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iDARE YERi: 
F.:rzurum GiHbnşı Doğu tdar.-hanı·sl 

e den maada her g-Gn çıknr 

Sayısı her yerde 5 kuruştuT 

G ÔNDELll< GAZE 
Basılmayan Jl\z.ılar geri vertlır.eı 

r 1-iatay için Ankarada verile 
!clari leşkilô:tta mühim değişiklikler 1 
.......................................... .... 
~apılacak, umumi af ilan edilecek 
~atayda tahrik , f-;.ansız delegesi Garo bu 
ve fesad ın l b.k 
son günleri karar arın tat ı ına 
~~ .. Yda ne olup blUyor? 3ura:lan geçm. ı·ş bı·r vazı·yettedir 
~ ~ . llaber alamıyoruz. Herkesin bil _ I 

•oı biz• , in~ ·tn de blldlğ"t:nize göre, Hatay-

' &ô;:bat faaliyeti Cenevre anlaşma-
ilır r.,;_ geç.en ayın on beşinde başla -

ıı• t?tıek~ ilntchlplerln isimlerini kaydet
}Ulen ~ lt:aret olan birinci ~afha. galiba 

•dJ " üzuın üzerine bir müddet teh!r
1 

• c ond ·l'ıe an .sonrn tekrar kayıt faali-
~~lldı 

~ltiın . 
laı;<l:t Olduğu üzere. kontrol heyeti 
'lıa.'tta~Urakab .. vazifesi ile me.ş:~ul bu-: 

~l!J ır. Yine Ccnevrede lhşekkülU 
~ e<1ııe 1 ıı" b n h·ısu~ı ma'!ıkeme, kofttrol he-
'ha. fa: ltllkte jc:e başlyacağına göre. 

1>it • lrır~~IYette bulunuyor demektir. 

ıs"'- P devrl' <;f 30 Haziraw•1 nil-ı" -• t'lll . •• 

t 
1=1 s · ınuzctn. y:ınl bu iki t'.lrll-ı an -
ı. Cl)'l 
'""Yı" <'tınlş ~·ılunncak ve m~· "t:ı1<•1 
' .• ll:t 

n'lı• ınerr <;i de T~mmuz i-;':~:!2' 
.\nı 'l buıun=ıcaktır. 

~~tır. ~~a ~·ı zemin üzerinde yapıl -
, ~:ıı eQı at ıneseıe tatbikat saha<;ınn 

~uıı tıce, llatny dnvası çeşit çeş:t 
erın 1 rı ~lltnı Çlnde bncaıamaktan da kur-

r ltaırı .Ştıı· TnhrikO.t hCıld devam edl -
~tı b. lnenn unsurlar yapm:ırlıkları 

l'ı l'an ıraknııyorlnr, ve halkın tezahürü 
~~tan llaco k intthabata fesat karıştır -

ıı "az i t 'l'ıı.h geçemiyorlar. 
~ rııca.ı 

~:ıltar ve fesnt aczin neticesi, {ı.cl-
ı-.~~ " aıınaz sll'ihıdır. Hak yerini bu
""ı . •ıakı 
ı;~~ Q kat elbet te2ahür edeeektir. 
llnıarı aronun beyanatını bugün diğer 

:rul'ıce tnızctn okuyorsunuz. Artık o da 
·ıta rnıı b. 

~ et111 .r 8 iync:etren sonra davayı 
Sırı ek için çalışacağını eöylilyor. 

lanrık~~ nnıaınyıoruz, obu işre niçin ha
~l'ılat Yapmakta vıc bir stirü başı boş 
~ ~1~11 · harekatına göz yummakta de-

"l' Or. 
r Urıtıy 
l karş1 b enın Suriyeye, Suriye istiklO.li

r ~l' . esled!ği samimi muhabbeti hiç 
lltı._ Ot~ 

"'lldar ez ... Buna Suriyeliler de bi-
lıtı;ı 1<ıarcsı Vfıkıftırlar ve yine Su:riye, man

a bıı,gu ncıen şikflyetçldir. O idare al -
~ ltıe n hllktimetin başında bulunan

~ lçı~leketlerını mandadan kıırt:ı.r -
':tı, 'l'l\ritıharekete geymlşlerdir. 
~ tterı :e S·ı~yeye ne yapıyor? Bir sui 
lh.~r1t 'llıendı hudutları haricinde kalan 
\'<l.t lst.ı keyı Hatayı rahata kavuştur -
"~ l'or is 
~l'ı "atancı · tlyor ki oradaki vatanda.ş-
h,, ~Cık aşlık ve hürriyet minnetıerin -
l~&. ita Olsun istifade etsinler, bu sarih 

t~etın<I tşı da, devletiln yUksek rve Ali 
~l'il'or~n beklenebilecek bl.r asalet 

t ~en.._ l<end 
t11. --1;.ın cı. 1 hnkkımn mukabil, ıvaz ve-

''111 • ly '~ı I'\ ta Or. Ve Fransa ile beraber su-
eııı~ lllaınıyetıı mUlkiye~lni <le te.kef-

e t r. 
,~ r "aı.ı 
ell' ~tı rn~tın bir menfaat mukabi11 ve -

b;:ıtrı.au 'Ctrncıur. Türkiye burada bu tab11 

tıı~ot- lta:e beklemeden teke!fülünli ya
l laııın kına karşı, hiç blr şey verme· 

rıt ~u gelirken, Suriyeye kuvveti! 
\- llaıa. nı uzatıyor. 
~1 1etıll!n mı taıırtk? H{ı.la anı fesat? Tlirk 

o· l lb "akur sabrına bundan daha 
\ <:ıul\ <leuı olablllr mi? 

~il} : "e saatler yakındır. Hatay, se
) h.~ı °ttatıığına uğrayan bu Akdeni-
~e(tı İ'Urt memleketi, maküs talilnl 

'ıtt ~ t. 
, 1 •ıl'a~larını ve maküs talilerini 
~~ (~ l'enen bu bUylik ımllletin, ufnk 

tt:ıın. etu ltanctaşı Ha tayın ıztıraplı gün
ton 

u ielmtştır. 

ciuAI> BABAN 

. 
Delege Suriye hükumetile görüşmek 

üzere Beyruta gidip gelecek 

Türk lhıiay'm lınşşelıri Anltıkyntlurı bir-'{förilnü~ 

Ankara, 11 ( A. A,) - Bugün An- Bugün Smiyeden buraya bfr tabur as· 

takyadaki Andolu ajansının hususi mu- ker gelmiştir. Bunun Uzerine burada bu
hablrl aşağıdaki haberi vermektedir: lunan Frasız delegesini ziyarete gittim 

Antakyada intiba bat işi kanlı vaka· ve beni yUksek bir nezaketle kııb'.ll etti. 
lar doğurmaktadır. Fransızcı çıkan bir 

gazete Türklere şiddetle ht\cum ediyor. 
(Alttarafı 3 tlncüde) 

Hava şehitleri ihtifali 
15 Mayısta yapılacak olan hava şehit
lerini anma töreni programı hazırlandı 

(Yazı!)ı 4 ür rü sayıfada) 

Erzurumda şeker 
neden 36 kuruş? 

Şöyle bir ·hesap edilince, bu f iatın 
normal hududu · aştığı anlaşılıyor 

Blrkac gUn evvel Karslı okuyu· 
cularımızdan birinin bir mektubunu 
neşretrnlştlk. Bu mektupLa okuyucu· 
muz, şekerin Karsta pabalı satıldı
ğından şikıiyet ediyordu. Bir muhar· 
rlrlmizin Erzurumda yaptığı tahkikat 
da aynı neticeyi vermiş bulunmak
tadır. Nazarı dikkati celbetınek U· 
zere yazıyoruz. 

Şeker şirketi 1935 yılında müş· 
terllerine gönderdigi ve o zaman
danberi de~lşıniyen tarifesinde şeke· 
rin kilosunu Samsunda 28,5 kuruşa 
verdiğini bildiriyordu. BugQn bu se
bepten dolayı flO kiloluk çuvallar 
Trabzonda 14 - ll> kuruşa satılmak· 
tadır. Kilo başına Trabzondan Erzu
rnma nakliyat 1,89 santim tutmak
tadır ki, şekerin grzurumda normal 
fiyatı 30,f>O kuruşa olması icap et

mektedir. 

Halbuki, ş:rkct, şekeri bak kal
lara 33,20 kuruştan vermekte ve bak
kallar da hdka 36 kuruştan satmak
tadırlar. 

Kaldı ki, grzurumdaki şeker 
Rusyadan gelmektedir. Ve Lenina· 
kanda 28,5 kuruş olarak bunun fiya
tını kabul etsek, Erzuruma kadar 
tren masrafı 1,20 kuruşu geçmemek· 
te ve dolayısile Rus şekerlerinin 
biraz daha ucuza mal olması icap 
etmektedir. YQzde beş fiyat farkı 
ihtikar kabul edilmemekte olduğuna 
ve b:rzurumda azamt 33 kuruşa ye· 
nebilecek şekeri 36 kunı1a yediği
mize göre, ylizde beş~en fazla bir 
fiat farkı ''ar demektir. 

Doğu mıntakası b'.lbassa fazla 
şeker istihl!k eden bir mın te ka ol· 
duA'una göre, tabkikat yapılarak, 
fiat farkının indirilmesini talep ederiz. 

Atatürke 
nün ve A 
minnet v 

oyı··so
ı ın 

la ı ... 
Atatürk Marmara havuzu kenarında 
millete hediye ettikleri çiftliğin takrir 

muamelesini imza buyurdular 
Ankara 12 (A. A.) - Bugün Uü -

yük Şef ATATÜRK beraberlerinde 
Ziraat VekHi Faik Kurtoğlu, Dahili
ye V •kili ve HalkPartisi Genel Sekre
teri Şiikrü Iiaya, Seryaver Celfd Öner 
ve Katibi umumileri, Ankarn valisi 
Ne\'zat 1'aııdoğan olduğu halele 
:\laın:ı ra ha\'uzu kenarına giderek bir 
müddc•t kalını~lar ve bu esnada An • 
lrnrn Defterdarı ile Tnpu !\1 iıdürünu 

huzurlarına kabul ederek telıcrru 

buyurduktan çiftliğin takrir mun -
melesini imza buyurmu~lardır. Bun
dan _cnra ATATÜ!r:.;: Ziraat Vekili 
Kurtoğlunu, Dahiliye Vekili !';iükriı 

1 

Kayayı, \'ali l\"evzat Tandoğanı ye -
meğe ahkoymu1lardır. Sofraya otur
madan evvel Ziraat Vekili Kurtoğlu 

A1'ATt:ım:•c ynptıkları teberrüden 
dolayı koylü namına minnet ,.e ~ük
ranlnrını arzetmiş ve demiştir ki: 

"Ben bir çiftçiyim. Bugün duydu
ğum sevinci lıütün çiftçi kalplerinin 
<le benim gibi duyduklarına <'minim . 
Bul\un için bitün millet nammn eli
nizi öpmeme müsaade lıuyurunıız.,, 

Bundan sonra Ankaradaki biı· 

çok arrnhrile bir otel b!nn mı An -
k::ı.ra belelliyesine teberrıde bulunan 
A 1'i\ TÜP.K'e ."-nkarn Vali \'e Bel~cllye. 

rei i NeV7at Tandoğan Ankarn halkı 

namına minnet ve :jUkranlnrını ar • 
zetmi~tir. ATATÜRK her ikisine de 

ınuvnffakiyetler temennisinde bulu • 
narak :sofraya oturmuşlardır. 

