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liatayda Seçimi Kana Bulaştırıyorlar 
&ir Arap Gazetesinin Şu Yavesine Bakın: Kuranıkerim Türklerin 

•• O/dürülmesini Emrediyormüş! Maksal Arapları Tahrik •.. 

; ~ek aileleri --
1 Şapka yırtmak isterken 

nde nasılsa d.. r·· k.. ı d ı 
~ıaıete düşenler ort ur u yara a ı ar, 

iki jandarma öldü ~ Ugün Oltu muha.'bir.l:mlzden aldıtı -
Ilı nu.z k.tta. bir hbaerl neşredLyoruz 

Hitler, Çekoslovakyanın 
ittifaklarını bozmak 

için mi Romaya gitti? 
't\aııa ilk mektep muallimlerinden Mus -
tıı.._ ~de b!rlsi ıu.z talebesinden birine 

' '"'Ilı ederek tıeV'klf edllrnl.ş. 
'~etıceı tn.lllktk.atı doğrusu bUyük bir 

lla bekliyor.uz. En bl.iyUk temenni -
~l\n ?.an altında oıa.n bu bedıbıaht 
~ • blr iftiraya maruz kalarak bu 

cl!tşttı.ğ'Unti gömıek ve beraetini yine 

Türkiyeden giden Hataylılardan 700
1 
Mussolini Hitler şerefine bir ziyafet 

kişi Antakyada tezahüratla karşılandı verdi, karşılıklı nutuklar söylendi 
. · · ·- ' - · · I P .ıris. 7 ( ~. A.) - Ha·.tans ;.jıtnsı· sınoa't l d'ls\u~un t(mlldi~i ltrnı~nnl.slnde 

'lltUnıarda alkışla.malctır. 
-g; ~1.._lieıtesıtn lba.şına ıb1r re~et gelebilir, 

• ~düşmek, mahkemeye çıkmak, her 
~ ' ~n ırntıltadder olaı'blliT. Ma.hkeıneler 
.J1 ~~Yararak hUkl\ımler1n1 verip te va-

. . 
n·n hildlrdlğine gö e, Romıt<fa fiillerle bulunrın~lardır. 
Muı;;"o~!nl ıtrıtsınd ı ı yıtpılan görnş11eler- I SLiıh~Ll.·r y~·ııi hir utlmayı~ 
dfl, 1 lıtlcr Çelc.os'ovükyanın harici s "yl\- yaııl ılar 
setinin, ~:ek"sl ,va'< . 8ovyet ve Çekos· I > Pr~~· 8 ( A. A) - SU~tet Alınanla· 
Jov k - Frttnsız ittifalcla · ın• n tıttır rı ve rı. 1 1trhf'l mens•ıplarından hır takımı dl\n 
imkan olursıı fı>s•ıl snreti'e doaiş•ili1me'i bı r _nümııyı'J yapmış

1

ar ve r iimayişciler 
· · İt 

1 
d ~ po!ıs bröfından da~ıtılmışlardır. ~ ~ Yine ~emiYete .temiz olarak çı.kar

' &onra da, o vatandaş, ha1kın naza
't • tine e.;o1ci mevlclinl muhafaza. eder 
~tlldir. 
~uaumı Mı.ısta.fanın ıaıtında ezildiği 

t QOk ağırdır. Bl.z munllim Musta -

ıçın ayanın yar tmını fstem•şttr. ı ınullll'renln tn\'1ıssutu 

1 

11 it kr :\1ussoll111 n sofı'nsıııcla B-,tli ı 7 ( A A.) - f ngilt re Sefiri 
Homa, 8 ( A A ) _ Mııs..:o'lni rlün ç .. "o··lovl' ky:ıttaki Aln-an ekelllyeti m~

mı>scle.:fofn ın\lslibane bir sel<Hde halle· 

.11 ~ t\eiı1 ıde, bll an,Unasebetle hatırımıza 
111"" batı rn tUMıualan !kaydedeceğiz. 
~ ~~'-tara böyle lblr şe\Y yapmışsa, hiç 
r~ St !tınemeıı ki, o kirli vasıf, meeleğln 
• f ~~ en ufaik bir leke bile sürecek 
/ r. 

~~ r Tfu'J[ mualliminin, ıbedbaht fi t ~ının, ve elc.qeriya mağdur olen 1 A.1ıfanyanı 1 11zn/UJl11yJl)r JJÖ ı1ııü6il 'I' ~ :m~llrnin1n ika.hrama.nlığı 0 1 Aı kıua, 7 ( A. A.) - Hatay da l.ti . r J7. edilere1< şapktısını y rtnıak te3ı-.MÜ· 
~ ~ .buyUktür k~, o sessiz ulviyet karşı- hadi Valıtoı menuphmnın T!lrk halkı ~nnde buhınan tttb "lkl'cılar bu hım:ket-
1 ~ ·bu korkunç h.ft'dlseler ebkem kalır - aleyhindeki t 1hrikı1tı devam etmektedir. !erini diier 'l'llrlder} de teşmil 
' \ >.{ Dün lskenderond11 bir Türke laar ( Altt.ırafı :-1 ünr.ü

1

lc) 
1 ·~lbı ~nt Tüıık ıkamıları her suçun mu- 1 _ __ _ _ - -------- ----
1 ~)ı t la.yık olduğu .şiddetle ce-zal.andır- 1 B k • 1 B ı d d tıJ 
' ~, bilınt.ştir. Şu da muhakkaktır ki, aşve 1 e gra a ogru 
1 ·~tt tn Atatürk rejimi, ferdin .şahsi htir-

1 ~tıı "' haklannı teıyit ederken, vatan - • ı k 
~ ~~·-~~E'{:~{?:E~ Istanbuldan ayrı ır en ... 
1 ~ töstererek, maznunu, cünnu ta.hak- "Bü) ük Şef Atalürk'ün ve Türk nıilletinin 
I ~~tiğl anda., cemiyetin nefretlle a -

1 
'tt/ bıır t.ancıa teczıye etmesini mı - selaınını Yugoslav Kralına ve Yugoslav 

~ \;ı. Ilı, bu bakımdan şu iğrenç ho.dlsenin ilime ti 11 e gö lii r nı eğe gidi yoru nı. " 
I ~~~ ml.isterrh, adelettn hükmünü fı;ttınbu', 8 (A. A) _ B11~wk ' \ Ce· 
1 ~ itli Bay r ,'\vaı:t tj '""ının busu t ınn1ııı· 

Bir acı haber 
Oltuda bir ilk mektep öiretmeninin 

\r u ?nevıua hiç ıtemas etmiyecektik, b· ıhıl kabul •'der k şu b"Y"n,.t•tt bıı1 un· 
1 ~1~nlerde de yine su~unun saıbit ol- ,,.., ı;;tnr A,.10111,.ı;; m Hıtr'c yd V k·l Dr. 
1 .~ bır ~ tUrlU gönülden razı olmadııtı- Tevfik HO·tt\ A•>'"', tıırlı"'"' Yu ·o~ıftv 
~ ~bir ~etmen hakkında da hırsızlık- 8 · şv ki 1 ) z iı do :u!l\ g8 ,,. s ,,~, ı•1inı~_v ~e 
~ klıkat açılmış olduğunu bilme - İıt'1e • ·ılvar Ilı! bııl ı r nınav. v.. Huvuk 

' L ~.. ş t At .. tnrk'ıııı v,. TO •k ~11 le inin c:ııınt- kız talebelerinden birine tecavüz etmi' ol· 
' ~ lı~f Gabriyel Tar'de haık vereceğiz. 11 i 5elt)ııll"'' Yıı, • toı 'av J(rlllına ve Yug :s ması yüzünden tevkif edlldljinl haber 
' ~ 'l1t h~~üe bir .çekişme, iblr ta.kip, h'.r 1 sv ın 'le ın • 90 n ~ ,, e:?: l•.i11yo ıı "'· K.ı.I· veren muhabir mektubunu okuyunca te• 
1 •' -~ı var. Ne ta.lihslzl!ktlr ki, bız "n d· v •ti 1 •nin v ~k 1~ •ı ı e olını b ~ e!.sürümü pliyemedim. 
1 

1
\ 1~ l.')a fasılalarla irfan ailesine men- ı l 2' t ır kıt thıha anmış ula•·a~t r. Alelade bir adamın böyle bir harekete 

lfitler'ln şerefine bir akşam zlyııfe'İ ver· 1 dilme •i için, "giltere tartf ındıın Praıc 
mlş ve ziyııfett" h~r iki d4'vlet adamı hllkOTeti nezdtnde tPşPhb ı~aıta hu'unııl
nutuklar lr11t ederek iki merulfk 0 t ara· dugunu Almaı hOkOmetine bildirmiştir. 

Yeni üç büyük vapur 
verildi • • • • 

ıçın sıparış 

Diğer üç büyük vapur için de Londrada 
müzakereler cereyan etmektedir 

, . lslttnhnl, R ( A A. ) -:- . B · svdd~ yeni gemileıin bu ııydan itibaren pey_ 
Cela! Bavar yönında, lhmcıye Vt-kllı de•pey ge'ereklerini, yeniden oç hllyÜıı. 
Tevfık ~lUştn Aras ~ dıığ ı~ hal 1e dün 

1 
gewinin i nşası i~in slı.aılş Vl'ıilr iğioi, 

deniz tıcaret ruPktPhlnı, y':!nı satıo alınan · . , _ 
şileplertmlzi i'"Zmiıı-hmı ir. j dıjter Uç gcmı fç ın de muzHkereler 

B-ışv~kll bu mUnas"'bf'tlp bevanııt•a ~@rP.y.An "'.111 kt~ oldu~~ıııu söylemiş ve: 
bulu11ar k . yt>nl<ft>n "lırıacıık üç \'ttpur 1 ,\tıılt lbtıy1:1çlarla dcL ıı vasıtaları ihti
bHkkıtıd1' Lon 1rııda mtlı,,kntler YHPtl- yaçlarını aynı 1>eviyede g-ötUrm('k azim 
dığını, kıtbotaj servis 'eri için al nan ve k'lranııdayıı . • demiştir. 

