı J lename proiesioi gerek nahiye mndn:;- nekliyallan hududun her f.kr tiır~ 

( Bll§makaleden deoam) nilitnasında Tercan UçesiM alt bir yazı BOyük Britanya adalarında intişar lüğllnde ve gerekse F.n:urum Naha mu- katedilecek 15 kilometre e War f.J 
ue mah.am belediyesinin çalışma. p!Anını eden gazetelerin sıttış miktartnn dehşet- dürlO"'ünde görllleblllr f 

1 1 
. y 

1. ı s b kk mı U · ~ • mesa e er çın ücret alınoıa.ı. L..ı n1~ln, ~nlden yapıyoruz? Şo.seler in.şa e- okudum. Hakikaten harap ve perişan bir ıd r. ıze azı nı a ar ver~ m . S - Muvakkul teminat • 260 • lira L • . at 11" 
delim,. diyorlardı. Şükredelim ki, o fi.kir halde bulı.ı.-ıan kaza merıtezini bu.glinkü 1 Nevs of tbe Vorld gazetesı iS.850.000 • uabu tarıte hudut aşın n~bJ 
taraftar ·bulmadı. Yoksa. Erzurum şo.sele- vaziyetl.nden .koruyup kurtaracak kuv - basıyor The People'ün satı~ı 3.250.000 dir. 83 • kurluştur. ladıktan sonra ttttblk edilecekUr. 

1 • • ba E 4 - steklllcr resmi gazetenin (N 20l) a 3 rin birinci derecede kurbanı olm.a.A"a. nam- vetli ve kudretli bil' el bugüne kadar za· Dauy Ekspres 2.ö70.000 sıyor. n uz 
936 

'h , 
297 1 

.. b o. ·~ 
zet öir vatan parçası olurdu. Ve bugün o vallı ilçeye na.sıa> olm~ bu yüzden de satan fokat en çok okunan ve sözü din- 7 • 5 • ta~ı ve i> sayı ı nus . asın· 

0
,, 

anu edilen şoselerde otomobilin pa.tinaJ kaza boynu bükülmü.ş yetunıer gibi oldu- lenen Timestir. O da 193.000 nüsha da çıkan talımatnam~ye göre vesıkala- ILICA KOY HEYETi lHTıYAHIYESıN ı. 
u ha ta .o:özlerlni kapa.yan ğu yerinde saym.aJc.tan ıve bir köy 'Vazlye- Sütmaktaaır. nm hazırlayıp birlncı madde de yazılı . . ... ıl 

ya.pmas e ya "D Ô n tt zkO h t ri ·aset' Ilıca nahıyesinde yemden Y8~, 
mutemet Asımlar, Halk Partisi hü.kQme- , tini göstemıekten ileri g1dememl4tir. ffifÜffiÜZ IlİÇİfi kısa? i _n ve satt a m~ r eye ~ ıne be sınıflı ilk okul bi 'asında • 4!\:~ 
tinin, demiryol siyasetini teyit &den, kur- Saltanat devrinin muhite sa.ldığı ge- . muracaat etmeleri Han olunr. ş " .n ~ 

l <1ır . : . rillk zth.n.iyeti Cumhurlyet' hükü.İnetlmi _ A~usturyalı bir alım yaptığı hesap· ( No. 174 ) 4 . 4 lira 56. kuruş bedeli keşUli k f 
ban arı · · · - ı . Jru t 1 l.Ild t t ı lar neticesinde şu mulQmata sahip ol- çab inşaatı açık eksilme usuın t16 

Devletin demiryolu ın.şasında, mem - ~n r ancı l.dares sa.yes e va an u - ı mug ıtm k ı tu "' 
ı - :A.fa:kı d .. • sı eye onu muş r . _,,lr 

J.eketi birbirine bağlamak da.va.sın.da. gıös- ,kundan dagılırken Tercanın · · a. ay- Vusatt elli olan ömrü tabiimlzin 17 G 1 - Eksiltme 4 • 4. 938 P~al 
terdiği mutaassııbane siyaseti, şimdi min- 1 d.ınlarunış ve hükmnetin .rehakAr elleri bu . yılını uyumakla, 15 ini çalışmakla, 8 ini D o u jiinü saat 14 de Ilıca nahiyesi btl)( r 
Mtle karşılıyo.ruz, ve Halk Partisi hülro-