- -----=::.:::ıı:== 

BELGRAT i 

Celi y 
radyosun a Yugoslav 

mHletine h·tap ·etti 
"Yugoslav hükumetinin yüksek başarılarına 
hayranlığımızı arzederken, Yugoslav ınille
tine de refah yo1unda terekkiler temenni ederiz.)> 

Belgrat 12 ( A.A. ) - Don 
akşam S'lat 23 de Başvekil C~lal 
Bayar radyo ile Yugoslav mHle· 
tine karşı u~un beyanatta bulu
narak ncllmle demiştir ki: • Biz 

------

Yugoslav millellne TUrk milletinin 
samirnt selamlarını getirdik. Bu· 
rada bize karşı gösterilen lıl\snU 

kabulden Çl)k memnun kntdık. 

Yugoslav bUkametioin lOksck 
başarılarına hayranlığımı arzeder
ken Yugoslav milletine refah 
yolunda da terakkiler temenni iki dost milletin !Jaşl'ekilleri y:ırıytıno: 
ederim.. Cel:il B ıya.r, Stoyadinrıvic 

Krnl AlcJt.sandrın ıııentrıoua ı Aras bugün Oplanaza giderek, Kra 
Belgrat 11 ( A:·f:.· ) - Beş vekil ı Aleksandrın mezarına bir çelenk koy· 

Celal Bayar ve Harıcıye Vekili Rüştü muşlardır. 

FIKRA: 

Çarık ve köylü 
Yolda dalgın dalgın yurıiyordum. Bir 

kaç adım ilerimden giden bir köylü naza- 1 

rı dikkatimi celbetti. Yırtık kahvr rengi 
şalvarının altındaki iri ayaklarında ça - ' 
rıklar vardı. Öyle çarıklar ki, eskimi:; par-: 
ça parça olmuş, yer yer delinmşi... Ve bu 

1 deliklerden çarık gönünden pek fark N1i-

lem~Jcn derisi gÔ7ükmekte... 1 

Çarık ı>ek pahalı bir meta mıdır diye 

düşündüm ve bir çarıkeı dükkanına gir -
1 

1 dlm.B · ·· ı ·· ı k l b ·a sa 1 enı gu er yuz e ar~ı ayan e)• z • -

kallı dükkan sahibi ·öyle dedi : : 
1 - Kırk be senedir çarıkcıyım ... Bi • 

sn af 
Arasında 

Bir m11h:ırririmiz ~o/ırfmizde 

çnilşorı kiir'Jk esnaf anuwıdn rtnl1ı· 

ş ırRk. Jıepsile de konuştu, lıepsin<le11 
birer birer dertlerini sordu. Erzıı

,w wn e:m11fw111 lıuailnkii ııazlycl ini 
ayna gih' yöstermesi ililmri P., oku· 
yuculnrım ız bu kilç.ilk anketi dlkk'lt 
ve mernkla takip cdeceklertlir. /J011 
Alm ~ıların dertleri r i yazmıştık. 

[ Buuiin a ün<·fı ~ayıfamı;rdu J 

Kuyunıcularla görüştüın! 1 
7.im sanatımıza bu memleke~te öliim .yok-

1 tur. Köylü ~·arıktan başka hır şey gıye - ---------------

mez çünkü... yan yani iki günde otuz ııara arttıramı -
_ Kaçadır çarıklar~.. • ' k"' ı·· . yan oy 11 ••• 
- Otuz kuruştan ellin kadar heyım. .. · · ,, ı ll<'n lıu kadar yazıyorum... Ust tara-
- Bir çarık ne kadar dayanır··· 11 1 d '" ·· · 

~\ fını kıır er m uşunsun .• 
- l.IÇ ay,,,, 1 t) 
tts Aph. 80 kuruıu bir yana. }\oynmi· . Bt.hadır D J,QEit 
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Doğud Haberler 
KARS "HALKI BELEDİYEDEN NE İSTİYOR? 

H. Yalınlı mukayeseli 
yazıya cevap veriyor Evkaf İdaresi 

• cevap varıyor 
Jlii :,r1,t/Nlt!,t/t~ çı ko l'llo 11 ,,,.;" 

sof ısı 11h·/11 d1irtl11r11lmus~ 
~ ~ ~ 

Doğıı gnzetesi yazı işleri mii rfllrlü · 
$1Dm•. 

Onctentzin 12 5 !JBS glln ve 136 sa
yılı ntlshasmın ikinci sahifesirde bahsa 
mevzu olıın ev SultaomeJik ml'hallesln· 
de Ytnikapı caddesine çıkan b:r soka!;: 
içerisindedir. Satış emri verilen mahal· 
le aralıklarındaki ufak evler meyuoında 
bu EV de müzayedeye çıkarılmıştı . 

Evin bitiş1ğinde ve caddeye müsa
dif bu"unrn ayni vakıftan 158 16 No.'u 
dllkk!nın bu evin muş· emilatmd .. n bir 
kısmı üıerlnde sonradan yilpı lar.>ı k es s 
b\na ile a1 Qlcıılı bulunduğu anlaş ı!d ı~ın
dan bllAhare bir ihtilaf ve münazaa mer
zuu teşkil etmemek üzre evin ya dUk· 
kanla birlikte sahlması veyahut satışın
dan bilkOl iye feragat edilmesi vilayet 
yQksek makamınca emrediloıtş oloıas na 
binaen söz!\ geçen evin satış·ndan şim· 
dilik vaz :,reçılmiştir. Teminat parasını 

a-eri alması pey sahibine de söylenmiş
tir. Bu evin başkasına muz ıyedesiz su
tıldığt veya sat lmak üzere bir muamele 
yap1ldıgı da vaki deA-lldir. Keyfiyetin . 
Ull çıkacak gazetenin ayni sahife ve sü
tununda tavz'han neşr!ni rica ederim. 

E!zurum Vı>kıfhır :MüdUrU 
T. AKSOY 

Vakıflar idaresinin sordu~umuz me
sele hakkında hassas davranaruk verdi· 
~I yukarıdaki cevabı memnuofyetle neş-
rediyoruz. . 

Bununla baraber m9ktubuıı sakıt 

kaldı~ı noktnya dn fşuret e1eceğiz. 
Vakıf idaresi n:üzayedeye ç ıkardığı 

binaların nelerden lbJret olduğuı::u na
ııl olurda bUmez va nastl olur da , satı

şıı çıkarılan evin ilan edilmesinden son
ra dü'<:kinla alakası olduğunu anlar? 

Böyle oduğu kabul edilse bile, na
sıl olurda aradan bir mUddet geçtikten 
sonra lklr:cl defa ve bu sefer de muham
men fiyata 25 lira 7a"' edilmek sure tile 
tekrar satış!l çıkarılır ? 

Acaba Evkaf satılık mülklerini ban· 
gi kararla satışa çıkarıyor? Ve o ka
ran nakleden yeni bir karar alınmış 
ınıdtr? Muhammen fiyat veren vatandaş 
ortıda mevcut iken ve btnanııı satılaca
~ı tlan edilip teminat akçası xlınmışken 

ısatışından fera~at etme'.! harıgi kanunla 
teyit edflmlştlr ? 

Bir vatandaşın işinden gllcUnden 
aynlarak Evkaf idaresinin yapttı'tı bir 
'1lin ozerine boşu boşuna oyalanması 
doğru mudur ? 

Ve bele Evkaf idaresi yukandaki 
mektubta itiraf ettiği şekilde malın hU· 
viyetlni tcsblt etmeden satışa nasıl çı
karır? __ ................... _.._..._ 
1 E\' kadınlal'ı : 

BlltU'l doktorların birleştikleri 
hakikat şudur: Reçel ve şurup en 
iyi sağlık ve kuvvet Hacıdır. 

" Ulusal ve Ekonomi 
'Arttırma Kurumu 

Mel ............ ,..... .................. _... 

Dou u i lleı· i 

VAN 
" Dünyada Van, ahretle iman ,, 

çok es\<i bir halk sözüdür. Çok eski 
diyoruz. ÇnnkU, bir çok şehirlerimiz 
gibi onu da Cumhuriyet, tt m bir ha· 
rabe hal inde bul u . 

Van , birçok yeni bayındırlık ve 
kültllr hareketlerinin merkı zi olmak 
üzeredir : Halk Qn"versHesi Vanda 
kurulacak tı r . Dost f ranla birleşecek 
olan de ın iryulu battı Vandan geçe· 
cekt'r. Van göll\ ışletme l.laresi bu 
tarihi şehre bir hareket ve hııyat 
getirmiştir. 

Van, nüfus kesafeti it'barile en 
düşUk vilayetlerimizden biridir. 7!>033 
erkek, 68381 kadıu o!atak 143.434 
nii fusn vardır . 30190 kilometre Jrnre 
olduğundan bir kilometre kareye 
düşen nü~us 4 tür. Bu nüfıJsun 23-119 
zu ş ~hirlerde, 120.0lfi i köylerda ya
şE maktadır. 

Vandr b~kar evliden çoktur : 
21393 evli erkeğe mukabil, 48107 
bekar erkek; 26744 evli kadına mu
kabil il6661 bekar kadın vardır. 

Vanda nüfufün büyüle kısmı; Top
rak mahsulleriyle meşguldilr. 30441 
frkek, lti66H kadın olarak 47110 Vlt· 

tandaş ziraatla yaşumaktadır. Sanayi 
ve kllçük sanatlarla 1244 erkek, 596 
kadın geçinmektedir. Ticaretle 96tl 
erkek, 46 kadın meşgul olmaktadır. 