Ardahanda dereden bir 
kadın cesedi çıkarıldı 

' ~U bedbaht ferdin, ~ -altında bu - tevessül etmesi bile insan üzerinde sarsan ' tıı' ltıarı suçlan yazmak acısında ve bir tesir icra ediyor. Buna cür'et eden bir 

t " n.cıeyız. TAT u·· R K' .. muallim ve tecavüze ui"rayan onun desti 

Kadının, Erkek kardeşinin karısı 
tarafından iple boğulduktan sonra 
dereye atıldığı anlaşıldı 

~l'~da.şlar ŞWlU f.yl bilsinler kl, ken- A un terblyetine tevdi edilmiş blr küçük olursa 
, "'-e a ve taallukaıtları arasında bile, • bu tesirin bir kaç misli artacağım şüphe· Cinayete hHş1.-a eller eh~ karı:;;lı tııı? 
,~.~rlı hdd'lseler tekevvün eder. gezintilerı siz telakki etmelidir. 
, ~ 

01 
ıbUkl, memleketin en geniş b1r Bazı meslekler vardır ki onlara inti- ll ~·~. hı•n [_ Husıı."i J - Arcaharıın f ~lli lcl i Umumilik b i}yle tıiı- c!ı are· 

L~~'· an. k1lltUr ailesinin içinde de ~rızi Aııkara, 8 [A. A.] sap etm'" bulunmak bı"r takım fe-"~1.Ar _ M vyune 'lo t lıılornet e mtısa'ede ti 1 N t f 1 '"" .ıı; <lal"' "'l ...,.._ ~ • S d k n ya ııız • !! ın sra mi ıı v mı rbı ~<'e· 
~r. .wete dllşenler elbettt> buluna- 1 kJ i tJI 111 .u un"n n ·s ·om ormanı ilP Bnlhillan "'" 11 k ı 1 • 1 • • • • ' Cumhurreisi Atat Ürk 1 arı s zam ettirir. Bir mua m, blr y ıyhısı ürtısınfan 2f'('en uf k bir suda "' c . lda\_ hası el~t>dlıtı ıçın, ~ınıdl 

~(ılttt~~et, insan tÇln mukadderdir. Da- Ç b k l . d b. hakim, bir doktor cemiyet içindeki haya- ti~ naşın göriildüğü MOdd( i Uıuuıniliğl' htm ;111 ~ e .m a~b· ~'· hrım u: cıı . üıu 
1 
~~ "~n insanın artık ımesleğtne ba- dün U U )81'8JII1 a ır tında titiz olmağa mecburdur. Vasıfları bııb r verıhııişt' r. o~hı" k~I araştır lw< k ad ı r. N. ı c,;yı hl· 
lt.~thı o !çtl:Jnaı kayıtları görememiş, o gezinti yapnıışlardır. bunu icap ettirir, aksi halde, otoritelerini Müddı-l Umumi 1''1:1211 t-ıte~in ve d_ı_r ~_c_gı_m_. __________ _ 

, lk <lışına fırlamı.ştır. kaybederler ve kendilerinden cemiyet hü~ Oıııct doktoru Vt>YS""I (JgPnh raı!l-
~ı;:nun, rnuaııım ıolımasaydı, ayni S1l- n:ımına beklenen lalde zail olur. re•ı rl ını a ceııet S:!<hlll Çtkarılnıış \C Sov vet Rusyada 15 
>ııtı :Yapacaktı... ımvveUi bir ordu vardır ki, dedlk ya ... on- Bu bakından, insanda her cins ihtira- ınuaye" esi v14pılmJ1>tır. Muııyene netice- J 

"!'\~, a~ htiküınle.rimlzi verirken, çok ların !edakirlığı yanında, bir, iki hadise sın mevcut olabiJecejini kabu letmek.le sinde cn~Pdiu bir k1tdın olrtııı?ıı ve b ,. tevkı·{ daha 
l' • ua ı ~nıncı;.ki nlşttr el re nazaran, ka:tırıın 

t~ tt~ ;ı.._ reket edell.m . .. Mesleğ1nde hiç göze bUe .gözükmez. h~raber, hayvanhia pek yakın böyle b 

1 

l'tıtıiu""klerneden, ve çalıştığı köylerdP, Nasıl •bir soysuztın casuslu~ :.t~esi, ı b~r ihtirasın bir muaJJlmi umumi ceza e- O~dzınıt tlç defıt ~arılıın bir iole boğııl- Moskov,., 7 (.\. A.) - Don intihıt-
r~ 

01 
hl.Uhtte nazaran her şeyden ma:h- icahraman Türk ordusunun buyukluğun - , \'ıne kadar sürükliyebilmesine inanmak ~uktan sonra ~uy 1 aııl ığı anlttşılrnı>jllr. bal ııııı"l:.ı!ir l.,rind_,n 15 kişi daba tevkif 

tı~~n fedakar 1nsanları incitmiyelim. den hiç ıoır şey ·eks!lmezse. bir iki dahUete istemiyoruz. Bu haberin yalanlanmasnı y ııpı lan otopsi de kad ·n ı n suda boğul- 1 edılmlşiir. Y ıtrı'! hUtnn mulıalillcrin seli· 
hı'lt. Ye&1ne ışeref duydukları nokta, di.ışmliş - eğer suçları sabit olursa - bekJiyoruz. madığını gö~ıer?ıi~tir. hiy~ttnr m:ılıkenıe tarafı -:dan muh11keıne· 
.th. .... ı. l.çinde cansın.rane ""lışmak ve te-ctb.ahtın, ne yaptıklarını bilmeden işle- • Hl!' un llzerın~ derhal tııhkikata ha~- lcrlr:c btışlıınacaktır. 
,1 ··ı..ıu,etı ,,... ....- l•'akat bu bir hakikatse, o uman böy- 18 m v ti d ı· ıı ı . d 
l ll a11..... zayıf omuzlarında yUkseıtmek dikler clürümler de irfan ord lısuna hiç n ış e ne c~ e ce~f't •n ıasaöy tt •• - -
~. ""'ı.ttdlkleri gayretle iktifa etmek - n:ı.klse verme-z. ıe_bir harekete tevessillde bir mahzur ıör· Hıdır adında birinin zarttrsız deli olan Alina Universile talebesi 