1 
yurda da uzanmıştır. Padişaihlık 1.8.Illa - 1 hastalık, seyuhat ve kederlenmekle, 4 O· konakt içindeki müdtırlük odasıodtı t~~ 

J'lretinin menşein1 realltelefden alan si - , nında. ~k.l odalı bir .kulübeye benzlyen ı nn de yemek ve içmekle, üçüııU huyal iLAN T ARİFESi lanan ihtiyar heyeti tarafından . '/~P' 
yasetlni de bu yönden değerlendiriyoruz. mektep binasına mukabil bu~ .eşi hiç 

1
lc u r m a k l a , ikisini traş olmak, caktır. . • . 1,, 

Eğer bizde son rubu asll'da tılireyen 1 bir kazada bulunmayan .büyük ve yUz yıkamak, balaya gitmekle ve birini 8 061 sayıfada santimi 25 Kurtıf 2 - Bu lşe aft keşif cetveJı, lf 
fante-zik iktlsatcılann sözlerine inanmış muhteşem bir okulun her gözü U2erine de eğlenmekle geçırlyoruz. 7 • • • 50 • lel fiat, resim. husust ve renni ~.J 
olsaydık, .kitleleşm.Iş Türk vatanını daha , cel!bedecek bir :;eklide Mama Hatunda. yü'lt 6 • • • 76 • me ve eksiltme şartnamesi, ınııl'~l 
~enti2 hayallmizde bile göremezdik. Van- selmesi ve dün alelAde bir şoseye mal1k 1 Ankara şehir ti ya tros u 5 • • • 100 • projesini gerek nah.iye müdOr1'1~ 
dan Trabzana. deve sırtında. gidilen de - değil iken bugün etrafının demir ağlarla. · • • 4 • • • 150 • ve gerekse Erzurum Nafıa modatl 
Yll'leri görenler henüz !hayattadırlar. Bu- Öl"Ü.ln\~.:J. modern ist~n.larla bezen - Bağdada gıdı yor a • • • 200 • de görülebilir. ~)' 
gün otomdbll Jtontorunu· az gören bizler, 1mesl ve 1ktlsad1 vaziyetinı düıelten un Ankara, 29 ( A.A. ) - Ankara şe- ~ • • • ;gg • 8 - Muvakkat teminatı ( 32 , 
1939 da Erzurum.dan yataklı vagonlarla fa.brika.curun yapılması gibi kalkınma ha- bir tiyatrosu heyeti bugün ikincl temsi- • • • O • radır. ~t~ 
istanbula gideceğmllzi göz önüne getirt- reketlert bugünlcü meşkür idarenin 1ey - lin1 vermiştir. Yurın Bağ-dada gidecektir. nan verecek klmseler DO U Gaze· , 4 - istekliler r&s.aıi g . .' ~ ı 

Halbuki i evv: 1 El"ZU _ yaz ve yaratıcı eserlerinden değil midir? BugUn Hulkevinde heyet şerefine bir test idare MQdürlOğtlne mll.raceat etme-- 7 • 5 • 936 larib ve 3297 sayılı ııu~~~ 
y<JrUlz. Traboon yirm ndsene tomo~ı işliye- Zirai ve tarih! ehemmiyeti i.h.alz olan ve çay ziyafeti verilmiş, bu ziyur~tte Bele· tldirler. Devamlı ll!n.1ar için busust <la çıkan talimatnameye gOre \'0 • ~ 
~~n~ Umlt ede:: bil: 0 

oktu. ~evresln1n genl<jliği itibarile şa~n en aıye reisi ve şehrin ileri gelenleri hazir tarife tatbik edillr. n~ı hazırlayıp birinci madde ~eo-'11 
a 'J mühim ve mümta2 zira.at bölgelerınden bulunmuştur . Kırmmb Utn.larda tarife bir mlsll gun ve saatta mezkfir heyet nf 

Bir posta mutemedini Itazaya kurban lbiri sn.yılan bu yerin idare A.m1rlerim1z ta- ÜÇ devlet arasında yeni taxlasile alımı. mQracaat etmeleri ilan olunur~ 
4

• 4,; 
..ettik. O fedakA.r insanı tebcil ediyoruz rafından kalkınma ve llerilemesi için ça- • Adres defiştirmek 25 kutW}Ju.k ne- ( No. 173) _:-r 
Allah rahmet eylesin. lı..şılması .ve bilhassa yeni Uçe'bayınuz Ce- denız anlaŞffi8Sl rete tabldlr. 