Vanda meslekslzl~r. yani mu
ayyen b~r iş yapmıynn şehirlerimiz 
arasında da hatırı sayılır b!r yer 
alıyor : 37397 erkek, 50867 kadın, 

muayyen bir iş yapmamaktadır. 
Vanda irat sahiplerinin sayısı da 

çok değildir: 22 erkelr, 17 kadın ... 
l\1Utekait ve yetim maaşı olanlar 80 
erkek, 12 kadındır. 

Van, nurusu arasında sakat nis
beti en az o'an v:IAyetlerlmizden bi
ridir. Nüfusun 141713nsağlam,1717 
si gö~ünnr sakatlığı olanlardır. 

Vanda kadınlar arasında en çok 
yapılan sanat halıcılıktır : 228 kadın 
b;ı. fş1e geçinir. 

Bir köy deresinde 
kafası kürekle 
parçalanmış ceset 

« Kıtrs halkı Belediyeden ne isti- , ye bilmiş ve yazılan her hangi bir y.sı· 
yor? :» Mevzuu etrafında açtı~ımız anke· ya imzasını atmasını öğrenenleri oıü?ev· 
te Kars Halkevi reisi H, Talınlı da c e.vap ver ve okur yazar !'aya bilir, ki •.Kars 
vermiş , bu cevabı gazetemizde neşret· belediyesinin bugUnkU durumu., bJşlıA'1 

miştik. Mevzudaki bltaratlığımız dolayı· altında <·ıkım yazı da bunların blP1 

Tahkikol fl IW IJlf'JI ('/ koutlu sile, tüccardan Haydar Ekinci imzasile bir nümunes!dir. Azizim! ben bunu ııa· 
' aldığımız ve Belediyesinin iki senelik bul edemiyorum. Evet bugOnkU belediye 

kof il fll ' fllll,l/01' faaliyetini mükayese eden mektubur'a meclisinde bir iki tahsil görmüş oıüoet'' 
Hır.ıs, fHusmf] - Hımsın Hulil Ça neşretmiştik. Bu mektup "Kars ,, gaze- ver aı kadaş yok değil, vardır. Yalnız bit 

vuş nahiyes ne bağ:ı Ağkilik köyü civa- teslnia 4 Mayıs tarilıll ve 6ıü numaralı ç'çekle bahar olurmu? B'zim arzumuz bf· 
rınd:ı kafası parçalı:narı:k suya atılmış sayısında da neşrndi lmiş li. ledlyemiz meclisinin kelimenin oıanasile 
bir adamın cesedi bu'unmuŞ:ur . .Jandar· H. Talınlı bize gönderdiği son bir münevver belediye ve belediyecilik ifJe· 
ma derhal hadiseye el koymuş ve talı · mektupta, bu yazının kendi mütaUlala- rini bilir zevattan teşekkül etmesidir. Bil 
kika~a blşlamıştır. rına bir cevap t~şkil ettig-i rı i söyleyerek, arzumuza karşı gösterilmekte olan bıl 

ilk muayenede ;ıdamcağazın başı- dlyorki : kadar hessasiyet ve c Rabi yelin manasıoJ 
nın kUrekıe parçalandığı anlaşılmal!.Ladır. « A'3ıl mevzua ge ı; neden evvel hay- rJt' turlu anlayamadım. ,;. 
Caninin yakında adalet pençesine düşe- relimi mucip olan bir noktaya temas et- Sayın Bay haydar Ekinci! Eter yıl· 
ceğlne şiphe yoktur. mek isterim, bu ·da pek küçük Kars ruz alıtabfyi belleyenler ve imzasını al~ 

muhitinde bir birimizi pek yakından ta- bilenler memleketin her alanda pe~ 
nıdığımız için yazıyorum) daha kelime ônemli i~lerinl tedvire kafi gelecek ol· 
nln tam manasile iki gün evvelisine ka- salardı, Devlet memleketin ber tarafınd• 
dar şahsı mektuplarını velev iki satırlık orta ve lf se mekteplerinin açılmssıdl• 
olsun başkalarına yazdıran Bay Haydar Universltenin islahına , hariçten bigiııler 
Ekincinin 2 günlük pek kısa bir müddet ve profesörler celbine IUztlm g-örmeıdl· 
zarfmd~ gazeteye makale yaz~cak de- tş~e sizin~e bu nuktada, bu görüş \:e 
recedekı şayanı h_ayret ~e takdır baş~· telakki işinde ayrılıyoruz ve öyle ı.ııı· 
rı_ göstermek kabıllyatfdı.r. Memleketı_n nediyorıım ki bu hususta biıleşmemfıede 

Bir ormanda 
odun kesmek 
meselesinden .. 

gozn aydın olsun, yenı bir muharrır imkan yoktur. il. 1'ALINLI 
kazandı! • 

/Jijrf lı·i~i birifJil'lf'l'İJ1İJ1 

/,-(f/rtlftJ'IJil j>flJ't ((/(ft/I 
Gtıçelim asıl mevzuu: Kars beledi· 

Hınıs, [Hususi] - Bingöl eteklerinki yesintn 4 yıllık taaliyet raporn malıiye
Şibp!r köyünde ince palit ormanlığı var- tini taşıyan bu yazıda 11 madde ile sa
dır. Halit ile S1it bu ormanda ortaktır- yılan işler arasında y1dnız 4 yıl içinde 
lar. Bir gün Salt odun kesmek istem'ş , belediye varide ve sadire detterle!'ine 
takat Halit buna mani olanık : kayde fümiş olan evrakın sayısı noksan

- Olmaz, çok kesiyorsun, ben az dır. Ayni nmanda belediye meclisinin 
kesiyorum, demiştir. fazlasile malumatlı ve mllnevver kimse-

Bunun üzerine Salt şu cevabı ver· terden teşekkül etmiş oldug-undan bah· 
miştir ! sedilmektedir. 

- Azizim, bana ş•mdi odun lazım. Azizim 1 Kars belediyesi hiç bir iş 
Ben kesecc~lm. Sen de lazım olduk~ a yapmıyor iddiasında bulunmadığımız 
benim kadar kes. için belediyenin 4 yıl zarfında yapmış 

Bu suretle başlayan· konuşma niha· olduğu işlerin kaffesini sayarak bihude 
yet kavğaya müncer olmuş, htr ikisi de kendinizi yormuş oluyorsunuz. Beledlye
birbirleriae ağır sözler söy:emlşlardir. ntn her hangi bir başarısından memle
Kavğa büyUmOş ve her iki arkadaş el- ketin bir ferdi sıfatile bizimde iftihar 
terine geçirdikleri odunlarla birbirlerinin duymakta olduğumuzu kaydederken, 
kafalarına vurmağa başlamışlar, çok azğın belediyenin son iki yıl zarfındaki başa
bir döğüş:neye girişmişlerdir. rılarını münhasıran Vali Akif Eyidoğa-

Bu sırada Saidin amcası Bürbanla nın eyi görüş ve musır dlrektltıerine 

Kars Belediye Reisi MeJınıed 
Bo~jatır' ın ankete verilen cevaplara 
karşı cetJabını yarın nf'şredec~ğiz: 

Bingölde yıldırım 
iki çocuğa çarptı 

/Jin·ok .1ın·leri .'/fl!lftJI 
/JO l 'J'l(('(f fı'{ (f J' 

J>Pl'İ~o n bir holdf'dirlm· 
Hınıs, [Husu i] - Bingöl eteğ!nd• 

bulunan köylerden Naçaranda yat•' 
şi 1detli ya~murlıırla bereb~ r düşen yıl· 
dırımlar maleser t·ir tcıa·cete sebtP ol· 
muşlardır. Köyden yarım soıat oıesıf8' 

Halidln kardeşi Necmeddin de kavğaya medyun olduğumuzu da unu tmayalım. 

P t 
•• l • kırışmışlar, sarki odun yetişıııiycr .nuş Yalnız açılan ankette bizede sual tevcih os a gun erı gibi bu sefer kavğacılar taşlarla da bir- edildiği için göre bildiğimiz noksanlar-

.. . birlerine girmf şlerd tr. dan ve aklımızca yapılması gerekli bazı 

de koyunlarını otıatınağa ğiden iki fı 1~ 
cuk, yağan şiddetli doludan kendi!erl11 

muhıı faza etmek için bir taşın diblP' 
sığınmışlardır . .Fak1tt bu sırada şld4etll 
bir yıldırım taşa isabet etml4 ve yafrııd· 
cukları yaralıyarak beybuş bir hal 1 

Posta gunlerı yarından ltibnren aşa- N'b . t k d _ .. işlerden ve belediyenin atideki inkişafı 
- d ki ki - · 1 cıJ e avğa a dordunün de kafa- ı'çln alınması aereken bazı tedbirlerden 
gı a şe lde degışmeıktediır: sı yarılm·ş, Halidin akzına iEabet eden 6 

b\tarafane ve kloıseye ·ariz kasdımız ol- bırakmıştır. 
Ankara - İstanbul - Trabzon postaları bir taşla dişlerlde kırılmıştır. madığını da tesrib ederek bahsetmiştik. 

Böyle dört kişinin bir odun kesmek Gerek bu yazı ve gerekse bundan 
Büyük çocuk arkasından dört )<O' 

çnk ve göğsnnden de bDyUk bir yar• 
almış ve bu yaralarına rağmen, süroP~ 
sürüne köye gelmege muvaffak olıoıJ 

Gidiş 

Oumar te.c;i 15 

Pazartesi 18 

Geliş 

Cumartesi 
Pazartesi 

Kars - Ağrı postaları 

Cuma rtesi 13.17 Cum ar tesi 
Pazartesi 13.17 Pazar~es'i. 

Perşembe 13.17 Çarşamba 

Oltu - Tortum postaları 

Cumar tesi 10.00 Pazartesi 
Sa:lı 7.00 Çarşamba 

Çat poshsı 

Cumartesi 9.00 Cuma 

7,30 

14,30 

13.13 

13.13 
13.13 

15.00 

15.00 

14.00 

meselesinden birbirlerini yaralamaları evvel yene Kars gazetesinde yazı yaz
köyde teessür uyandırmıştır. mak suretUe gö~terllen hassasiyet Doğu 

Jandarma hadisenin tahkikatına e- gazetesinde işaret etmiş olduğumu1: şah
koymuş ve yaralılar merkeze iÖDderlll sı ınenfaatların amme menfaatına ğalebe 
oılşlerdir. çalmakta olduğuna ve el etek öpmek 

Yeni tayinler 
keyfiyetine kati derecede delil sayılmaz-

? • , 
mı. 