TUrk mlHeti, Türk köylüsü bu şerefli nuyecek kadar alçalmış bir mahlukun ulvl lhcrrş\resi Hazal oldıı~n anlaş ı lmıştır. Edirned 
~~~ ~~~t1ıet'<:1 e köyde, yüzlerce k.a.zadl\ va- ve adsız kahmımanlarm omuzunda yükse- bJr meslek olan mualllmliie intisap etmiş. Cesodln hl\vivf'ti anltışıl•nca, tahk katı . ,., e 

...,..,-. arına ibi~ae nur aerpmek için ıecektir yfütsellyor bile I olmasından acı duyacajıı, 1 bltl• bl ~t>Dleı~ıum;ş ve nlhaye• hzın, Edm:e, ' (A. A.J - Atlna Onvım.l-
·• Jeno, ihttye.r, kad1n, •~k-et ~e ' c'tHAD BABAN •~ • Hu1ıım kart!1ı Narin tarafından b"~uldı:· teılne nıensup 120 genç E~irneye gfl· 

.,,. • Bahadır DvLGER t u : ola. ılmııtır. J mitler ve tııaburaUa kırtılanmıılardır, 
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ede iki müjde 
Yazan: Fuoı .lR. tY:}_ D 

v 

g d Haberler 
Ahlat Van gölü 
kıyılarının 
incisi olacak 

Vanda onarma 
ve yapma işleri 

Oltuda bir öğretmen 
tevkif edildi 

Ok1tl t.·ı:.lm·111wın fnrİ11f! 

vıır•· 
Doğuda bn 1fi'ın ynpıl:-ınla•ın nıanrn- Validfil muhtara kadar, balkın bBŞ 1111· 

rnsını konlra.stlnştırm ·lk, ldyınelini t~- r.»ğı devlet kapıları yiizde se~sıı.P e~I' 
lwlliir 11ttirnı<•k içiıı, hıışt~nh~ş'l ih'.nall_e betinde Cum~ııriyete. IAyik bı: j:Ş_,ı 
dolu ıız : k vı~ yakın mazı ıle yenı bır konmt• ş, yllzhınlerce hralık yent ııtı10' 
rnuk: yeH· v:ıpa<~ k dı>yiliz Mukay< sa y;ıpılmış ve yılalınağtt yoz tutttn ° tııl'· 

· · ' · k.. 1 ı ı· J'k b' 1 'h · olunırıı.ış :ı iJu ınAvcııd :ırıı<;ında yıı pı ır. ı>ıiıı, u <:on- ;rce _ ı_ru ı ~na a~ ı ~a &lds' 11 Belediye Reisi şehrin ihtiyaçlarını 
i!.·i s<'ıw i:·indf· IHnjflrlfroı 1 temin için Ankara ve istanbura gitti lf'Nt1,ii:.fl<·ı~ "0111.tıı 
İ:jlfJJ' /J11 111iijdt'//İ ı'f'J'İ//OI' Van [ rıu u,ı] _ Yal'ının önemli hok/.·11ulo fohkıkol .'/fljJlll//01' 
Ahlat, [Hususi j _ t hl~lın r,enç b~r kUlt~r Ş"hri olacak olı:ın yanda ş'ın-I Oltu ! Husu~i] - Oltu 1 1lko~ul öğ 

suz. bir b )Şlıı\.::du; neye kıırc:ıhyalım Kars ılı kısır lıır butce ıle bu k 1~ 
onu.. buşarırken umumi muvazenenin de i}led' 

Erzurıımu bir Şuricın merkezi iken, buralara el uzatması icabetti. G dtr' 
bir ele Doğunun merkezi ikt?n gürdiiın. İnekhane, Kıtrs da Lise binaları. lğ v
Birinci3inde o, şarkın b'.itün lc::vekkrı l ve I liik.ü met konağı, Par linin ya ptırrfl rlel 
vlıaveti ile bana b <ı kli, ikincisinde ben olduğu Kars Halkevi binası gibi ese o' çalışkan Kaymakamı Mazlum, iki sPne- ~l~P.n bı_". kayn~ş~ıa. ve hır o.nımna retme~l~rınden Mu'itıı[a, oku.dakı ~1zlar

yi geçmeden kısıt bir z ını"'n ic;irde ışçıı~ıeıılıfrı .~en_cıını ~ü.r;ter~f'kledır: ~a- dan bırıne tecavll_z etmek maddesındrn 

luZttya yeni b'ı· ş•kil vernıcyc mu' af- 11ın ı<1tP.kleı~ı, d•l .. kle11 h~\..kcncta hlıvtı~- d_oktor muıı~enesınd~~ . sonra,. ~uml!u-
fak olmu~tur. j lerımizle go i'ışmek vP gf>nfl menılı k"tı- rıyet ~ll\ddeı Umuınısının te_leln _uz~rı~e 

1 . h . • bir re oradan doğmağa başlıyan gjjneşe gö({- mem eketın p resme yenı kİ 

ı,iim kahara.mk, güzlerim yaş11rarak bak- haikın it;ir.e taze bir güven sz~·ıtf ııeı 
mıştım. yine iki yıl i~~ 'nde beşımlan . ~çyU~ır4' 

Kasubanın Van giili'ı S< lı lindekl · mi1in eksiklı>rini tıımıımhık ti1M~ Bı·le- 1 zttn allına alınmış ve tevkıf. eclılınıştır. 
"' d 1 · 1. · d 1• \.1· <!iye R• ic;i Saban Boysan Aı k:ua ve Tahkil•~la devam edilmekt€dır. 

Bir gün Trnbzon limıın:nda vapur- bin nüfusun l~ praklandırılma ışı, ıt s 14 

cl!in çıkarken, iskeleye beı;; metre mesa- kredi ve satış Kooperasyonu, K•~ illl 
rede, rahm(lti Niibendis Ar~lana kavuş- tavahi_inde Hayvan ihrttcatları B ~Of' 
mann ramak ka\mışlı. İ•an tran~itinin, Göle im khane, Karsda Hayvan ve -
şark tic8retinin mühim limanı, Karadeni- rekkatt Borsa~ı memleketin ekoıı:~r N 
zin bu şirin belde~i; rıhtım, su, hastane cephesini parlak bir istikbale h' h 
fı!ibi önpmli bir ç•ok ihtiyaçlar içinde makdaclı ·. '>''~ 
kıvranıp dmuyorclu. Şimdi iftiharla gö· Fakat, yükselen bir milletin ib#· 
rüyoruz ki; bu ihtiyaçlara giden yol, bir biter mi biç ... Hani, elektrik ner ,,,r ~ ls 

aş&8ı Cd ( ~ı:;ı ızerııı · e yen u r r ırşı . • · 
ı. ı , u led' . , l'-'lı s d·ıı·rel .. ri ı~tunbulu d0ttrıı yolhındı . .. uru ffill'i, ue ıyı, v ' , •• • ; 

H lk · üz 1 bir otel ve k.raatbune ı Gıtmf zoitın evvel geııç ve ışç men 
ö evı, g e R . 1 k t " k ca \un'arı 

ve yirmi kadar da yeni ~ist~ın mtt$!aza .~'1," e. onu~ um. uana ısa " 
loşa edilmiş ve eski ç· u~ı terkcoilerek soy.edı· . . . . k 

1 

- Yııkında iinıversıtc sebıının uru-
bu yeni çarşıya nakledilmiştir. l~cft~ı \lanın m Uhim ihtiyaç ve dilekle· 

Ayrıca çarşının yııkır.ın ia park ve 1 rini gidermek maksadlle AT' kara ve 
iskele yapılmıştır. Kazanın gölle olan lı.tanbula gidiyorum. Bu sey~balım bir 
münakalfı.tı bu iskele nsıtasile motür- buçuk ay sUrPcektir. E ıvela Ankarsda 
lerle yapılmaktadır. 1 memleketimizin en nıUhim dertleri hak-

Bu yeni inşaatın toplandıltı sah1da 
1 kında bUvii:dniıniz1e temaslarda buluna· 

boş arsa \"e tarlalar istimlak edilmiştir. 1 C14ğ'ım. Bilahare h,tanbııla uğrayarak 
Hükumet kona~ı ve panayır yerlerinin Vanın en fazla ihtiyaç duyduğu şeyleri 
inşaatına da yakın gtınler zarfında b:ış· temin edec~ ğiın. ı u artıda yazın Van 
lırnacaktır. 1 ile Edremit arasında işleyen otomobil 

Ayrıca Birinci Umumi ~tlHcttişlik ve kttmyc ıı flatlerindeki ihtikarın önUne 
tarafından pk geniş ve sulıık bir saba g'Pçebilrnek için Belediye besabınıı mun
lsUmlak ettirilerek bUyUk bir r.llmune tazem ve modern bir otobüs mübaysa 
fidıınlığı yap1lmııs na teşebbü; eoilmfştir.; eôece~im. Bu seyııhatım şahsi ve zati 

Ahlatlılar, yapt işlerinde olduğu işlerimdPn ziyade Yanın ve belediyenin 
gibi, her sahada kasabalarının kalkın- . dedi§'im gihi dileklerini ve isteklerini 
masına son derece alaka gösteren de-' gidermek içindir. 
terli Kaymakamlarının icraııt ve faali- i Duydııftuma naz>Hnn yakında Uni
yettnden son derece memnudurlttr. 1 versilenin kurulrcaQı mahalli tayin fç1n 

gelecek olan KUllUr B ıkanımızın Başba· 

İnhisarlarda nakil ve ı' kan~ığındakt h"_yetten ünce Belediye 
rciısı Vana donmOş olacaktır. Eğer 

tayinler 1 o zamana kadar işlerini lkmııl edemezse, 
.. .. . heyPt ııellp gittikten sonra, Belediye 

Erzurum inhisarlar llaşmUdurluğ'U reisi Anknıı vo lstanbuhı ikinci bir 
taldbat suhesi memuru Metımet Ali, seyahat oııha yapıcaktır. 
Malatya İnbfsarlur llaşmüdürlü(tU tı'ki-1 Camıs kmın adı verilen 1'0ğııkların 
bat şubesi memurluğunıı, onun yerine vitmesile hugUn Van lanrnınen baharına 
eski ınemurlıırdan Şakir Kttrn, vezned11r kavuşmuş ve ke-ndtsine has olan yemye· 
Ömer RllştU, Ordu lnhisarlar muhasip- ' şilliklerlne büıünmüşınr. 
llğine, onun yerine Ordu İnhisarla mu-1. !~ahmın {lAlnıesile onarma ve yapma 
ha~ibi YahyP, BıışmüdUıiyet S11t ş ıne- :şlt>rı de artmıştır. 

muru Sabtıhaddın, Erzlnc:ın İnhisarlar Vanda nğaç bayraını 
Muıtakil Miliürltlkii Muhasebe ıııemur-

Van [ffı;sııı-t] - l: ıı Pı11arVan gt>nekul· 
lu bir gUn yıışzıdı Hıtflulardanherl proırra 

mı yııp1lmı:;; ve hıızırlıkları ikmal edilmiş 

luQuna, Eleşkirt İnbi.;arlar memuru Yu· 
suf Ziya, 'l'uta" lnhtstırlur mcnurlu~una, 
'J'utak lntılsıırlar memuru Osman Eleş· 
k. t j hl 1 urluğuna Diyııdin olan ıı~aç bııvr~mı camı~kıran ve fırlınalı 
ır 0 sıır ar ıııem ,. • hir güne teseduf etmesıne rtı~ınen gene 

İnhisarlar memuru Yası BaşmUdUrll\k büyUk bir alfıka ve törenle yapıldı. 
S "tış memurlurrun ıs Kırmızı Tuzlası 'lle- . . 

.. 
6 

' ı Vanda yaşayan bütün vatandıış ar bırer 
muru izzet Çamlı Divadin memurluğuna, 1 ikişM ve dotıa fazla ağac fidanı getir-
Sürmene Satış memuru Mehm~t, Ba,ş~U- 1 mek suret ile btıyr ma iştirak etmişlerdi. 
dürlük Satış memur refikllğıne, Eızın-ıMuba~ebei Hususlyeye ait olan bir bah
can İnblearlar ~lu~takil MüdUrlüğU M~- çede evvelrlen tıç bin fidHn yeri hazır
haseor.. memuru lzz"t Hasankale l~h-~· lanmıştı. H tlhulci gelen fidanlttrın sayısı 
saılıır llıincl ID' murluğuna, Davut koyu- sı>k1l bini bulmu'j olduğundan artan 
muz Kırmızı Tuzlası anbar kımtarcılı- fidanlar da yeni yapılmakta olan 
tına tayin ve naklcdllmiştir. iskele yolunun iki tarafına dikilmiştir. 

Burada a~RÇ hnyramı çok neşe ve 