Yıllka.nda. da ded!lc ya.... sa.rayın mil Aydemirin ta.tll za.m.a..nla.rını bile mu- Londra 30 . [A.A.J - Ruyter ajansı no~u Ab .f . 
kahrını hAl.a. bugün bile .çekiyoruz... , hltin imar, wnran ve 1 nki.şafına sarfe - bildiriyor : Dün BaşvekAlet dairesinde U ODe tan esı 

Asım vatand94, mtiıehhep sa.ndu - derek bu husustaki ala..ka ve faaliyetini 
1 
Amerika, .Fransa ve İngiltere arasında Seneliği \2 Llre 

kadaki millet so~nculannın kurbanıdır günden güne artırmasını görmek ilçe sa- , bir deniz muuhadesl imza e.dflmiştir. Bu Alb aylığı '7 • 

ve temenni edelim ki .. . son kurbanı ol- kinlerinin gözlerini ve gönüllerini aydın- , muabadena~e~t~ mtthiyetı hakkında uç aylığı ~ • 
sun. latan 'bir sevinç kaynağı ol.muştur. Ba - Sovyetler bırlığıle Almaayaya da mata. Btr aylığı t,50 • 

chlAD BABAN yındırlık işlerini başaracak ıkablllyette ol-
1 
mat verilecektir. Yarın avam kamarasın- ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 

mayan bazı kimselerin 'OOlediye baŞk.an - : da bu . işle alakadar bir zat muab~de· 
--------------- tığım t.şgal etmesi yüzünden s usuz, ağaç-

1 
namenın neden ibarnt olduğunu ızah 

d d sız ve ınnumt ma.nasile düne kadar ba - edecektir. 
Gülahmet mey anın an kun.sız kalan Uçeml:zl - belediye işlerini Belçika ltalyan 
TaşmaX-aza]ara giden cadde Uçeba.ylık Uhdesln. e tevdi su.retile yerinde • j t 1 l'r t d 

6 bir karar veren llıükfimet1mizln bu ısa - ımpara Of U5 UllU anı 1 

Senelltl : 
Alb aylıtı : 

24 
14 

Sah1p ve Başmuhurirl : 

CİHAD BABAN -

Llra 
• 

Gnlahmet meydanından taşma~aza- betll: :kararından ilham alarak - asrımıza ı Roma 30 [A.A.[ - BugOn Belçika 
Jara giden tahtacılar caddesinin tanzim yakışacak bir kaza ıh.aline sokmasını ilçe hükumeti İtalyanın Hebeşistandakl impa· umum nefriya.tı idare eden Yazı tşıe11 
\"e tevsii ile yol ağızlarının ıslahı için bu bayunızın fıtratında. mevcut olan hepi - 1 raturluğunu tanıdığını resmen bildirmiş- Müdürü : Bahadır Dü.lıer 
cadde oıerindeki bazı dQkin ve evlerin mızce :ma.l<Un ve meıhud fa.a.llyetinden 

1 
tir. Bu suretle Belçika, 1tulya Kralını 

jıttmltkinö ' Belediye dal~ encftmenfnee fWlrın Vfl ~tımetJe umam... IHebeılıtan imparatoru olarak tanımak· 
rcırır vertı.uıur. ' P' • "' tıd11. . 

Erzurum Valiliğinden : ,,, 
. Aşağıda adları yaıılı kOyletU:,r 

tahriri ikmal edilmiş ve ltirıt.z :.,ı r~ 
tek4mül ettirilerek hOkümleri k&ı 
yet etmiştir. ~a 

988 mali yılından ittbaro~ t:,,ı 
ler tahrir kıymetleri nzerlndell ~ ~ 
mOkellet tutulacıığı 2901 say• bıııı' 
tahrir kununun 10 tel maddesi 
ne tevfikan ilan olunur . 

Norşen 
Haydari 
Han ege 
Sakallkestk 
Hancı gaz 
Habip Ef. ÇiflUil 
Uzunahmet 
Urıtrt . ' (N,ıl . ~l 