Münevverlik ve okur yazarlık bah-
sine gellnce : Bu bence bir telakki me. 
selesidir, ki asıl davada bu nuktadadır. 
Sayın Haydar E'{inci yeni haıfleri belli-

*&, • .,.. ' 

Bu gece nöbetçi eczane 
"İstanbuJ,, eczanesidir 

ve orada bayılmıştır. 
ctB' 

Diğer çocuk yıldırımıµ dOştµıu 1 

re daha yakın bu'unduğundan olac•~· 
_raraları ağır olduğu icln köye sırttı t~; 
ıınarak g-etfrllmiştJr. Çocuğun saçlal'111 

1 
bir kısmı yan!Dıştır. A1 kasında boyn•0 

bir yanık ve bunun ortasında da kıp••'' 
mızı delik gibi bir yanık yarası \'ardır; 
Vucudunun başka yerlerinde de berel' 
çoktur. 

B 'ııtif• u çocuk kendisine gelemern•v 
Zıngır zıngır titremek ted:r. HsyatıJI~ 

Vilayet Baytar müdürü Hulthi Nev
ser Urfa Baytar müdUrlUğUne ve ElAziğ 
Baytar müdü• tl Kazım Evin de 1Umiz 
Baytar müdUrlüğüne, Emniyet kısmı ida· 
ri başkam Mahmud Sivas İline, Hakarf 
polis komiseri Nuri Vilayetim!z serkomi
serliğine terfian tayin edilmiş ve gele
rek vazifelerine bıışlamışıardır. •••-••-••11::1••••• , tehlikede olmasından korkulmaktadtr· 

itimat ederiz kendisine ... Meğer efendim Semiha hanım · ş b efendi.O• 
şeker sabun b ld . d · 1 - arap aşımı ağrıtıyor 

• . • ne u u ıse ışarJ taşır· - Her halde Sabri işlerini bttirfp rakıyı tercih edecı:oğfm 
mış ... Benım bJr ip~kll kombinezonum gelememf~tir. Onu bekliyorlardır. Mama- Ömer be . . .. 
kayboldu ... Nereye. glttfğint anlayama- fib onlar yabancı değil... Siz sofraya . y: tadını .. ~,·· 
dık.. Arkasından ômerln birkaç çora- geçin... - . BJzlm hanım <!~~ının r 

1 
bile bir gömleği sırroldu. Ararız tararız... A•nm bey '. l llr ... Hıç efendim rıkı dururken b• 
Yok efendim yok .. Ama benim içime r D "' l içkiye itibar edlllr mi? 
bi .. . . - 0 6 ru söy eyor hanım dedi 

r şuphe glrdı. Bır glin Fatma kadının Şöyle bir ık· kad h . k H d · Asım bıy : · 
odasına a'tf s· d k h · ' 1 e ıçse ... em aba , . .fil 

~azan_: Babadır .. _ 
o

1 
• ım. ır e oa tım epsınl iyi konuşuruz. Hem de midelerimizin - Ben de dedi sfz gelmeden 'ı 

der top edıp yatağının altına tıkmamış feryadını bir parça dindirmiş oluruz ne şeyleri Refike söyleyordum. Raki tçJll~~ 
mı? .. Kapı dışarı ettim. Ettim ama ben deraln Ömer? ince bfr zevktir ... r'akat fçmeslnl de ~-

Şimdi bir pal'Çft kırışmış ve bozul
·muş yüzünde bir mtlcevher gibi parla
yan va zlyabıra tabi olarak renklerini 
değlstiren yeşil gözleri vardı. 

Benim en ço'< naz~rı dikkatimi cel
beden hınasfycti gUltlşU idi... Hiç bir 
kadın kahkahası bundan daha güzel ve 
daha abenldt değildir. 

Ooun kahkahasını ne bir billar tlt
reyi,ine, ne bir musiki ahengine benzete· 
bilirim ... İnsanın bütün kederlerini dağ'ı
hn v

0
-- dnnvevi olmıyan bJr sP-sdi bıı. , 

ner bey herr.en kendinden br hset· 
meğe ·başladı : " ı 

- Vallahi Asım... Ne zamandır gel
mılc iıtiyo~ı.. r Fak.ate iıler... o kndar 

çok ki ... Hele bfrka\) zaman aldığım bir ~;rlüsıkı:tı~al dü~tü:.. t Her g~en bir Ömer bey gevrek bir kahkaha sa- mek lazım ... YUzUne gözüoe bulaştır• 
miras~ ôavası her celsede bir' parça ' daha 0 n .. k ; a ~m ş m 1 aze bir ız var. vurdu: lara diyeceğim yok... f 
karışıyor.. . Çelrtfkim zahmel alacağım · ~ a1;r a:anacak? b - Pilavdan döDenin kaşığı kırılsın. · ilk kadehleri doldurduk. ôıner ~ 
paraya dt> ğıııevecek 'ama' bir.,. defa 'başı~· ad-ta emhlça b" an 1 m l u l af 1 ar~ Hep beraber koltuklarımızdan kalk· "' k Jk 

• , . , ~· r ır şey. an amıyormuş glbı tık ortadaki d " -d k aya~a a tı : -
ınıza sarmış bulunduk... Sonra Sadiye bir işmizaz ile dtnleyordu O B masaya Ogru yüru ü . A· En eski ve en sevailf arkad•şı~" 
de bl k .. do · ı ı · Ef d" hl l · mer ey sım bey · • o ıı· 1 aç gun r sın ! ,ı... . ' .!1 1~ .~: e ini yeleğinin cebine attı, oradan üzeri . · . Asımla Refikasının sıhhatlarına... r 
metçi derdi. • .mineli güzel bir altın saat çıkardı, Asım - · Geç bakalım şöyle Ömer .. _. · Ha- seneltk arkadaşlıklarına Allah sorı 418 

Sadiye hanım lafı Ömer Beyin Bey bunun delalet tt·ıı..ı 1 nım ef&ndl sizde karşısına .• Rerık seni . 
ağzına tıkadı: · · · · " , ... e 1a manayı ana· yamma .. alacağım .. , me~ın... ,(o 

- Aman efendim bık: ık bu a'ciem ,mış~ Karnın. ~t ,, lib ô . . ' Gösterdiği ·yerlere oturduk. Tabak- . . Hep beraber kaldırdığımız kadeb'd" 
cferdlnden ... · G.e~cini nlırsınız bir uirltl .. k 1 • acı 1 ga a ıper ... Saat ların Uzerine zarif bir şek"lde katlana- bır nefeste boşalttık. Ondan sonra .l:;p· 
İhtlynrıoı alırsınız bir türlü .. . ' hız de aç~;~~ ... b t b • • · t'* konmuş peçetelerimizi açtık • .:·Asım pir .sohbet başladı. Ömer Bey g~n~~~ .... ı 
blliy<ırsunuz ya Yabıı~aiıntıı' bir'Fat~a b kU 

9 zAIIu~u \ eş geçiyor .•. Ne bey sordu yine: - '. . de P,ariste tahsilde iken g~çlrdi}I tu" 

kadın vardı. YUzOne baksan nuranf bir e x~;uz B aS aş·ı ın~... · " H - Ötmer sen ralu içersin tabii ... bil' macerayı anlatıyordu. 1 
• ' ,, 

kadın dersiniz... Hafta'"da hl; iki )• saat m ey emı ıa ıanırna döndil: anım e ~ndl ne emreder!er. 1 ı ,, • . ' .. . 

~ı)car .tıaıme.rJJ1trfn' 111\ı-Ur fle il '' 'Rlz de dfl'bf Nere~.e kal~ı bunlar ... ıMactt gi-.. Sadiye hanım oturduğu is~emlede ı 1 J ''(A..,. .,,,, 
• Itı "ıl ı ~ :·"'·d"9 ~ ı ~ AIDA~ geçU'Of. ri, ı ~" "''""''' ıöyle+ lr .,kıv ı!d ,, .... , " ,., ' f c 

ç 



tN SON HABE RLER.9 I 
lngiliz kabinesinde 

no~u 

ESNAF ARASINDA 

Kuyumculuk 
böyle mi olmah? 

1ı·".'I'' '"''" /j:1otna/i !lf1isi 
(,'ahir u si o a u /,, ı ı ym · değişiklik mi? Ç Kuyumculuk ince bir sanattır. ErzU· 

eınberl " . t. b t lllll ise memleketle aşa~ı yukarı k ll· 

Ç ,J a r.n Vavıye ı ozmamağa yumcutu~u ile tanınnıış bir şehirdir. 
Qlff Qr k k b • • b • l Bılba~sa kehribar l\ıarine i şlenmiş işler 
Lıı a a ınesıne ır nazır a ıyor her yerde tanınmıştır ve makbule geçer. 

11~~~:'. 12 ( A.A. ) - .sıılahlyettar b' r nıcnbartan Olr•n'ldlğine göre Yent E~klden Ef2urumd a kuyumculuk 

3 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan : B. D. 

. Bu t'a e ailmes l nzerıne k ııblnede esa;;lı bir değişiklik yapılması ~uhte· Ermenılerln ellerindeydi ve onlar da X-ltd: tsrıftar olmayan B•şvekil Çeınberlayn v,.lyttin bozulmasına bıı ~anatı kendi yet iştirmeleri olan Er
~ menılerden baş\rnlanna ötretmezlerdi. 