şetaret içinde geçmi~tlr. 

Doğu Bayazıtta hu seneki 
sayım neticesi 

Do({u Bayaııt, [Hususi] - Kaza· 
mızın 9~7 senesi sayım verqiF"inA naza
ran 8ayımdan alınan netice 78008 ko~un, 
12597 kıl keçi, !13 tiftik keçi, 343 mım

da, 13449 sığırclrn ibaret iken, bu sene 
kıızıımız't gfllen yeni Malmii<1Uı ü S \lih 
RPmzi Turyan'ın sıkı tedbirleri üznine 
938 senesi sayım neticesi olarak 908:) 1 
koyun, Hi65:> kıl kf'çl, 30~ tiftik keçi, 
396 manda ve 170:.H sı~ırdan ibaret 
olarak zuhur etmfşti~. Bu bale göre 

göz kırpışı kııılar kısalmıştır. !~dırı, içinde bin bir haşerenin "~~fi ~ 
Çoruh un içli bir derdi v11rdı: O, tığı sıtmalı sudan kurtaracak t.eınl 1,~ 11 b• 

pek al şmış oldu((u kuvarshan bııcasının tarlaların yOzünU gUldUrecek, fıdııP ~r t., 
sesine yıllarca hasretti. Şimdi Çorulı eğilen bdşlarını kaldıracak barııj ve t 
daha şakrak akıyor, medeniyetin bu nal inşaatı nerede?.. si' 1•r 
tatlı sesine kavuştu~ıı i~~ o... Mezuniyeti i;indc ~bile, gönlOı ol~ 

gisi ve tekmil enerjisi ile Karsırt '#. 
Jıbayımızdan hafta içinde aldığıll11:J. 
tel, Jgdır halkının dudaklarında _t•" o~ 
etmiş yukarıdaki istifhamları ikı ısı 

kazamızda bu yıl içinde 24:32!) koyun 
ve keçi ve G3 m11nda ve 3578 sığır 
fıızla çıkmış demektir. 

Bir sarhoş mahkü1n 
edildi 

Evvelki grın Umumhane soka~ındıı 
Şeyihter mahtılleli Nafızı dö~mek iste
ven yukarı liasani Basri mıılı'.illesinden 
Must8fa ile l'Şağı IJabip~fencH mahalle
sinden Salim yakalanar~k Karakola gö
türülmtlş!Or. Davacı her ne !<adar dava
sından feragaı f\lmişse ele, yapılan mu
ayenede Mustafa'nm fı>na halde sarhoş 
ı u"undu~u ıe~hit Adilmiş olduğundan 
mtıbkf meye verilmistir. Aynı günde yapı hın 
Mııhıtkeınesinrle Musttıfa 1 gl\n h.,pi~ VA 

1 lira p!ıra cezasına mahkilın edilııı : şt;r. 

Artvindcn seçilecek 
güreşçiler. 

Basık basık taş ve çamur yığının

dan ba~ka bir Ş'!Y olmayan Karukö-;e, 
büyük suvaş n silin<l'r i ;ı Hında bir az rtu
ha çö'<müş ve yassılaşmıştı. O z3man 
hem kara, hem köse idi. Bu gl\nkü Ka
rakö"t·y~ b 3kıyomın; adını t ·ıbnd ğı be
yaz taçlı ıııağrur Ağrı'yı, ayağına gelir
miş gibi.. 

J>oğunun şiwalı, ş •ırkı kıyısına yas
lı:ımın bir de Kars vaxdır. Gözden mık 
olduğu için mi ne, hangi yönden bak
saıı; somurtmuş gö ı ürdün cıiu. Veliiııi
met u'Tlumı muvazene, bu ülkeden umn 
yıllar yalnız maaş dtıjtıtarak gı>çfği için 
mi ne, hep ~uratı asık bulurdun onu 
Yarını asırlık is'ilar.ın ve onbeş yıllık 
öz ihmalin alınlarda c1erinlt'şlird ği i..alın 

çizğileri, ıki yılın candan bakımı düzlet 
meye k11ii geldi. iki yıldu httzine kMsa
larımn kapıl>ınnı Kars'u mı açtı·~ llHyır .. 
Kıırs lli bir i~tikrııs falan mı yaplı? De
~il.. Jkği~en yalrız ve yalnız elem ndır: 

Artvin f hnsu..:i ] - Olluş fod~ras- Başta Umıı ·ııi t\llifett•ş1 iğin değerli mev
yonundı:ın gelen hir te7 kArerte, Haziran- cudiyeli ve işbaşında eşi az bulunur. 
dtt Anıqı.rada yapılacak birincilik mÜ'>a- ideal b!r idareci.. Kttrs Vilayetinin 6 7 
bakalartııa iştirak edecek glireş ;ıl<:rin yUz bin liralık hususi bü'~· 1 y ptığı ol
seçilınesl için, şimdiden bölge dıthilirıde du, takı:.t bu büyük paradan ~öyle yir
gUreş birincilikleri müs:ibakası yapılma- mi otuz bin lirts nın ayrılıp göze çarpan 

st bilrllriliyordu. toplu bir iş vucudıı. getirdiği vaki olma
Artvin hazırlı:Clara bıışlxnııştır. ~ta -

dı. Hıılbu !d ııynı h1lk, verınekte olduğu 
ysın 14 nde s•çim yı1pıl&caktır. Bu k Pr- ayni, batta dı:hı az pıraya karş:h< ya-
re gelen hir telde de bölgemizin 
J•;· zuruınduki klube bağlı olduğu ve bu- pılan göz kıunaştırıcı işlere bakarken 
radan seçilecek gürAşçilarin ~rzııruma takdir ve lrnyrunlıkfan alamıyor kt:n1ini 
göderilmesi b'ldirilmektedir. Bunun için Y1llarci Çıtkmıığ.n kir( ç·li v;j Kars neh· 
merkezce yapılan seçim proğrammdan rinin mikroplu ou'anık suyunu içen şe
blz~ alt olanlarının ve g!lreş biı ircileri- hir, işte bol -ve temız bir suya k.ıvuştu. 
ninin hanki tarihte gönderilmesi lazım Mttsrtıf: şehir enı.telasyonu ile lıiıliKde 
ge'diğinin vaktm darlığına binaen telle ikiyl.lz bin lira Deıwcla konforun ruh 
bildirilmesi istenmiştir.. ve eneı ji üzerindeki tesirııtını bıuk, 

Kars Halkevi cazı Hınına hızmtti mes'uliyeti ile yüklü in-
. . şanlar; oturdukları odanın duvarı çatla· 

ile çözmüş oldu. eri 
- Elektrik ihale olunmuş.. S 

11 
ır. 

rahat barajından ayrılacak kanttll 

şası münakasaya konulmuştur. sa' 1 

Sürmeli kabilesinin göçüşlln~eıı 1~ lf\ı' 
ra asırlarca medeniyet yUzü göfflJ • r 
olan Sürmeli ç·ukuru, bir hanıled~_,ı \[ 
medeniyete kavuşuyor. GünOn bJ e~t ~ı,11 
ile Ağr'ınm karanlık mağaralarına f~ ı~G~ 
miş gibi renksiz, hareketsiz kalaP ';1 ~,n 

'k b.. nıelll nı ı dan fışkıracıık elektrı uz 1,e "lliı 
Ağr'ının vııbşi kayalıklımnı aydırıl•oı~ t~1 
j'tı gUn; glinlük bir mes'ele oldu de ~ ~ 
Ne mutlu.. . ~ ~~ 

Kanal .. deyip de geçrre .. insan iç'"od ttli 
damarı ne ıse; Iğdır için kanal dil N ~ Şı 
Düne kadar ve hatta bu gün de, ıı1 ı~ 
cle~in yatağına c~kilen sular te 1 
tembel akıp giderken, çiftçi, kıyıd~ ~,._ 
metre ötede, kıığın gOııeşin aıtınd .~~" ~ 

1 
suzlukdan knvrulan tarlasını, eli ICO) 11 ~ 
da, boynu bükük seyreder dururd11• ~ 
la suya inmez, su tarlaya çıkuıaı·• ~ 
nalın halledeceği dava budur işte .. i ~, 

. k t0r ~ 1.ıı .. t11rhının uyeğına getırec• ve 
11 

,._ 
ürUnl •ri rekoltesi en az bir hesa~~v 
günkünün t11m bir mısli tazla oltl 

0 
1 t1J 

Gendi savaşın tahr:p ettiği Iğdır b~ ~1 1 
on yedi .senede yeşillemedi ise, 0ı; 

az da susuzlukdandır. PamukdB Jo ~ 
çeltikde ve meyvede elsun topr~• ~ ı,~cı 
du~u masrafı bir buçıık misli k•~~ ~~t 
Iğdır köylüsü, hale belini doğ(ı.lııırl ~ 
mı-şsa; baş~a gelen sebepl~rin . 8~;/ ~l\ 
hiç ~üpbesız susuzlukdur. ÇunkO, ~ti ~~ 
yanacak diye, yıllarca, daima at e~~ ~;

Bir öğretmene işten 
el çektrrildi 

Gaıl lıkokul ö~retmenlerinden Cemile, 
Mauı-if MüdUrlOğUoce görUlen lüzum 
üzerine işten el çı ktlı ilmiştir. 

Kars, ~ Ilusu~i] -. Halkevı lstan- yıp, tavanı iaec~k diye günleri ürperme 
n· =•wua: e•ı m - bul Halkevı vıısıtasıle b r caz takımı te-, .1 ·d· ş· d' 1r.,rs'ın Vilayet ko-

. b b 1 ,. d ld , ı e geç H ı. ım ı, "" Bu gece nöbet(li eczane min lhış ve u oş l)~~ • o urmuş ur. .... Do"'uda e siz bir varlık, Sarıkamış 
~ Y San'atkArların gelmele11 ıçın yol parası nn6 ı, 6 ş .. .. k 

Bir taraftan Kooperasyon 'la t• ~ ı ~~ 
edilirken diğer taraftan fazla ek11161'0! \ 
kanına da kavuşacak olan !~dır ;\ti 
sünU gel. de. yarın g-ör .. Onda; fii , 
ideal çtrıçısinı ve yurdunda; Cuaıbll 

1
,cl lı1 

eb3diyeti intikal edecek Anıtını bil t "V .AT AN,, eczanesidir telle gönderilmiştir. Caz takımı spor 1 Hükumet. ko~.ağı, .b~tun ~azalara. ~rne 
cc:::rz::m,..,.,naı11e-mı:ıım•+a••••••- bayramındım evvel gelmiş olacaktır. o~acıtk bır yukselışlır. hı s.ne ıçınde, nn. ) 't 

~ d,t 
==~===================~=================~============================================================~ı'l~ 

doğrU'yOrUdüm. Asım bey titiz tabiatlı,· - Şarkın ve Garbın ye;tişti~~!ğl en dim. İnsanın o kadar hislendiği ~tı} 

Tefrika: 54 

okn:nayı sever bir adamtiı. Yazı odAsı- büytık iki adam ... Ne garp Ş.!kpır ı~ fev- ları yok mudur? oPU~ 1 
1 d ş k 1.ı z l de ·ttın - Bunu inkar etmiyorum, ş.d~r ~ nın bütün dıvarları ceviz dolaplarla kaw . kinde bir Ostat,ne e ar L' il ' u ı n us P- ~ 
bir şair yetiştirrııfştir. Sonra içini çekerek ~ardır. Fakat ro~antlkler bu bl et~ ~~ 

lı idi. Ve bu d?lap~rın he.r biri~de. ayrı illlVd etmişti. hgilizce bilınedlğime Şeks- lı adeta blHUn bır hayata teşmil ... 'ı~ 
renk maruken ıle cıldlenmış ç~ş t kıtap- ir'i kendi li<>snından okumak imkantnı • lerdtr. Ben bunu batalı ?uluyoru~e o ~~ 

ı lsr dıırurdu. Hukuki tahsil etmış ve avu- bulamldığım için müteessifim... 1 nunla beraber onları daıma zev"
1111 

p ~t 
katlıkla ha_~~-tım kazanmış olmasına. rağ J Onun b'r parça ke:ıdiminkileri endi· d~m, his mesel~si... Sö~le~ikle~1,rı \b 
men hu kutuphanede yalnız edabıyata ren fikirlerini lezzetle dinlerdim. Oraya bır muhake-menın mahs~ludur. O şıt· f ı~ 
müteallik kitaplar vardı. Hukuk kitapla- h l "şı·mde bu yazı odasındtiki kitabı taraf ola_rak. mütalea ettığtm zaJJldl'tıısl.ı: · 