Fakat çalışkan ve zeki Türk bu 'J t.•fril~a: ~ 'i 
sanatı da öğrenmekle hiç bir ıorluk Bir d "k A k d • • • k ·r k çekmemiş. kendi kendine çalıımış ve u ancı en ısını tev r etme 

'nerika Almanyaya bir 
i .... ,. protesto gön_derdi 

."-ıı~ A.fn, 12 l A .A. ) - A'lle ·ika bükti meli tı Mayısta Berlio Sefiri 
llılıı Yab:!~Y" 

1

h11\cumellne b!r no'a göndermiştir. Hu n'>hl Almanya ht\kO · 

halta bazıları Ermenilerden daha iyi iş is f ·ı · l • k . . yapmaıt• mu valf •k olmuştur. eyen mı ıs e gıtme ıstemıyordu. Milis 
Bugllıı şehrimizde kuyumcuların f b k • 

!oplu bulıındukları merkez 'l'ehri;ı: kapısı Q anCQSlnl Ce ft, adamın karQSlnQ l•kl• faşmağazalar ve c\vanndır . ' T ~ 
:\.uyuın culuk i~i sınıftır: Bir kısmı kurşun boşaltft •• 

gl\mu ş nzerlne, dığer kısmı da altın 
. • .. , soknk ortasında sorgusuz öldürülm ..... 1 ' üzerine iş yap '3r. Banyo ve vemek · 1 

Kuyumcular hakkında tam bir fikir Banyoya gittiğim zaman kendimi dün- katllin bir adalet ,·azifesl yapnu ~ d' e 

llcr 1 H b • B k ·ı V l vermek üzere hemen bütl\:l kuyumcular- ynnın en mesut adamı saya'bill d" E ş a :ır ~l60S av ar iye QŞVe l ı UgOS QV la konuştum . Size vaziyeti iyice izah vec~ sıcak ib'r bıh b. . r ım. v -!gurur ve emniyetle elini kol•mu sallıya -
! ~ • • • • • edebilmek 1 \:in . kuy ıımcu es nalı reisi asıl hamam • da l~es~:. ~:'~sun da~ sonra 1 rak vak., moholl!nden ayrılab:lmesı ar-

azı rı T urkıyeye Meclısınde Cabır usta ile konuştuklorımı anlo tayım. dım. yıkandım .. . Günlerdi~ ~~;~nıtlı:::nbt: 1 tık şehirde mal ve can emniyetinin mcv-
Helgrnt 12 ( A.A. ) - Başvekil Ce- Dnkklina gôrdiğim zoman C•biı usta rlknılş olan kirler sanki çıkmıyorlardı . :,~' ~~ısl~~~~;Y~~~'';:"' :.•~kca gôstorlyor-

lllabiyet· ıdc~ il le ve araziı>lne el k?yaca~ı bakkında'ıd kararma karşı pro · 
ın edı,., 

gelı.yor l l te_zg8hının başına oturmtış , go~ zıu- klerı· sona ıhk .. su ile doldurdıığunı banyoyn gir-! llsl"rdcıı bı"rtnin l1ışm~a u :lızunden mi-
. ; li Bayar re!•katl•rinde Dr. Tevli~ dl v ' ına ugrıya ki L ı\ R- . g_ozlertnin altına kaymış, dUşUnÜ".'Ordu. m... ucudümc öyle bir reh:ı.vct Qök - ·ı d k • n mse 

,., l\lı11ra 
11 

{ u~ tiı J\ras olduğu halde saat 19 rta f' -' mü.ştti ki parmağımı kıpırdatacak halde beme ~~nını blle kurtaramaz:iı . zn.tcn 
•ı~!~ U ıhri~ ~ ~· l - Yugos- 'il! Mebusan Mecllsini ziyaret etmişlerdir. ;g~~~;ı~~~~~~ıJ:eldiğim1 anlayınca yer değildim adet A. ... Sanki mafsallarım bir- bö<'nlm ıgı.ınler~e hapishanede Jrnlnıamn dn 
tiQd,.. btva edve. arblkye Nazorı. ya· bl l . d yle sudan bır ,ey olmamış mıydı? 
L "' ' enız ve 8rd zıtbıt'c- 1 1 h' .. . - Ustam, s"zin sanat ne alemde-,ı r erın en ayrılmıştı. Banyodan sonra bir ı Içimde büyUk b"r k k ,_ ıı 'llıL llıl1rekk n l~ar}•\r bUİÇ881 kabul Ü d h . . lokantada yediğ1ın bol ve . k k ı or u oı.;e rınişt!. E-'4'1 h tp bir heye t ol ' uğıı 1 "' < ' a er usta g'ibı başını salladı: günııc ·· t sıca yeme 

0 

ve gelirken hep: Ne yapabilirim Kendimi ltııı .... } r.y n on .vedisinde memle· edı'ldı" - İş vok' u anım tamamladı. Doğru eve git - t hl'k . A..;"'Q ı • • · . tim ve hemen yattım... 1 "' '.e 
1 

elerden ııa.sıl sıyırıtbillrlnı diye 

.~l',rJe z Yaret edec~~tir . l~ey_e~ 1 Ankara, 
11 

( A. A. ) _ Bn ük Mil· B. n biraz hayret etıım. Nasıl olurda Ertesi &ıbab . dltşunUyordum . Nihayet teı.-rıır garnl•onn 
e ıth .. _ n sonra b3z1 vılavetlerımızı 

1 

M . Y Erzurumda en çok r~ibet g üren kuyum- bir gU~eş benı· u pendcered m~en giıe~ bol dönmeğe karar verdim. Orada 'başınuz:ı ~k• ır. • , e t ccllsı buııOnkO toplantısında , lnbi· culuk gibi bir t t . 1 rkt yan ır ı. ,.1utat ışlnıe b" b 
1 

• · :----------1 sarlar ıdare sıntn 1938 mali yılı büt '· ~si· ik"' t d sana us ası ış~ 2 ı en başlamak l:lzımdı Doğruc 1 t ır e fi ıgelirse hiç olmn.z.aa hep beraber 1 . ' i aye < er. · a 10s ahanoye b\lluııuruz. Otürsek de kalırsak t h 

Ö 

- nl kabul etmıştlr . _ , ebabi ne uc;tam? Nlçi . k? gittim. Hastahanede beni gören meslek _ b b a· .. . .. · . n cp 

l Ş 
-ı ı C d H · · n ış yo taşlaT hepsi a rı a rı er.a er ıye duşlindum. Ertesı gün il has-

s l y As A 
enevre e a eşıatan banaCeblr Uf)ta. gö~!üklednin üstünden sordular, her ~elen~ gelerek hatırımı tahaneye gider gitmez l.lk işim sertrı.blbc 

~
. ffieSe)eSİ _ b~~:~~rdu. . . . . _ Büyü k geçmiş olrnn. kelle I kur-1 çıkarak duşUnceterlml izah etmek oldu. 

Paris, t 1 (A. A.) - Bütün Parls nallı• cm ım , dedı, bızlm ıı ınc• sa· tardığına dua eti Y J - sıınn benzer hatalara kuı~aıı oıa-

~
flrışm azlık ırazetcleri Cenevrede H "tbt>ştstan mese· bir 1 'd rr~~dlıst:~ · kzevk ıstfer. Ôyl.e kolay Demekte Idi Cidden büyük bir teh ı bilirim d fyc korkuyorum ded.m. Sertab!n: 
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.
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B . . . ş e6ı r . ,. a at etra ına bır bak' ilk · -, - Haklısınız dedi 

O 
es ı e ve u meselenın hallının Perşem· Frzurum h k 1 1 l 1 · e atlatmış olduğum muhakkak idi • · ~ı·tesı· n ,. n 1 b ye atılması !şile meşguldürler Bu işin A cp uyumcu ura (o muı. 1'1r vak'a . o gbn maaş llmilha'berlerlml Msta -

L ı 1 1 - ı geriye atı imasında mühi " sobe~ olduiu c •ha . b~nla~ın he~sl kuyu~eulu k sa O gün öğleden sonra işlerimi biti mı'' h~ne tdn minden aldım ve oyla rcıı çnlıs-1\l~ rf Ş ac ag~ 1· 1. Ş tahmin edllm<ktedir. nu~ını ıyıee olğrenrnış tecrnbeh ustalar v. saat dörde doğru hasr.ııhanedeıı avrıı: tıgını ve hemen Jıepsile çok iyi ımılnasc-... mı. mış eve gidiyordum. Bir sokak basınd; bir ' betler tesis etmiş olduğıım mesleklaşları-
,111Yıda dahil" b b l d H t . . - uıa~a olmasa•ar, dükkAn açnlar mı? ,.alabalığın birikm~ olduğunu gördüm 1 mn veda ettim. Ayni glin pansiyon he!;a-

ı;.,,,.'• duııı ken 
1 
~u ar~ e •; I c· a ay 1 Ç' n - Açıyorlar işte.. Ne d 1 yesin? Kim Bt r menşevt k nıltis! orta yaslı bir a d:un; ' bımı temizledim ve orte.'1 sa ha b eı ken -

ı..Qı( \~ haberler ~ras\1n~ııu ~:~,, e ede Anka rad a · ı ~eni~ bir_ ş~y deme~d hakkı yok. Fakat kolundan çekerek götürmek istiyordu. d~n etıçenkndaki üsera garni'ZOlltına bü -~~Qdıınale K .t l . f 

1
11 

a verı en tşln ıç yuzu öyle değil. Yııloız biz ziyan Adam: 1 ttın eşyalarımı naklettim. Buraın Ti\rk qııa.ı11 omı es nın af l yet:n· · o 1 - • bl ' d ı · Q~ ~ lr. · k 1 · lr. rmeyorıız . Ha k ye zavallı kuylu de - Hayır gelmem ... Benim bir kaba _ 1 ve ecne. . arıta a.ş ar arasında kendlmi 

1, -, "••d•n fazla bir z•mandanh•· arar ar zıyan gOıOyor. Çttnktt betl! i de aldatılı- hatim yok ... Ben bir şey yapmadım! dl -J daha büyük bir emniyet içinde hlsscdtyor-

- lıoı ~· hir Londrada "toplanmakta (Ü 
11 

f 
1 

. 
11 

) yorlar. Ne demtk isiediğlml anlatayım. yerek gelmemekte ısrar ediyordu. dunı. · ıı,ıı. O!ııltede btt ttklO kil İlkin .,- • . 8 .ıra 1 
"" 'e . Halkın ve köyltlnün aldatılmasına sebep Milis; ç;ıa ~ ~r.,._hıUıııes ·r Yd 

8

· ç . -' hendts,nden bu husustak.i noktaı na· olanlar knlfülarla şakirtlerdir Bir ı;:nkirl - Senl tevkif etmekliğim hakkında 
;-..,

1 
1 

' ver ır. u komitenin zarlar 
1 

sual ett• B ı iki · ., ·. . 1 Esir olduğumdanberi Ru..-vada creçlr -da k 

1 

. 

1 

ın ım. ana şu cevap arı se!\e ya çalışıyor ya çahş~\yor Bir cmıı v:ı ı . d yordu. .., b 

1-~• .. •tnde~ '.'.'ı;• ılahıl olan clov· ver~I : • Türkiyeden gcçeı~en ııaric!y~ şeye k.z nca heme~ ayrıl•p ötıre~diğl Adunı: <111!"'1 iidtğim ile sene içinde Baküden 
("ile b k " ar. Vekıll Dr. Tevfik RUttD Arasta, Dabtlı- yal 

1 1 
. . - Göster bana 0 emri! diye cevnp başlıynrak blitün S!beryayı katetmiş, 

l Mı~ .. ' ılın_ca, bo komite l•p•n- ye Vekili Şükrtt Kaya ile görQştüm ve an yanış bl ~ısl ıle bir dUkk&n tÇ• veıiyordıı. Mançıırlye gelmiş oradan da çıtaya d!!n-:-•ôııe lı!ç hır dcvl•lln müdahale Numan MenemencloQlu ite yapbğım mD- !o~i Sermaı csı !'• tıkımı yok, sanat Mili<: müştilnı. BUtlin bıı seyahatler esnasında 
il>. ff.ı~eıaıel elmek üzere ku ·ul· l!katta mOblm noktaları kararla~tırlok. d\: b l ~e~ . Boyle blr adam nasıl - Emir <ifahidfr. dedi. nakliye kntarından dışarıya adım atmak ..,ı.., ııı kı son lmıa edilen lo g 1 f ~ - Ben de bu kararlaıtırılan iıleri yakında " an ' ç ' bıllı • Açı yor Iıl• · · · Açı yor B ıı münakaşa 'benim de nazarı d tk - '"' her ıınngl blr Rııs ~ehrlne çıkarak gez-ı, IMıın~' hedeaiade ispanyadaki it + yerine getirnı•t• çal•şıyorum ve gelire- ama, ondan sonra da bileye sapıyor. katımı celbetmtşti. Bakalım ne netice ha- melt mUs.>ade: i nınmanuştlm. r~ı aydan 
""'•• U~t!nin . va m•lıomu · nin geı i ceRJm. Bu kararlaşbrılan mesele'erln Mesela 8 ay arlık bir altını 14 ayar diye sıl ol ncaktı? Etrn!Ut konıışıılnntara kulak fnzl a bir mUddet zarfında ııastaıınnesın-ıo! lıir •~r bır kayıt vardır. Boyle ı neden ibaret o11u~unu lzob •luı•~• köy lDye salı yor· Sal köyln de ııanıp »eriyordum. Tevkif edilmek istenen adam de {'li2lertml t edn vl eti: rdl ~iln 1\ kutsk bil 
)lclo ; .. ıkaıa nazaran demek ki, vaktım mOsalt olmadığından mütecsal- alıyor. Hem de üsteli• ucuz aldılt nı bir dltkkncı imJ< ... Bir snnt kadar evvel tamanıtıe me9huıtimdü. Rus şehirler! guz

' tılyan gönttllülerinin ve m• - 1rim. Buradaki p:op>gr njaların çoğunun zanrederek rnvlnlyor. Meseli •OyOnde dUkMnından alış verJ< etmeğe gelen be- lcrlmlz:len yolnız birer istasyon halinde ~. ~eve ut oldu (ı~ ttSdlk edili. or 1 Suriyeli memurlar tara fındau yapıldığını bir dutun. olu yor. Karısına: kızına bir yazların n ü fıızlu bir başlle araln 1'ndn alış geçip gldtyorla rdı. Y aın11. Çi tada esaret 
... h.ı halde l •glhz · ltıl yan mua- anladım ve blr çoklarının vazlleslne ni· şey• ya bır küpe, ya hır yuzük alacık, veriş yüzünden ur ak bir m Una kaşa çık - Jıayntınn h iç ben zem iyen hlir bir ha yn t ı t"-ı. Y .. ın l•panya işlerine bllfül hayel verdim. Bu memurlara yardım e· doğıu t!Jnlara gidiyor. Çünkü zennedl- mış ve öbüril: geçirdim. Bir kaç ay içinde bu biiyilk şe:1-r.,lll1<a;!nıl1 olduğunu gös!erir. Res· den bir takım Tnrk memurlar da vardır. yor ki, 14 ayar altını onlar daha ucuza - Ben sann g6sterlrlm. diye dlıkkön- rtn her köşesini öğrendim. Gördıığüm tek ı.- hltıı h nazaran böyle... Ş!mdlye Bunlann adedinin nokean olduğunu l••- veriyorlar halbuki aldıQı 8 ayarlık maldır. don çıkıp gitmiş. . . Rus .,chrl olmak ttibarıte çıtadan •e hu;uc 

1 

)iJllar b•berler ise, Almanların da Um ederim. Ben bu işin düzelmesi için - Bu iş çok fena usta, buna bir Şimdiki tevkifi buna hamlediyorlar- slyetıerinden bahsetmekten kendtmt ata -

•ı~lit.ı.~· l· Çok malzeme ve teknlı- Arap ve Ttt•k memurların beplsinin va- çare bulmalı! dı. Dlıkklincı oldıığıınıı öğı-endiğlm adnm mıyoroım. lı,~ ıı.,,. ı~lerlnl, S>V~'llerln ve halli zi!clerlne nlbayel vermeği muvafık bu· . - Çaresi şu! !lir vaklrt, bir kalla gelmemekte hMli ısrar ediyordu. Ve milis Çita çok büyük bir ,,ııırdi. Gen:; ~ir.~r~ a Cumhurıyetçile~e baylı 1 ıuyorum. Bu hususları görOımek üzere ı lk me~tep labıllinl bltlrın<d•n lşe gir· cnun bıı inadından sinirleniyordu. Hem caddeleıi. bıı" caddeler 1izerlnde ç>k mun-
I ~.. hulu duklmnı bı'.dlrmek- yann Berata ııidlyorum. Qradn Türkiye· muin. Tahsili bltirınlerdc en aıatı yedi, galiba etrafında toplanan halkın kendi l37Am k1rglr blnatarile bir M-rupa şeh -ı 1•h 1yeıın ıahl • kil t -

1 1 

, 

1 

1 ~a kararlaftırdı!ıım bususlan da hallede- Bekiz srne u•lada çalışm!lı. Ondan sonra tktıdarsız!ığını görme<tnden büyük btr te rtnı Gnctmyordu. Şehir tamam ile e''' -ı ı, ~- "1enı; ;,;
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:e 
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° k e 
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ma. a 
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ı:eQim. BütOu Hatay h al!U sl!Ablı bir va· d tık kan a çmahdır. Böyle olursa, sonatı- essilr de duym uştıı. Birden bire elini ta - trlkle ny:)tıl• tı!mıştı. Pek geni 1 olan ca :ı-~ .... ""luna 
1

, kil d~~a • , a".'ııcslnln alyette oldutundan, bunu• için lizım mız ileriler, temiz iş ı· karınz. Memleke· bancasına attı: deleri .,ıse tertibi kınnn ta,ıa yapıl.m• I~ • ••'ıopt' d 
8 1 

ınem 1 ood.utunu ge'en tcdahlrl at•rn. lnl"habatın iyi O· 11 relaha kavuşturan sanattır. Blz nıam· - Geliyor musun'! dedi. ve yayn kaldırımları cetondan dCktılmus-~.ı~ tlt•ltttorer . ed.yok deRJld ;: ~·· !arak ncllceleneceğinc şüphem yoktur.• lckeUmizde lyl sanatkar, iyi usta yeliş- Dfikküncı Ml~ da yatıyor ve gelmek ıs- tti. Vasıtai nakliye faytonla ctoıııc~tıd•u ~ 'I ..,~•, Iııer" hl m ıye kadar · ı arı K•ndlsln• teı-k<Or ederek aynld•m. mesinl isliyorıız. Yoksa y.ıdiğlmlz eKmek temJyordu. Mttis hiddetle tabanc•Y• çekti ll':>aretıl. MuM'•'m bir td::.,eı~ T>fiis -
ll ~ile v~ u koml•eye h.valc •t- D•lege Beruta giderek Sıh gQaü tekrar haramdır. Blı bunun bÔyle olmasını en ve za'/allı diıkkOncıya iki el ateş elli. Kur- ki cıısttnca, Grand oel adında iki QOk lı l'tıı lıtl!od!l\k~in':.'k husu•unda Antakyaya dönecektır. ziyade memleket için arıu ediyoruz. şıınlardan ikisi de kafasına ı .. bel etnM bUvQk alelt vardı. Şehrin <ırtasıııda ıst•n-"ı ~ ~'Odeo s~::'ia~ ~!m'~i Frrnsa bO- ~nkaradıt veı:ııcıı kıtrarlar Cab!r usta sö~l•r!nl sanki ağlaya olan adam ses çıkarmadan yere yuvarlan- buidaki Giıt.'lane parkını nn:tu·an bOylik ~, ~ tltın'"·, ita! yanlarla bir an, a 

1 

na ye- ~ ,ken~ erun 12 _ ( A. A '. ) - ~ı~ado· ağlaya soylttyord 11, hır, sual daha sordum: dı. • Yüzii n den kani ar süzülil yor, ve acık bir bahç>' vardı. B ıı bahçe her gıın bir h.l!k ~ ~ 1 bulunm kt d l p ıu •Jlnsının bu•usı muiıabırl blldırıyor: - Eskiden Erzurumun yerli bayan ağzından köpükler geliyordu. Tnbanea q,aıabnlığmın orada btrtknıesıne stbt,ı o-
t 1'tı,;~h •e •ly 

8

1 

a "

1 

a\. ı'"n~arın Baş konsolo•la Fransız delegesi arasın· im toklar takarlardı Şimdide takıyo; mi bir cok milislerin daha vak'a ıuahal- ııırılıı. Mııhteııı yerlerinde çin.,ıı>tdan ~':• raı;r.'s ;aı Y: nd n t" ·tı~~ da yapılan görDım•lerdeo sonra şu ne· ıar mı? g ikl•i' gibi s~tış oluyor mu> - !ine gelmesine sebebiyet vermlştL Gelen yaptlmış dans mahallerinin ba<ınd3 bele-~: ~11bııe, ttaı°ya ;~~ ~~giliz ~ ı:!;y~n fc 'ter elde. edllmlşU.: An~ara kararla- _ Hayır, ' toklar artık satıl.;ıyor. m ilisler hiç bir nıud•hnl• göstermediler. diyenin birer orkestran tuı•ınur ve mU -ııııı....'" il• rının tatbıkına yarından ttıbaren ha ı ş· dl Tab. ancasını rahatça kılığına yerleı;tiren 1 temadiy"'n dans havalnrı cnlarJı. Oraya ~ u '" rnUıabib bir anlafm~ ya ş a· ım yeril bayanlar burma kalın altın- ' -1 ~ .. ~~l~ı. nıyor. Bu kara~!~ r şunl~rdır: . dan bllezlklere • rağb>t gösteriyorlar. katil b ir ibret dersi vermek ıste>m iş gibi gelen kadınlar. erkekler blrb'.tlerll• dans 

ı ~"hd. '"'" gönüllülere ait mad lesi, Afh ıımumı ılAn ed:l•c•klır. Ru al- Zabitan ve memur aileleri de le! kale1ll halka döndü' ederler ve eğtı:nlrlerıll. loı~ ( 'y dah Ut mu hart be b" tUk ten lı umuminin askeri cii! ün sıh•µ:erine •!ur f şi bl]ealk!Ôr alıyorlar. ' - .Bolşevik casuslarının aklbet\ i te ( A•k•oı nr) 

1~, httı.~nı •ç:kçası Prankonu~ •anı de şanın olması için Barbto• ,;.iısnado - Aıtın p'ya•ası nasıl? budur! dedı, t li . ,.. 1u 
11 

.... • ~ , ., «n s , ı 
1 

• k . 