i i A b . er ge ı .. dl Jarın tesırlerı altında bulunma &1111J~ rı ç n sım ey . dolapları önünde saatlar geçırır m. hö 1 dn .. ·· Fakat 0" ·~ t. 
O l b 1 l . mR.n y e şunuyorum. ı ı , 

- narı un arın arasına nası ge Fransız Klasiklerinin bütün ernrlerinı büyük bir zevk duyduğumu n11sl ti 
tireyim ... Bunların ayrı, onların ayrı zev- toplamış ve onları koyu nefti bir nıaru- edeyim ... Bir Graziyellayı insftn :, t 

- Gelece4iın... ı den çıkarak Macitterin yolunu tuttum. ki var ... Onlıır yazıhanede daba yerin- kenle ciltlctmis ve ayrı _b~~ .. dolabıı ~oy- bıra((mak istemez ... Ve belkl te1't bil 
_ Babam çok memnun olacıık ..• Apartımanın bütün ışıkları yanmıştı. Da· de ve deha gflzel duruyorlar... Ve za- muş'u. Y_~ bunlar ve eskı I urk ~debı~~: rar ok~~tJjtum kitapl~~ arasında •,ı 

Sana kendi. yanında bir yer uyırftcıı'rını ha fçsri girmeden evde bir fevkaladelik ten yalnız orada bana lazım oluyorlar tına taalluk eden eserl~r koyu vışne ç 
1 

man bırıncl safı alabıhr... ı11iŞ il.· 
n k dedi. ' rü~ü birer etltle ayrı b~r. dolapta yer a - Asım bey yaşının baylı ilerle ti' ~~I deha dlio akşıımdan söylevorfo. Allaha oldu~unu dışarıdan sezme mümkün . . . mışlnrdı Klasikler hanemde kalmış şa- d b' h reıce f it 

·d· I< ld ~ an bana do"'ru Yazı odasını kendısıl\e mansus dıye · . · . 
1 1 . 1 · de ayrı mas1na ra~men e e ıyat a .. ısmarladık. Sekize do~ru bekleriz... ı ı. apıyı ça ı~ım.zıım & bileceğim bir zevle dUşetmişti. Bir ke- ırleri~d·. mRubaarnrıt~semr nme~tseebrı·neerı dahı·ı bil- yııkından takip. etmekten bikr earllP'', 

- Gelirim ... Annenle b:ıbanın elle· ge'.ene Asım bey tenbih ediyordu : ..ı k b' . .. " bi ayrı ı ı. om 1 '". • olmazdı. Hele bızlm memleke ~ s; 
G 1 R r.k . d a al narua açı ır ŞPzlony, onunde. r kap- t'\n muharrirlerin eserlerını toplamı'i ol- adeta adıın "dım kovalardı. f-{el' .c; rlnden öperim ... Akşam uzun uzun gö· - e en e ı ıse yazı o am ... 1 u ,. fil" 

rUı.:Orüz. Ben şimdi geliyorum. an postu, . Uzerlndf\ valnız bır dolm_a makla b~raber Asım beyin romantikler eser onda- bulunur, batıp çıkaP ıl ~'~i 
y k~~eın ve bır deste kağıt bulunan genış hakkında iyi fikirleri yoktu. Onlar için: alıırda birer heveskar olarak yfl D' ı 

O akşam işten çıktı~ım zaman ken· Pervin kııpıyı açtı. bıı masa ve masanın karşısında dıvnrın _ Hassasiyetin uıaraz derecesine gösteren mnptedi şairlerin heınetl ~ 
dimi mutatdan daba ziyade yorgun hfs· - Buyurun dedi, yazı odasına, bey dolaplardan arta kalmış boş bir y~rinde vurmışı derdi. Bir insıın hayatının bütün ni tanırdı, Ona bir gUn : edi~ \~)! 
sedlyorum. SPb~bini pek izah edem erli- efen dl şimdl gelecek... i~i resim .. : Rerlmlerden bir da nesi. Ş~ ·, ~evamı~.ca ~u kP.dur hisli olabllir ml ~ - Bu çocukları niçin takf P o~··· ~ô 
tim bu yorgunluk beni sükunete dottru - Kimler var Pervin ?... · kıspere aıttl. Diğeri mOzehhep eskı hır 

1 
ınsun bunyes•nin buna muınukavemetı sunuz böyle ... Sonra bir şey Y 

ç0
kiyordu ve verdfı'tim söz lu'ulmaı;ı - Daha kimseler gelmc'.ii eten- eserden kesilmiş ve Fuzuliyi tanzir eden 

1 

tasavvur bile edilemez... şey yok bunlarda diye bayıflıJJI l 
mOşldJ bir hal alıyor, benim için adda · dim, ııiz birincisiniz... 1 renkli bir resimdt. Asım bey bir glln on· Onunla mµnakaşa ederdik : . nuz? diye sormuştum. ,. , 
büyil\c bir kOltet oluyorctu. Oncltlkle ev· I Kapının sol tarafındaki küçlilc odaya lnrı banıt göstererek domiştl ki : - Niçin böyle dOşl\nyorsunuz der-· • ~ <Ar"' 
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EN SON HABERL_ER9 
~~illetler Konseyi Toplandı 
pıt 
~ . 

' Pransız filosu ilk toplantıda yalınız 
Limanlarımızı go·· ru·· şu·· ldu·· 
Ziyarete geliyor ru_z_n_a_m_e ____ _ 

Siberyada 7 Y ı 
Esaret hatıraları Toplayan : B. O. 

Tdriha: 'ı 'ı tı Pıarı,, 7 r A.. A ] - Peti Parizyen K 
ı,~~ttııi Pran•a'\ın Akdeniz fi)o<>unun Onsey asıl mesaisine Çarşamba ve 

,rl tn~•ııda Yuıosıavya, Yunanistan, Cuma gu··nferı· devam edecek Nihayet bir kurtulus, ümidi belirdi. 
~ ~ 1Y• ve Mısır li •mınlarını ziyaret 

Jll
ftl" ~~c~tini yaıına'<tadır. Kendı· hastanenıı·n bı·r doktoru benı· 
111 
~ Cenevrt>, 8 (A. A .) - ln g iliz Hariciye Nazırı Lorc füılituks hııraya g~lerek 

don Milltiller Cemiyet• k~tihi umumisi :\vırnol ilA gödi-:;ıııll ştür. J(0n ~ey ilk icli· 
~\ maini yarın saat 11 el e >ıkcleclece ktir. Hn içtirnada ruznam en i 1 tdk;k ilP meş Q'.ul •• ~ [d • 
' adrid yeniden olacak ve Konsey as ·l mes a i..:ine Çarşıunb ·ı ve Cumurtesi glln leı i dev~ ın e :lece klir. gormege ge l 
hombardlITIUtl edİ (dl Ha pishanenin i<:i l d.::tnn E~nrn odnyn girdim. Miıdür, Ortn 

~'d lt l K l l k Bizim bulunduğumuz koğuşun yeri yao:lı. t kn:ız, kısa. boylu bir adam, beni knr 
~i t • r h 1 tam hapishanenin ortasına tE'.sncllif edl - ı sıludı. D:Jrğimi sordu. Ona ne suretle tev-rid, 9 (A. A.) - DUn ve bu- a ya ra l ge ece 1 

~ ayyareler Madride şıddet 1 O- yoı du. Kenarlardaki biiyiık ~~oridorl:ırda ldf c:lildiğimi ve nn.sıl buraya düştuğümli 
s ~ b da bulunarak mütea•ldit d..,f,. l-ır B ı • •d k tek kişmk bir çok hücreler vaniı. Hel~ya nııl~ttım: 
~ itt •tdırnan etmişlerdir. HOlıtl ·netci sene er ıne gı ece gi.dip gel:r~en gördüğüm b.u te'.;: kişilik _Lütfen dedim. Askeri llasht:ıh .. ne-
ıf ._.tftler takibe Ç\ommışlar~a da, dOŞ· 11t·ıcı·eleıin i•'leı·i l1ep dolu mı VP blr gar- d ı; ~ it .. ~ c i>ir •:a ~ıta !.lC' benim burada ol u&umu 

"-.. ' Yyareleri kaçma~a mu vamsk ol· 1 d "t d · b l .. r d d ı .'~rd Hwnıı ':', (A . A, ) - ltaly;-n Kralı ile K rn liçr.s;nin gelPrPk sP.ıı e H<•ı line bir yan mu cm ayıen un a.n~ 0!1.ın e ~ - b::::!lri:1!z, b<ına bir doktor dn göndcr,,in-
:-~ Sl'lyahal vııpmaları şimı1idP.n ıierµiş edilmiştir . Bu ziyan~tin l lilleriıı yap ' ı .?;t dııvet taş:ı.rrık muhnfaz:ı vazlfe.')lllı yerme getı - ıer. 

~?~, ~Dış SIYASA_I- ;~·,.C/Vıll·ksu btıılıa·cn•ğı derilııımektediur. sademe değil, riyordu. Ve hücrelerdeki taht_a karyolal,\l' n~n bu tekl:iime müsbet bir cev.-ıp a-" fü~erln~ie mevkuf veya mahkum oldukları 1 • k tl ı 1 -·ıct· ı·~•·nt · . ~:ıg::ın nnna ne e c cgı ıın. • •wı... n.1 -
11" ~kı1d" hiç bri r:·kir edinemedig· ını bır . .. . '" " . . pir:1nn~ mmlııru çok nazık bir aclam fiı..l-
çok kimseler vardı. Hepsının saçları. ~a- k ki 

c:ı. • : 

b 
kulları birbirine karışmış olan b:ı adam- - Ha) ırny d~d: ve yımmdaki telef o-

•~ a eşistan d h b l . ıar .hiicrclerinde durmadan dolaşıyorlar- nn. ~:ın!dı. nen onun bu hayırlı ji" tine 

1- ~ a e ta mu a re e o uy o r 'Ciı Içlerln den kırca ve çok uzun sak'.lllı , t' .ı... 1 d H t h . b ld · . .1'.lyı-e .c ...,.1.r:.ıvor .um. n .. a aneyı ıı u 
~S } • • h ıı· • ıb!r tanesi naz..·wı dikımtimt celbedıyorchı. . tt ·1 , b d tti -A' \,; e esının a l 1 , , \'::\Zıye en on arı Ila ('1' ar (' • 

tv. ' t Çlinkü onun ayaklarında. kalın bır zıncir , .. l. . • • 

iç' Kudüs, 9 ( A. :\.) - I~ t:ıı Çf lclfJ Jp P.!-~ t'I i ı 11
:- /l t cıı ;oı-;ınhı ş'ı!de tli hi . ·d V h r dola"tıg· ında bu ızincir kas-' -- No ... ctç.ı doktoru şimdi geleceı .... 

ı h b• t kJ•f " ,, 1 1 ,, ,. 1 d •• k ' . ,.ı tl 1(16 . • ,._ '\:ll ı. e e ~ ı . . . . ~ ıı ır e 1 musauerııe o muş ve rnfi o,;ar eınt-• ıe >1 -;ı\e • er en : • .::> · ı şı ı) il) ş V ! • { ışı aı.tı vctli bir ses çıkarıoyr ve bu se.~ karanlık Siz ktıu~!l çıkın ben sızı çag1rırım. 
• , ,, surette y>1rtlanmıc;tır. Çetelerdeki znytat•n a ;;;kerlere nazar n daha f, zla o l luğ ·· korı'dorda in~ana ürpermeler ven-n akis·'ı Adet~ı uçnrcasına yukarı çıktıı.n J_e 
1'- ıııll'- tahmin t-dilınekle lir. -·~~ ~tkr Cemiyett Konse~ riUn ~~~~~~~~~·~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~· le~e yayılcyordu. B u halleri ~~ük~ u", e:~rknöb~~do~~rumoı~ı~ı~arnk-
~ t~~ ~ı . Konseyin bu toplanhsınrfa mltsizllğim ziyndeleşiyordu, A'kıbetimden •r m~ğ? ibaşladım. 
1 · V., .. f'Ptl mllhiın İı>ler arasuu1a Hahe· c • d J l b • endişe etmeğe başlıyordum. Ha~is'hane 1 lkklerken 

41 '"1~'11 durıımunıı tayin etmek g if-ıi l n e Japon arın ır i1tindt> hizmet eden gardlyaniar1ı1 h:psll B:.>11 yuknrı her haldt> bliylik bir sevinç 
•1 ..ı t~1 Ilı bir meselenin rııznarııey~ ~lııırtı· ' · · . kimseler ara.sınct:ın seç.!lmıştl. - . , . 