1 
• ve serbe.s çe e nı ·· O nu sa ıyara. J l b' d · }"' a 

... lıltbi:v.1'rnl ,,o10n~ahı t1atbkik ~nll~cefln.! :.t~knl~kce1 tır. 1 dart teşNkı!Atta mQhir~ 
1
de: k - HUkllmet emir vudi ahır. 10,nQ 1 Qıkıp gitti. Ortada kalan cesede ktmse e- 3p011 ar ;r 8 8Yl JŞga . 

"l{lll ~ ı, d o 11a a e omıtesıne bQ- r.ışı ı er o acaktır. ahiye mQdur erı uruş. il . · d t t•l .1-a,.hi..lt~,tı .. ~ha dllşiiyor. Bu gönüllüleri arasında değişiklikler yapılacaktır. Hata· Calıir ıı~tanın lıu s l.l::J13rini d inledik ini Stiremıyor u~. . e l er ... ~ eıı . ..,, ıı-"rıne . . d I \ll . . . ' - Hayatımı degışbrme kararı ç- 1 ı ( \ A 

0 

"ı\l, oqalk l sevk eınıek vaıı !eslnı ıı · yın • ı ye ve m •Uya ıs'• rı mUlkıye ton sonra Y•nın~an ayrıldım. Pa 1' ot 0 . ·.. .. . ' a ~ ı' Y • 1 ' • ı - Şa nrih• ea ~ ,, dıı..- Şu hıılde komitenin v(l· meıunl:ırın4an liay Eteme tevdi edile· da bu söılerlle Frzurumdaki kuvumc 1 ı GözumUn onunde cerey:ın et~ış olan 160 kilome\ re rn sarede t ulunan h' r ada• > 
' 11a o ıa i: d 'btl ' kt· 

8 
• ı u U· bu vak'a asabımı lb::ızmuştu . Tevkıf kara- J 

1 1 1 
t . • . -

" mana ı ar ı yaç ııe ır. u meyanda bir ç>k yaşlı me· tun bugQnkQ mannrasrnı oöylece çl 1_ . ıYl apon ar şg• e :nış .erd•r. Ba h~a -~• ~· ... ~/pJ,Oll•H1.m muılıQ ıl& t•lrlll~lilQl'••""l••dl 1 JA ~ !)• ı ıını bir fetle münak~a etmiş olmağa ot - deaiıoillk bakımından çok m-~ı 
11 

~ !.' verm t o '!"u' .N · zn EN :!etmesek blle her h ang\ bir $dnmın 'bByle '.\utmak tadır• u _m ~r 



Hava Şehitleri 
ihtifali 

15 Mayısta y~pılacak olan hava 
şehitlerini anma töreni proğramı 

AVCILIK 

Bu _mevsimde yasak 
olan avlar 

DOOU 

EKONOMİ 

Kömür 
Kömürün btr memleketin iktisadt 

hayatında oynadığı rol mUhtmdir. Bir 
1 

Hiı• ft1kllJ1 J'tthsal.~l; 1,e insanın ekmrğe olan ihtiyacı ne kadar
1 

/Batiin memlekette olduğu yıbi, Er· 1 mütılm ise, senayun da kömüre olan 
:ıurum dn 15 Mayısta qapılacak Uçak oİ(<JİSİZ avctfann ihtiyacı o ntsbette ehemmiyetlidir. 

·13 i\IAYİS 1938 ~ 
----·Erzurum Vilayet MatbaaGında ___ ...... 

J/,,kh11:., RiÜ'I, Faı 111·11, 

Kitap, Cetvel, Defter, Duvar, El 
İlanları ve her nevi 

TABI iŞLERİ YAPILIR 
Şehitle•/ ihtifr1li için haz1rlanmış bu· ~·ok ~fll'(ll'I dokun11yor Petrolun mevcudiyeti, Dizel motôr-
lunm ıkt:ıılı., Ilava şelıitlerimizi teıcil lerlnln keııfı ve senayide mazotun oyna- Diğer VilQy~tl~rden gönderilecek her tUrlü siparişler derhal yxpılır 
etm~k m:ıksadile o g!ln y!lp ·llıcak oları DUnya yüzünde Canlı Bntün mah- dığ'ı Hlllhim rol gene kömUtlln ehemmi- •----.:~-··-- ve sürat!e gönderilir. _.........., 
thtlftıl programı d:ı hazırlanmıştır. luh.atın yaradılış ve h\lkat itibarile mu- yetini azaltamamıştır. 
Prouranıı aynen ne~rediyoruı:/ hakk .. ak avlandığun _kimse iuka:r o~emez. bUyuuk 

" 8 k ö k f{ömUr denizci, senaylci ,..f b f T } f k 
1- ""' . l)<;.18 p ll Ü ugun arınca, rumce ' keleb~~ ve ra zon ran a s·t yo . . 1 - ;) - mayıs .. •J azar g n - f iki k . milletleri e zaru i 'hl' l d c - r n 1 u ıncı U ~k ş .. h\tl . lbtif 11 ü ütiür ihtifal blltun tay ur aya lı. U.>rt ayaklı n' n n r ı ıyaç arın an ,. 

ç • erı 8 g n ' . yerde sUttlnen en kücüği.!nden en büyU- aynı Z"msnd!ı en büynk \'"J hayatı is· M k B d } d 
aaat 1_1,30 da Araplar dUzUndeki şehıt· ~üne kadar yaşamış olan ve yaşayın tinad noktaların:lan biri olmak mevkilni Inta a aşmü ür üğün en: 
llkdc ıcra e~Uecektlr: _ . mahlukatın avlanıh"'ını aördll"'llmüz ve muhafaza etiirmektedir ve edecektir. ıı•üf 2 Ibt'fal törf'Dı şoyle yııp1lt1c<ıktır 6 n 6 2;) • Mayıs - 938 Çarşamba günü saat onbeşde grzurumun mümcu nııı • 

A 
-'förene i tı'rak .,decek kıt'alar. b. lld~ğimlz gibi bazı nebntatın da yaşamak ÇUnkU kömürden, Peterln Cresol, 1 ed'" ) ş " _ sinde ran Transit yolu lkinciMıntaka BaşmüdUrlOğU binasında teşekkül l Jf. 

ve okullar sllat 10 da tö:en emri ko· ımkanını ~ide etmek için avlandığım ve yağ ve makine yağlarını kolayca elde et- eksiltme komisyonunda ( 66ô86) lira ( 80 ) kuruş keşif bedelli Trabzon . rdl 
mutasında hükO net öıünde toplanaklar h.aıta et yıyen neb 3tın me"Vcut Olduğunu mek imkanları daima mevcuttur. transit yolu Uzerinde ve Erzurum Vilayeti dahilinde Kop dağı mıntakasııı~~ 

t 10 30 da kendilerine verilen rıvayet olarak duyarız. Köınürlln mühim rollerinden birisi-, 10 ;- 474 kilometrelik tesviyeiturablye Islahatı ve Ş')S'3 esaslı tamiratı ile se .ıı 
ve sra ' DU " . d h ... b l d ,... "" yürOyü, sırasilc ve hUk.ftmet konağı t lht 0 Y

1
8

1 
uzerın e 

1 
ayaun

1 
aş 8 ıı;ı de idea\ ısıtıcı bir madde olmasıdır. 1 adet büz inşası ve lki adet menfezin betonarme tabliyeye tahvlll işinin kBP 

• Yakutfye. Ş3yihler C'\ddesi · Aliravi ar en t b.~ren avcı ık t~san ar ar~sın- Çünkü kömllr ile testıin kolay olduğu zarfla ihalesi yapılacaktır. 
kı la ı _ Arablar dtıın yoliL~ şehitli~e da geçen gunle~ ,,.e muhıti itibarile av- kadar n~uzdıır da. Aynı zamsnda bir 1 Muvakkat teminat mikarı ( 4:58f'l ) !iradı-. 1 
il~e~eklcrdir. l~n~a _ala_t şeklınl devirden devire de- mem~eketi:ı servet menbaı olan orman- ~vrnkı keşflye ve mukavele name projesile eksiltme şarlnanıesi ve bLl1~. 