..ır " ld ırı y::ı.ı 1 . 1 i:' ":kmış olacnğım ki koguştan ıçerı gırer 
.,. ıll?.nu•tık. t d d 1-:r .· b' rcr deve benzyen ıbu adamlann ~ .. 

~ ., aarruzu ur uru u ~cpsı 1 
.. • l . · l•ı'.rmC7 lı[ililn mevkuflar etrafıma toplan" 

~~İf. Otıs~y Hubtş mes <> lt>sinılt-n hıışk~. burunlarınd::ı.n duşen bın parça o nyoıcıu. 1 -. .. 

tt!i'ftr.in bitaraflıttı ve Milleller Ct>ınİ · ·Mcvkuflara yapılan muamele de nnhoş, mlnı · , . 
" ıııı~ kk :'o' • teker - Ne \UI? "~llt1411kında udabat y,:.pı1ması 1~~ . m - lhınkeu , 'i (A. A, ) - Şi ngog · Bu- üzerine homba alan Çin t ayyareleri 200 idL Or::ı.da bulunanlar dan ır çogu. .1 _ N old r> tl 
"ı\ıı. hUkQmetlnin vt:rdfğl µr " l > yı dP kuR' dcmirynlu üıerindP. ı;;iddetli muhare- .Japon xs~· eri mahvelmiş1crıiir. t C"kcr ortadan kayboluyorlardı. Vaktı saatı c l · k ? 

''<! 1 P~kin, 7 (A. A.) - Pekin Tayrnis bell' o'n1"'dun bir zabit kapıyı -açıyor ve Çık>.yor musun yo ·sa. 
11 ecektir. be P. r b ~ )lamıştır . . Jııµonların şirtdetli ta- . . . . ı · ." • . ı _ Hnyrı diye ce\·a•) vcrdım. D::ı.1\o cı-

lıf...'''~f e eleai el,afındıı cere\' ın "rru'lları .. kıın k•ılınakt". dır. Çı'n l ı' \•r hı1 ga1ctesı , P~kın - Hıınkeu ve Tıyc ıçın P u- blı·ı.,·ınin ismini sesleniyordu. Ad1 çagrılan . ' • . ı -· ~"'\k nı li . • .. . n • ç, ~ kon ı1trnıirvoları Hras•nda y:ın Ko •ıOn i st - . k' "11 herk"'"le helMlaşıyor l:ıp çı.:mıyacagım bellı dcgıl fakat hııst::ı.-
.. rnnzakerelrri mernkla hek 1tvoruz h l · ıı ıı · t i' 'kt d t k · k . · tuhaf bir tcve irn e "" tt' d' Nöb t · d ···~ !() 

1 
• 

1 
. cep eye " ıve ı mı · ar ıt ~ vıye · ı- hfr ı rt art>renln k.urulrous oldu~u n u hııber ' . ı·ek ko- tan çıkıp gidi - h::ı.neyc telefon c ır ım. e çı o"""'ru 

P ıntıda ortav" bazı tclkın crın ttıalı sevketmektede 1irler n e11i•yfllu verrııe'< lc ri ; r. ve boynunu buke . gu.ş .. 1 
1 şlmJi ~elecek ona .seviniyorum. 

•ı lht" ı· d . d ordu İhtiynr bir mıralay 'boyle her g -
~ ıma ı e var ır. . :Y • l ıstavroz çıkarıyor ve Benim lbu sevincim bir par~a çocuk~:ı 

'''•ela Töymı g 11etesi g-eçenlerılf', Hatayda seçi mı· Belçikada ctenln at'k~sı~c°:ı:ır ediyordu Diğerleri: c.Jınalı iki hepsi kafalarını sağa sola sallı 
0 
~ 11lll~ke 1şleTinde ihtisıssile lıtnınmı~ ' yiiksek .sesıe u d · ynrak güldüler ve etrafımdan 'Clağılarak 

~' '' ıreilterenin eskt Nijerya valisi Lord k b } t } Mı· }l"ı Mu·· dafaa - ~yı. adamk ı b n gitti v·ne lskambillerinin b:ı.şına gittiler ... Hal-
ep; ~dırı bir teklifini neşrediyordu. ana u aş ırıyor ar - ıgıray~ . ·u~e~er var~ı gözlerini aç- b~ıki Jeniın burada ne kadar ra111ı.tsız ve 

1'tıı1 °~d. hem ltaly~n bOktlmetini, hem ,... 1 8 1 A A - na goı rel dı lpcı".şan bir hald ebulunciuğumu tasavvur \ ı er . 
1 

(ud taufı 1 lnelde) •O!:se , 7 ( A. ) - Hu g lln yan calardı da bu sa ar · 
hııı ıalcarı umııbm'ye~llnl: . . ~alındı~ ek~ : ntmek istem 'şln VP bu viizde n lııırnl gA· ffi Pr. 'lsi urnunıl bir içtima akdederek ~· Gibi Hiflarla ona iştirak ediyorla:·.dı. cdeo L~:erdi? ~üphesı;z bllalknta haihk···vı;:~ -

0 , nnetti"'l u te,.. ınue ıyJr · ıwı . , 1 1 r . 1 . . .. k .. 1 n"n bu le\.11.a bana hu - ccklerdı. Hl'psı kom ·.ec e, .. 1 ,.ıcı -
~ 

1 
c " len k11rgıı~alıkta biri ıı ğ•r olm:ık rızere mı ı .~ 11 1 11 alış erını gö·Usmnş ve mem- ııer gun teo ıaı a .. • . 

• J" ı ıııltı Ja\'r ı · ""ıh ili inkar bir suretıed 5,~~ döı t Tnrk VA bir de Ort'ldoks ço<'uğu le \\f't in ild i s •ıdi vn ivPli bakımını mil· zUn ve koı·ku veriyordu. Koğt~şta bulunan- ıı:~:e pişmiş ~d!l~r. 1.am.~ihr k~ç df'!~ ha= 
ı~t ltştur ki, tılyanlar Habeştstım dııı.ı h ' k b'. "n kendilerıne dP gele - pı~.ıancye g.rm.şleı, k.m t>Hır h .. ~:ıt 

t ~~it ıon deu ce kritiktir. Yatmur me.v· yantltmmıştır. ı ı ·~ arft :l~r vnmf~~i r. Bu lnırarl a r:t gÖ· laı_:.sıraı~1ldnlklıt 1gul1alde biraz c:onrn IYeçen I:ı.rıııın knç:ı.r senesini Siberyanın hicra 
lı Qı. 1 •ı··· ı . • 1 , 1 ll•tl,'\~· lıl.·tı• re ıktl s ;ıdı ışlerlA nlalrnrlıır olmıık 07.t>re redıni bı er ~ "' .. . . . 

.. 1,1 " ... •ş ayınca bu vaziyetin daha vahım Ul'lit yt•c c•n ~ııc f'll • " 1 . t yor· ve vine gülüp konu- koylermde menfı olar:ık geçirmişlerdı . 
"' '""'~ · A t 1• n ( , \ A ,, . a m • mlı-ke tin il P.·i gelen ik ' i ·n-t ııd amhrın · h'ldise crı unu u J • • • 
_11 \ 'h ıl alrunı b~ldeneb' I r . ltalyan n a,;ya , " n . , ) - naııo ıı • .. . c: ... arak önlerindeki iskambile ,c;arılıyordu. H:ı.'bllıki bu hn.pt lbenım lçin ycnı, yeni 
00:.ıl • ·11ıı 1 k . h - h ı . . h'l i ' . I · n:-n llllt l l'şekkll bir hevet teşkil edıle· - ld ,,. d l n. ,1. t Ad t" el'" la., il •rının oradaki kıtaatı bes eme ıan <.; nıın •1 s11 s ı mu aııırı ı c ı ı y H : :s cck llr. . Ayni akltet benim için de mevzuu bahso- o. ~ı:.un an esrarı v: ·r..Oıı.ll..unç u. e " 
" ı.,,_ lldı ç~kli~l nıOşliülAta ir zımam k~nderon vt: m •nt k ft s ı rd a i t habata la:'olirdl Bu ban n büyük blr korku verdi. blıyilk bir heyecan içınde doktorun gel -

:~ 1' 1'zın1 nıasrıtflar Itıstyan luızine~i devam eıiilme'<lf'<1 i r. T Or'.:.iyP.de ! u ı ıırıan E(r i ·· 1 ndi ~imi kendim halletmeğe karar ver- me.slni lbekledim. B ir saat kadar ge~tl . 
I' ~ tır bir )Uktür. Mu:.solint. devam Hat~yl l ın ıhı rf'v 1erfni verrnıı>k ii z~re ll'Ile< C gureş .er ~;1, !Birden kapı açıldı. 

'J\t'. ltıuhareheler yUzUnden perişan bir got rnl ı:-ler YA hll} f'ık t ı 1 11 lıııra ı ) ,1 ırn ı ş lan· Ertirne . 7 (A. A.) - 6 Mıı yıstıt mil· Bu kararımı tatbik sahasına çıkar " 1 Uoktor geldi 
~~ 

1 
~t'°lırılş olan ltalyan ntfer'erl~e h1r ı Z rrış ',. rcl r, G~l ıı le r 700 d r n f • Z lnrl ı r . li gUrPS OHJSaba\calarınR baslannııştır. nHltk lb.zımdı. Koğuşa girip çıkan gard! - !çeri ~ircm gardi~·an ismimi çağırdı. 

ııllc ~l41tı lldırmak ıçtn, şöyle hır tf'kl f nu ·ll~·· ı I!~ l0 n IV>ı p r ıı7. l0l• ri Tıi rk- GürPşe Trakya GeMl MUfetlişl KAznn yl\nlar dan •bir tanesirı.e hapishane mlid~- Ben zaten kerevetin üzerinde tetikte otu
\C\ llda belki de mO sttit bir tavır ta· ı ~ rp hncu n tot nıe' t~ VP ll at"Y h >t l k ını Oi!"lk çok önern vcrmekteı1ir. TekJrclB~ y:ı.nlard:ın görn1ek istediğimi söyledim. Ö· ıuyortlunı. lfomen yerinıden fırladım: 
lttı) ~ht, Eter Mussolinl g lizel hlr i!!flll için ç · lışrırn kt :ıı lı- 1 a · . P. ıı g :ı7.P t .. 'e r· gllreşclleri <le bıırttvft g~lmişlerı1ir. 8 Ma - niinH~ diisti.ı. Ah kat •koridorları \iıerirıde - Ne var diye sordum . -
~t ~~l>it da, llısile S-.laslytye binnls_be dı>n b 1ris l <liynrJd : ı< T rı rld ''l'İ ölıHHln. y ·sla en b iiyOk peblivnnlar tarafından bir od:ıy; beni götürdü. K1lpıd:ıki nöbetçi - tüdül' seni i,,;tiyor. Ho.ydi diiş önü-
ı:'t~, toprak bıı,;tışlar ve bu topr8ldn Kımınıl<erinı d~ hiiylP Pııı i r bııy ıı rn yor,» güreş y11µ1l~çaklır. ile içedye haber g·öndererek müsaade al- m~... • 1> 

~·I)~ t ltaıyunın himayes i alhndıı mub l ~kenrl e roıııın Tlü rtttyal{ m ıı h :ı l 1e~in· 1 KıhğınHt; kıyafetime şöyle bir düzen 
'\.ı;•rir. c, eski tıüllUmdann bu tek de bir mii.;;ad .. me vuku bulmuş v~ hu vcıdim. Sonra dışarı doğru yürüdüm. Ko-

~ l-i 1 ed,rek, milletinin ıelAmeti na· müsademede ikl .Jıındarma ö dllrUl ıııüş- B ı· r kaç sat 1 r 1 a . 11 ğ·ırt:ı.~:i nrkadaşlar hayr.etle arkamdan bn" 
,1~ tq 11~tistana avdet ed•c"Q-ini tııb· tor . krym-lardı. Mi.idilrün odasına ind!ğ!miz zn-
~ ltı ttırn, Bu ta~dirde Negl\~ lt~lya : Üldiiriilı• n .fanclarmalur Till'liliiı· m:ın Rus n'eslekt:?şlardan Kri\'Orukonun 

~'t ~Yafakalı ile Milletler Cemıvt-tı Antıtkya , 9 (A. A.) _ Dun ruü•a- Muammer ALATUR sabır.ı;ız adımlarla lbir a~ağı bir yuk1rı cıo-'t çıntn ll'ti sllrece~İ ~artları kiibUl deme net'c~slnd" ö ldükleri bildirilen la~tıiiını gij.rdtim.Telllş ~.-c hey~anı yli7.i\n-
~I b~t' balen dr,vam etmı kte olan ,Jandarmaların Türk oldukları anbşıl- den beill id' Onu görünce boğazıma bir şey 
~t. th,lere de bu suretle son verilmiş mış ve ratlleri henl\z elıle edilmemiştir, Köyll\ dcyinr e ter~y~ınııı hi ' e-:1- güz ') l iki kımiPş C<'Cllk g,.Jdi. K"nnş tık:ın:iı. Gb'llerimde biriken yaş!arı tuta-

~ı ~~t~ , Şiddetli t1'klbat yapılmaktadır. zini , yııınıırt ı> nm hızesinl. stHOn kay- mıı !-ınd ıın ve R"iy i ııişinden mfln evvflr mndzm. Benim bu çok miitcesslr halim o-
l..~ t 1.uı e iade edilecek olıın toprak· İki H:tZt'le Jmımtıldı m.aklısını yiyen . b,ı Etti~ beslenen . bit· karlın oldu~u anl l'! ş lan a rın"leri mı d:\ kederlendirmişti. Boynuma sarıldı : 
%'~.\~ilet, Godjam eyaletini ıikrPde- Anta'· ya, 9 (A . A.) _ .ı\nad olu a· ı::ııvun en tcmizint i~·en insım akla d P. y::ınl11rınchı lı1i, Çor!ııkların gözle · 1 - Ne oldun böyle doktor? Ntç.111 011• 
'•·ile le il nıecras1 hu r~·a\Pti Çana ja~ sının hımıst muhabiri bildiriyor: Bıı- geliyor. rını muayene e rhıın d ok tor d('dtıı l rndasm? ~ 
1_'11 •}' •dar Hıbeşlstanın di~er kı~mm· radtt çıkan «Yeni l)jJ,. g-azetesile, dlğ'er Acaha öyle mi ? t şhisi koydu : 'J' ra ho m. 1 - licıP.sini anlatacağım diye cn.v:ıp 

~.'."ıt •1tlllaktadır. lhtlle Sellsiye İnıı'iliz - • 0 0 l\IOıuwver bir tına {'vcııklarınn ve1·dim . .. u~ bir gazete idarf tPŞkilatta mııhim del!:i · E 1 

~ b "'llnı yol ile kcııdı' 11ine verilecek .. rzu rıım •ia Paris g 11ıetelerinl hö.v le bul( arsn... llapi-:1ane mUdiirii de ıbizim bu hnll-
lı. şikltkler yapıhır.aJtı ha1'kmda ııoşrlytttla 'Ytni topraklıt n b şı a ueçe yedi, sek iz ... tin sonra okııyoruz . Ge- * ıeı ıı; mizden ~ıiiteh:ı.ssis olmuştu. Bana bir 

· - rı 11 n • · bulunduklarından dolayı kapat ı lal'şlardır. 6 

ı çen gün 81irtten bir mektubu yirmi Eskirien E z11 • 11 ·1ıci:ı yoz Pili kn- snndalye gösterdi: 
~s;~td l.ngard, ln"iliz . ltalyan mua- •Yeni Dil» g-azet1si yerine yeni bir imli- dokuz gOnde aldık . ciar chntuıcı ılnkkAm VH rm ış. Bıı 1 - Ot.ursanıza doklor ... Sonra gardl-

.. , 1 " y8zh gl'zete neşredi 'ecek.tir. ııı • • ı ı ı,.c•tı :z~lıtnclıktan sonra , lıalyamn dükkArıl~r arnl ıı. ıı zala şirn Ji yirmi, yana SC's end : 
~:1 bit 11 J'stı eski Remen ananesinin Do~u bölgesi bir çocuk fabrika· otuz ı k:ırl ar inm iş - B~zc <;ay getirin .. 
~''~tfl . lez.ftbUrQ şeklinde görmekte , Macar - Al n1an ticareti sıdır. Bu fabrikanın binde otuza ya- Dll kkll nt::1r ırın ka pı lnrına çıiıne- Gnrd'ynmn az 4 onra getıı·diği Ç!l.yı yu-

~l ıJ .. it 1 ı. d k d t' d G 11 " t 1 h k i" h rlumJıy:ı yudum•ly abaşımdan 1!E' .. cnler1 'b· " ıı vıs arasındaki nostluiru Berlin, 8 (A. A) _ Avuslurzanırı w..ın ran mon u re ı var ır. eçen- µ nıu~ er e · ı yen c r.1ıııı•ı \ar ı;-t· ~ 

~ • lf b il . n ) d t · d hl k h t l i I k I Kı :vo:uçkoya birer blrcr nnlatt•m. Oıın -r,,.a 1( senin iyiden tyiye kuvvet- Almttnyayn !)haki dolayısile Mııcariotanla er e zmır C' r çocu 8') ınes n n ışıp ıuırn :ı?:anrn·ık ve Ç•> ıık cor.ıık· 
ı.. . ~'·Inı l ı· l ld il r.. d ;ı 1 b ,. , . 1 . · 1• ı... ll'rclcnl->..,ri b'oğazımd:rn ilk geql'n Şl'kerli 

.... 111aıa !'. ve lluheşislandaki düşman- Almsnyu an1sır.da ı:örOşlllmekte olan eme ı a ı ı. 02011 a ne z11.man . aıınıı a,;:mar\ çııı ıp ık faıırlkn~ının 
oı -,~~~"; .. d b ı;ı • "' 1 b kl' 1 m:!L .. nr.le bekle ... · I ,..,·~ e u suretle yava..ı yav: ş ;>k ırnoıuik işler neticeye ermiş ve dün ı çı masını e · ıvor 11rıııı ş. 

_j ,. l\o v ı - TeşekkUr ederim dedim. 

.. ... •'nt ıöylemıktedlr. Berlinde Jl.ııiciye Nezaretinde bir mu· Nünıune ha~tanesine birbirinden Ya ipek fııb ·aknsı açılınaz:;ı... 1 Tuhaf bh samimiyet 
Dl PLO/,/.AT kıwelename tm7.a edllml~tlr. (Atkl\!1 1Vl\t), 



Erzurumun 
yardımı 

Kırşehir felak~tzedelerlne yard:m için 
tellerrüde bulunan zevatın isimlerini bıl- 1 

dlren altıncı liste: ı 
Lira K. : : ~::: ~:~, E~:~ .::::•tura I 
ı 00 Ahmet Ali Ergin Gürch kapısı 

attar 
9 50 Ce.ına.1. Ardoslu H .Mlthase~e ma

ğazalarında. 

1 ao Lütfi Alemdar manifa.tura D~ -
lediye mn.ğa.zalarında 

1 00 Ad:J Germik seyyar celepci To
p:ıneli otelinde 

Y~nl ıuşrJynl ------

Lokman lfekiın 
İslttnbulda değerli doktor IIaftl 

Cemal tarafından ayda bir neşredil
mekte ohm • Lokman Hekim ,. mPc. 
muasının 20 ncl sayısı da çıkm · şt·r. 
Halkin anlayııc ığı bir llsarla ha 1 kı11 
~ağl k işleri tie l>ilme~I lı1zı n gelen 
bUtlln mevzu! ird<.n huh~tH.leıı l u 
mec •uuayı alıp okuyonlar, wuhtık 

kak ki sağlık biıgıl .. rint kuv~f'tlr.r.
dirmiş ve kendilerin( bastahkl r ı 
karşı d11b1t iyi koruyac"k bir vazi
yete getirmiş olu·l-ır L k•nan Hekim 
her ailenin k ülUphanesiııde l-uluıı-

J 
malı ve btılf1n köylerde de okunmtt· ı 
lıdır. 

Südlln kc:ıymagını 

tamamen çıkarı r 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

193 8 :;:::.:? 

' ' \ 

•. , 0 50 Şaban Nardemit oobacı Köp -

1 rü başında • f (,' I A' S t· T i" . r 1 
18 00 Y~kün on sekiz liradır. --------------

Kırşehir felaketzed ·]erine 
Gümiişhanelilel'iiı yaı·dınn 

100 Bay Hayri 
100 > R.amı2 

100 > Mehmet ÖZgill 
100 > Yusuf Kara.kelle 

100 > AU 
100 > OtelcL Mustafa 
100 > Meıvlüt 

100 > Hicabi Ata.e 
25 > Ahmet Atac 

25 > Kasaıp Cel'Al Dalda.'batı 

25 Ba.kltal Memnet Dalda.banda 

50 Bakkal S u.ıeyman 

25 Fırıncı Zillltü 
25 F<Ytoğr8ifçı Maşuk 

50 Ba.y Ra.hmi 
25 Ba!ltıltal Ziya. 

50 Fırıncı Abdi 
10 MüeZ21n Mehmet 

Sorda m.aha]lesinden 

200 Bay Cevdet 
300 > Htıseyin 

50 Fırıncı Sall'h 
50 Bn kkal Şerif 

25 Fırıncı Maıhin ut 
50 Dernlrd Temel 
51) H.nıcı Osman 

Fuadlyeden 

1000 Bay Mu:hStn Ata..ç 

500 Ml~ht!ndiS Ba.y KAzwn 

50 Tra.nsı.t dura.k. M. Sll1rl 
Posta.ve telıraf dairesi 

100 Posta Müdürü Bay Bak.1 

$0 K-011 M. Bay İbrahim 
~ Şe ma.y ibrah1m 
25 Baıy K9.Wl\ 

25 > Sami 
25 Bakırcı Sel.1ım 

15 MU vezz1 Şerif 
25 MUV~2.Zt Ahm~ 

Zlt;ıat da.lretjı 

Kuru$ 
ıoo Ba.y A'bchırra.rıman 
ıoo > Remzi 
50 ~ ihsan 
50 'Ba.hÇL va.n İhısaJ'\ 
so BahçLvıı.n Osman 

tnııtsarıar daJreA 
225 Jla.y Hllseyin ataç 
ıoo , T.a:hstn 
60 
50 
50 
25 

> Faik 
Fikri 
Ali Rıza. 
> Nasuh 

, 

Zira.at Bankası 

~o ~Y Naci vımaz 
100 . > K~na.rt 
100 • Oali.p 
75 H.ıundi Yalçırı.k.9.Yıl 
~ Od&cı N=ın 

Tapu dairul 
SO Tapu M. Adil 
50 Tapu mua.vln Ycnus 

Belediyeden 

l 00 Relirl Ba.y Süleyman 
75 MUlıas1p Bay Hüseyin 
50 A;Jar M. Tumel 
25 TaihSftdaT Niyazi 
50 Belediye mUfettıi:şi Kadrl 

N a.f:la dairtsi 

100 B84 ml.Lhendi.s Kr~r 
300 MUhend1s Fevzi Ataç 
100 Fen memuru Burhan 
100 > > Bey!i 

100 .. > zıya 

100 > > Rağıp 

10-0 > > Ta.la.t 

100 > > Ali 

100 ~k.3.tıl.p Musta.fa. 
10-0 A.nba.r M. Aıbd.1 
100 Mua.me-lAt M . Şa.kir 
100 Mua.melM k:. Galip 
100 Makinist Mustafa 

Jandarma dairesi 
ıoo V. J. K. Al1 Ruıa 

100 J. B. K. B. Rl.!at 
aoo J . B. K . ıecUıkleri 

{ Devaınt v r J 

Yusufelinin Ersis 
köylülerinin l>ir rica~ı 

)'u,ufellrıin Ersi' kü.)ün<1' n I< flit .,..._ r- Umum satış--·yeri: lstanbul, Jahtakale Cadde~i 51 Numaralı 
Ko~ak lmz slle uld ğımız bir mektupta ... 
deniliyor ki: (Poker tıraş bıçakları deposudur) 

• Erzurumu 116 kilometre me3afede- NEŞET SOLAKOGLU ve ORTAGI Gtircftbpw Kavaflar ~·rflll . / 
~z. Do~~a~~~z.2,3 Mart tarihli --g-~~~-~~~~~-'-Y~erl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~ 
gazeteyi on glln e\ velist oku "T18k anc k • - . tJ' ~~ 
nasip oldu. Tı·abzon inhisarlar Gümüşane Nafıa Müdürlüğünd8"' ~ 

Cumhuriyet dPvrlne kad r volumuz Jlas111iidiir/iiijiintlf~JI: ~ 
yoktu. E zuruma gelmek için Kabıırılarda ~ ' , . K } f ı· } k · }t ·ı"' J 
U"Urum tehrk ' ld k 1 - Trabzondan Eu.ırum. li,l'zın apa ı zar usu ıy e e Si ·me 1 an 

y ı es , yo !l eş ıya ve çapul· T A k 1 o·· n _. 
culardan soygun korkusu bu akın can, Bayburt, eıc,~n, ~ tt e, um şa. poP" 
bize uzaklaotırmıştı. Şlmdi bu ~ki koyrkoul~ ne, l~plr, Kelklt,dŞıra, Tkvru

1
1 ve Mk lİç!ch~- 1 - El\stltmeye konulan iş: GüınQşnne ViUlyotinin Pirah net - Kelkit, ~ 1-tt. 

b ı zarfın a sev o unaca n ı Erzinc11n yolunda Er1incan hududundan itibaren O.OılO Ha 11.000 inci kil.:>111~:.JJ ~ 
dan da eser kalmadı. Cumhurtyetf n il~nını ya ır yı . • afi {""TD" 
ınUteaklp 92ı:; t k b i b 11 sarlıır ldttrPstne alt bılcümle emval ve rl nrasmda yapı\ac3k 50 adet b!ton arma, menfez inşaatı olup uedeli kel' ıır 

1 
o e ago ara ası bayramı' 1 5 938 u u d ll'ba ı · lira 26 kuruştur. 

yapmıştık, 93.5 te bir k"ptı kaçtmın bı'rıeşya -:_ g nkn enl . ıf renl'ly rmkı k 1 
u -dd tl · r usu ı e e 2 - Bu fş~ ait şartnaın'3ler ve evra şun ardır tenezzUb t b.i. . _ ' .gQn mu e eve apaı za • 0 oma ıl nın gelmen UZFrlnel 8ntmeye konulsc1ktır. A - E'<siltıne şartnameı;ıi, 

bayram yaptık. 1 2 - z uflar 20-G-938 tarihine mu- B - Mukavele projesi C. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
lktısadt vazlyellmiz Er:ıurunıla çok ·sadur Cuma gllnü ssat on beşte açıla· D - Tesviyeyi turabiye ve kagir inşatına ait fenni şıutname. 

yakından llg'°lldir. Mcyva ve sebz~mizl 1 caktır. İstekliler meıkUr günde saat on E - Husust şartnume, keşif cetveli, metraj cetveli, proje. 
orbya gölUrUr, yiyecek ve giyecek lhlf. ldörde kadar te!dtt mektuplarını idare isteyenler bunları bir lirn mukabilinde GümUşane Nafıa nılldUrlOğDndeJI 
yacımı.zı. oradbn 1tlıp getlrlrJz. Yukarıda 1 vt z'lesine yatırmış olmalıdıt'lar. blltrler. 
söyledıgım 116 kilometrelik yolun yalnız) 3 - Muvakkat teminnt üç bin lira- il - Eksilme 12 Mazıs !-138 Perşembe gUne saat on beştedir. 
~rzurum hududund~, Üogtızek Derekapı eh. . . . 4 - Ek'iilme kapalı ı.art usuliyle yapılacıktır. 
ıle Yusufeli hudu:fu arasında ylrmi kflo- 1 4 - Talıpler b·ı ışe alt şartnam.-:yı 5 - Elcsiltmeye girehllmt>k fçin isteklinin (:!010) lira muv.ıkk;ıt teaıirı8:, 
metrelik: bir kısımda yağan yağmurlar- satış ş~bes~nln nakllyat kı~mında ~f\r mesi ve bundan başk<ı tlc ıret odasına kayıtlı olduğuna dair o senenin ~ 
dan dolayı akıntı yapııo arızalardan vıı.kıt gorebıltrler. (No. 279) 4·3 odası vesikasını haiz buluomklsı ve Nafıa Yüksek Bakanlığının müteahhit~~ 
ötürU kamyon Jşlemesic c imkan kalnıa- vesikasını ibrsk ~tmtsi şarttır. ,ı 
yor. Bu arızaların dUzeltllmesl Erzurum Eı· Z lll'ltlJI J''i/dyef /Ja İlll İ ı 6 - Teklif mektupları yukarıda Oçüncn madde de yazılı sa.attan bir '' 
vllAyetinln iş canlı Valisi sayın Httştm·n E11f•iime11inde11 : · vellne kıtdar Gümnsane Gomüıpıne N~fıa mütıürlUğüne makbuz mukabilind• 
yQksek işaretine bakmaktad r. Biıim ı mfş ohıcaktır. Postada vukubuhıcak gecikmeler kubul edilmez. 
için h:·yatt bir mesele olaJı, fakat Erzu· Erzurum, Toı tum yolunun Hınıs le, (Na. 255) 4 . 4 
ruaı natıası iç·n on beş güolOk bir m~· Tutarç aras1na nakledilecek ohm yol 
stıiye bağlı bulunan bu işin biran evvel kenarında 342 metre mtkap b1ş .n~kli· E ı· h• } B •• d •• } •• ... d ~ · 
balltni candan is 1yor, gönülden bekli· yatı 919 lira 98 kuruş bedeli keşıf mu- rzurum n ısar ar aşmu ur ugün ~ 
yor ve yalvtırıyoı uz. k ıbilinde pazıuhk suretile eksiltmeye 1 - Elt~ilme şartnamnsinrl~ki MUhendis, Mimar veya fen memuru istı 

At t- k dO " · T kouulmuştur. k d k 1 1 d d 1 ld k k l a uı nyasın'- a bır llrk köylü- 1 _ Eksiltme 11 Mayıs g38 Çar- a~· ının a dm m'!l(>rn an o ayı yen en muna aseye onu an Erzurnaı , 
sll olmakta~ dtt~a. fltzles~nı gö:-meyen şt-nbıt gUnU saat 14 ,16 daimi enuUuıen dürlUğUne bıığ"lı Mt:ıla:zgirt kazası dahillnc'e Ak tuzlasında yedi bin tkiyiiZ 0 

t>1z Yusurelınfn .hrsıs köylusU AtaltlrkUn odasında yapılacaktır. lira doksan ~ekiz kuruş bedeli kPşitJi bir idarehane üç bin üç yllz yirmi ~U 
ouyruk ve işaretlerine kavuşmak fçln 2 - Muvakkat temioat miktarı 609 yirmi lkt kuruş bedeli k•şlşli bir çl\tı altında iki aile evi beşbirı sekiz yüz 
aht ve andımızı tekrar ederek gllcllmUz liradır. ra yetmiş yedi kuruş Mdeli keş!fll altı yüz tolluk bir anbar 29-4 938 gii11 ıJ(· 
yettiği kadar çalış:na2a kar~r verdik. 3 - E\frakı fe?nlyedn~ oku ·oak is- itibaren yirmi gOn müddttle ve kapalı zarr usullle mllnakaseye konulnıllftd 
Bu itibarla iki ç•zgtden u u bl . teyeo istekliler. Vilayet dttımt encUme- 2 - İbale 18 Mayis 938 !!ününe tesadür eden Ç3rşanba günU saat olJ 
, . Y r yeceıs 2 · ninde okuya bıllrler. 
Eırnnomı durumumuzu doğrultmak için 4 _ ı,teklller ticaret odası vş be· Erzurum B11şmUdürlüğn odıısında yapılacaktır. 
~şht, . ortada ve. sonda yol, kara ve lediye idaresine kayitli old uklarınıt dair 3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bin iki yUz yirmi beş 
oılglmızl artırmak ıçin de kültUr. ves\kalarlyle birlikte birinci madde de bir kuruş mııv11kkat teminat parası vermeleri Hlzımdır. 

Eter Erzurum kendi hududundaki yazılı gün ve su.atta Vilayet c.hti:ııt encU· 4 - İsteklllkrin keşif, şutnarue ve projeleri lstanbtılda İnhisarlar LJ;ııll; 
bu yirmt kilom6tre yolu y8pmaztıa, biz menine mur8caat ~tmeleri ilQn olunur. dUrlUğü ve Erzurumd!l İnhisarlar BaşmüdürlUğll tuz ren şubelerinde göt• IJI' 
yapt cak ve nJha"et hem ~endi iktı"adı· (No. 292) 4.3 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin mnteahbitlik vesikasını 'f8 

~ 0 

ahhütde de en az on bin liralık buna benzer inşaatı iyJ bir surette yaptJı 
mızı, hem de medeJ1t varlığa kavuşma· isbat edecek vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Ve isteklilerin münakasa °'' 
mızı biz temin edec:ıtfz. Millr kalkınma- b~r:ı11•ıtm Zil'aal 

kanunundn gösterilen şerait ve evsafı temamen haiz olmaları lazımdır. jJ 
da kendine dUten her Odevl bir TUrk J/iidiiı•liii}İİJ1de11 : 6 - Teklif mektuplan kırmızı mumla mUhU·lü olduQ-u h!llde yukarıd6 
lcöylUsU benlltine yaraşır in, n ve iman- · maddede yaz·lı saattan bir saat evvel Erzurum inhisarlar Baş MUdOrlüla . 
la yapmak.tan çekinmeyen bu köşe l·çe ~Iemen dlklllp bakac.ığı~ı taabhut me kom!sy•Jnu riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde 
ve biz köylüler, art k bundan sonra edenın tohumdan yethtlrılmış Akıısya mektupların da bu s!tatta komisyonda bulunmaları lazımdır. Postada olttc'~ 
bu ~arbtıhşı güzel } erde, sadece çetin fidanlarından parasız verilecektir dike· mel:~ ri kabul edilmez.. (No: 270) 4.a 
ıcayahklar arrs·nda sıkışmış bir vaziyPt· cekleriıı hemen (saat 7 d "° 10 kadıır) 
te kalmak istemiyoruz, Ulu Atamızın öz mezbaha yanındaki Vilayet_ fldunlı~m~a 
o~ulları olduğumuzu 1sbet edeceh" bulunan fen memuruna muracaut . edıl-

a•z. • mesi ilan olunur. (No. 293) 5 2 
~----~-----------

emlak bankası hisse 
senetleri 

!"rz1tru111 İnu11· Birliği 
/Jo ~ka 11! ı !İ wdo 11 : 

~ kAnkaBra, 7 .<~· ~.) - Emla
1
k ve itam 1 -Ilıcadııki banyoların balkon 

uan ası, tertı lı ı hısse ~eret erini sat· 
k ı 1• 1 d b 1 1 

korkulukhm ile merdiven korkulukları 
'Da s ıyen er en u tı sı;e senet erinf l k k ·a il lh ı k 
başa b11ş satın almı:ığa batılamıştır. nşatsı açı e sı me e tt eye çı arıl

rnış ır. 

2 - Bu işin keşif bedeli 375 liradır. 
Kuyuıncu İhsan ölınedi 3 - Bu işe aid keşif, fonni ve bu· 

B kim ıerin ben .. 1 .... u di ·· t sust şartnYm~ imar birltği mühe:ıdisll· 
a.211 se ı o u ye o eye 1 d .. _ 1 b"li 

~·• ""'l.r h ,.,....ıın ,..ı. ğ n 8 goru e : r. be:rlye JY""'an :u :ı.v..........,. ~aı'dıklannı 4 İh J 
11 

M 9"S 
- a e ;ıyıs .1 çarşanb.ıı 

n.abe-r aldım . Dükık!a.ruma &-elen Bay ve - ·· t 1.. ...ı b ı d · d 1 kt . . .. .. . gunu s-ta ·> "e e e ıye e yapı aca tr. 
Sa.yan mUşterileıiınden benı gorduklen - T il ı 1 23 ı · 12 k · •> - tı p er n ıra uruş 

~aman hayret etmelerinden de ha.kkımda muvak.ktıt teminatı imar birliği muhase
')öyle köttl bir .şayia çıkarılmış olduğunu besine yatırmllıın $8.rltır. 

5ğre.ni.yorum. Ne maksatia bu şayıanın 6 - Taliplerin ihllle günU belP.diye· 
>rtaya çıkarıldığını ve ölUmümden kim - drkl komisyona moracı>allrrı }Uzumu 
erin mHstefit olabileceğini bilmediğim ilan olunur. (No 301) 2·2 
çin, sağ ve salim olduğumu, dükk!nımda 
·alışmakla bulunduğumu sa.yı.n müştı>ri -
erimin her za.ma.n emirlerine :lmade bu· 
uıı-Ou~ıınıu ilan ederim. (No. 302) 

Kav:ı.nar çarşısında kuyumcu 
İh an 

Sah1p ve Ba.şmUharrırı 
CİHAD BABAN 

Umumı neşriyatı f;d:ıre eden Yazı İşleri 
Müdürü: Bahadır Dt!LGER ' 

"'*"' ıtı~ Di!G17 -..na 

Sarıkamış Belediye RiyasetindSıJ 
Sarıkamış HeJejiye cttddesi nzeriade muhtelif kenlşlikte Belediyeye ııil 

dukkiinla ve palas oteli önünde altmışar metre murabbalık iki arsıııııll 
1 5·38 den itibaren 15 gUn müddetle arttırmaya konulmuştur. fsteııllletfO 
dtyemize mOracaatlıırı. (No. 288) 4-3 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 
Teminatı muvakkate l\levkii Numarası Cifi~ Tahmin bedeli 

Hra ıcu. 

300 00 
60 00 

150 
20 
30 

130 

25 
50 

250 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

lira 
22 

4 

11 
1 
2 
6 

1 
3 

18 
1 

3 
1 

Ku. 
50 
50 

25 
50 
25 
75 

75 ' 
75 
75 
50 
00 
75' 

Giircü kapıda. 
Murat p~ada 

Giircu kapısı 
Ka.<lana oami so. 
Tebriz kapıda 

> 

Gölbaşı 

> 
> 

> 

135 
15/ 17 
114 

14 
20 

183 

17 

Hane 

Ma~ 
Ha~ 

Dtl.k.kAfl 
t 