B) Saat 11,30 da Silah fal:>rikası, ğıştırmı~ ıse de avcılığın kazandı~ı re- lar kom:ir sayesinde kurtulmaktadır ait dığer evrak Ankarada şose ve KöprUler reisliğinde, lstanbulda Nafııs ~ti' 
nemiryol f ılbrikası ve sair lstimll mUes· vaç ve alakayı haleldar edememiştır. dUrlüğünde ve Erzurumda Transit yolu İkinci mıntaka BaşnıüdQrlUğünde gı>r 
uscler yarım dakik'\ devamlı olmak Yalnız ilk devirde yaşayan insan- KömUr v~rdiği hararet itibarile de lebil~r. ııt 
'"zere du'"dUklerlnt çalac3klardır. larla hali hazır devirde yacıayan insan- çok verJmll olduğundan teshin hususun- 1 l 1 ııb u ,. ., d \( stek 1 er bu işe benzer en az otuz bin liralık iş gö: dUklerine veY rı• 

( 

C) Du .,u··kterln çalınması ı"le resmt lar arasındaki avcılı"'m farkı çok bac:ka- a ı rolu kat'iyen dıl!mmlyetini gay- ( 6""000) 11 l .. rıı ı 
11 

Eı " betmemfştir. ı ra ık taahbUde girebileceklerine dair 1938 senesine mahsua ı, o 
daireler ve bayrak direği tulunan hu dır. k insan avı ancak yaşamalarına Vekaletinden alacakları ehliyet vesikalarını havi kapalı zarflarını ihale g~I~' ~ 
•
.... t mllesseseler ve ı.:ehı"tlı'kdeki to-ren medar olacak nafakayı elde etmek tçin Z9ngln memleketlerd ""' kalurlter d l ı p .... v saat on örde kadar komisyon riyasetine makbuz mukabilinrte vermeler 

direQl baytaklan gönderin yarısına ka- b11bir zorlukla, mesela.: Taş devrinde tesisatı da daima kömür ist1hlnkt saye- Jlunur. ( No. ~59) 4 . 4 
dar a~ır, ağır indirmek suretlle saygı s )p!l ve taşlarla. Demır devrinde ok sinde kab1ldlr. Ne elektrik, no hava 
ırosterec'!klerdlr. mızrak, balta ve salrelerlerle avlanırlar: gazı, ne de mazot, sob1nın yerini tut:t· 

D) Tam 11,30 dl1 düdUklt:r plar· ken bu av aleti ve avlaı:ıma sistemi bu mamı~tır ve uzun bir müddet de tutma· 
k.en Tören Amiri törene iş'irak etmiş gü:ı tamamen değişmiştir. Bu günkü av sına maddi' imkan görülememektedir. 
bulunanları ( DiKKAT ! KOMUTU iLE ) malzemesi en modren ve sishmatik Oörülüyorki kömtlr eskiden ol n 
oebitler ı sel!mlamağa davet edecektir. bir halde olduğu halde bu gün Un avcı- ehem r.niyetini b ızı kimselerin ddlaları
Yanm dakikcı devam edecek selamdan lan 111[ insanlar gibi avı cebri bir şe- na rağmen henüz gaybetmemiştir. Ve 
10nrtt ( RAHAT! ) komutu vcri lE.cekdir. kilde mentaatlar badim olmak için de· öyle görülUyor ki mecut p~trol maden· 

~ - Ş~hitlerln ruhunu taz·z maksa· ~il. yalnız, zevk ve beyacan için avla lertnln kurtarılması için ( Dünyada mev
dile 8Ş3Q'ıdııki zatlar tarafındrn söylev· m·vorlar. Bu günün avcıları bir av111 cut petrol !stokları gittlkç3 azalmsk-
ler verllecekdir. arkasınd t koşmak onu vurabtlmek tadır. 

A) H ılk Partisi namın~: S J!lcn veya pu ıuya dCşürebilmelr, ve avlan GeleceiL yaz.da 'fOrkiyede mev-
Altuğ · mak 'çtn gittiA'I yerlerde vasi yeşillikler, cut kömür madenlerinden batıssed6Ceğlz . 

8 ) Hava Ku:umu namıua: Bahadır ;ç s kınt sını dd edecek manzaralar. Ne ZE1'A 
n;Hter bileyim. Binbir kuş rengi ve s9si. sat - ·------------

<: ) Hi: t 1lehe ve Lemi'l. bf r havı:ı bunlı>rla beraber 
4 _ Söyle\l ni nıüteak\b muzil atı- vUcudunun kuvvetlenmesi, gUzelllğinl ı Okll,l'llf'llhll'iJi .~if.·d,ııe//m·i ı 

rarından hu\n bir havu çal.nacak ve muhatııza etın~s: ı~~·n spor maksadtlo ı v ı 

Kars Hayvan Borsası Satış Cedveli 

Çeıif S.'N.Jı 
Okuz 140 
lnek 82 
Koşu öküzU 722 
Manda 8 
Buğa 2 
Dana 15 
Marya 4"1 
Keçi 4 
Tere yağı 1M 'I'. 

A1Jırlı!1ı 
4509) 

K:~şnr pe;;ynir 71 Çuvttl 

[ Mayıs 

E11 aşa{Jı 

Kr. s. 
.... :o • 
7 50 
8 00 
8 00 

13 8\ 
7 50 

rn :n 
7 50 

Gb 00 
4!5 00 

Hl r lrwl lıaftn ] 

Rn yu kan ()r/11 

J(r. R. /{. 
.ı;. 

13 :-i7 10 M 
~6 13 10 10 

~o :18 14 
12 f" ' '·• 10 
lti fiti 15 
1 :1 00 10 
1t:i fitj 1 r, 
10 OJ ı:s 

63 00 00 
45 00 00 buod 10 so'ira da Al kart kıt' cıdan ayrı- avlanıyorlar. 

ıac1k b:r manga S1t>ay Komııtııı da ih· J~te bu1nn bu dUşllnce ve hislerle Elektrik lambaları 
tiram ateşi yapac'lbttr. yapılan avcılık ayri zamanda memleket ne zaman düzelecek? 

Ya~sız P. 6 

187a0 
191780 

3230 
eoo 

1900 
~\95 

l liO 
2~65 
3840 

80 6 00 6 00 00 

5 _ Törene geç·l resmi ile nihayet n;ahsuline muzir bazı hayvanatla mUca Okuyucularımızdan N. Ergll yezıyor: 
v.:rl~eıcek ve kıt'alar ve okuller yerle· dele etmek demektir de, bu böyle oldu- • Erzurumun tıer tarafı elektrlk'e 
rloe döneceklerdir. ~u gibi mııhsullerJmlze Nafi ve bugün aydınlatılmış değildir. Ancak ana cad-

6 - inzibat ve asayış Merkez Ku- nesli gittlkce azelan hayvanabn dtt av-
mandanlığı ve E'Dntyet ~Hdürü tarafın- lanıııa şekli, mevsimi vardır. Hatta av· delerimizden blr kaçında elektrik tam-
dan beraberce temin edilecektir. lanması HUkOınetin kanunlarlle tamamen bası var. Fakat bu lambalar da bir tUr-

7 _ Bu kudsal törene bütün Erzu- Yasak edilen~erl de vardır. lü muntazam yanmayor. Mesela Cumhu-
rum halkı davctllitr. Bugün memleketimizde ormanları- riyet caddesinin şimdi kaldırımları ta-

Hava Kurumu Başkanı mız nasılki cahil ve bllğistz ellerde mah- mir edilmektedir. Bu caddeden karan-
Vali Muavini vedilmiş is9 çok bol olan bayvanatımız lıkta geçmek tehllkeli bir iştir. Ay ay-, . 

Hf LMI BALCJ da aynen mevsimsiz avlanmak, yumur- dınlığında neyse amma, aksi gibi elek· 

HAVA 
12 - 5 - 938 aaat 8 Raporu 

Hava tazyiki : 609.9 
,. ,. (Deniz seviyesi) : 764.8 

Suhunet : + 13. 7 
DQşük suhunet : + 6 . 5 
Rutubet : % 60 
Ruzgir : Sakin 
Rüyet : Tam , 
Sema : 7 /10 bulutlu 

Er:.lfrı11n RAfodiııı~ 
il İ!J(tSP.f iJuff1n : 

Yoka~llar korumuna alt Plyanğonun 
keş\d~si 10 T.JmmUz 938 tarihine uzatıl· 
dılı llAn olunur. (N:>.307) 2·2 

ooGu 

taları toplamak suretlle nesli tükenmiş trik lambaları da ay aydınlığında yanı
denecek kadar azalmıştır. yor da, zifiri karanlıklarda sönOyor. Şu 

Bir takım ruhsatsız ve blliislz av elektrik lambaları daimi surette ve 
yapanlar mevsimsiz avlandıkları gibi muntazam yansalar, ne iyi olacak? • 

Polanya · Litvanya 
münasebatı düzeldi 

kuşların, ııçuşu hayvanların tam yumurta 
mevsimi olan bu aylarda köylülerden 
bazıları da hayvancıkların yumurtalarını 
toplayarak av k'!nununa aykırı olarak 
hareket etmekte ve av neslinin bu su 
retle temelinden bitmesine sebeb olmak- Varşova, 11 (A. A,) - Polanya ile 

Litvanya arasında posta münakaiatı baş 
tadırlar. Onun için kara avcıl•kı kanu- lamış ve bugQn Polanyadan merasimle 
nunun avlanmasını tamamen yasak ettlğı bir tren hareket etmiştir. , 
avlarla bu mevsimde avlanması yasak 
olan avlan avcıların malumu olmak iki memleket arasındaki telgraf ve 
üzere bildiiiyoruz. telefon merkezleri de bu2ünden itibaren 

Avlanın: sı her zaman için yasak faaliyete ~Eçmişlerdir. 
olanlar: . 

Memeliler (G~ylk, Dağ koyunu, Dat- lıil••••••--------
keçlsi yavrusu, Yarasa, Ktrpl.) Cildinizin tahriş edilme-

Kuşlar. (Turaç, ehli kumrular, Ker· • • t · ? 
kenez, Ç·ilı ku~u. guğulr, AğaÇ kakan, meSİill IS ersenız . 
Çoban aldutan, Dişi susün, Yaban tavu-

ILAN TARİFESi ğu, Puhu, BülbUl familyası, Çekirge ku-
8 ocf ıa)'lfada ıantlml 25 ı curuf şu, Kırlanğıç, Leylek. Bay kuş Sığırcik.) 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi traştan sonra 

pamuk ilbi yumuşatan 
7 • • • 50 • Bu mevsim vurulması yasak olan-
0 • • • 75 • lar . / 
~ • • • 100 • (Yaban kedisi, zerdeva, gelincik, POKER 
' • • • 1150 • porsuk, kunduz, tavşnn, tilki, karaca, 
: • • •• ~g<J • dağ keçisi, ayı,) traş bıçaklarını ~~~;.-
1 • • • 400 • Her zaman vurula bllenler : 
ııan· vere~k klmse'ier DO(Hı Gaze- Memeliler (Vaşak, Kurt, Çakal ya-

teal idare Müdtırlütüne müracaı:tt etme- ban domuzu, Pars, Sırtlan, Kaplan. 
tıdlrler. Devamb ııanıar lçlr. hususı Kuşlardan (Karğalar.) 
tarlfe tatbik. edtllr. Yerde sürünenler (Yılanlar, Kap-

Er z urttnı Vildyet i Da im/ 
En<'iiıneninden : 

Kıimızw Uantarda tarife bir ml.IU lunbağalar, çıyan ve akrepler.) 
faılaalle alınır. • R M • Çifte Minarelerde açılan şark mü· 

.Adr:ı detlştlrmek 215 kurueluk De· • • 11 · b "'I ıı t d ı · 1 (22) rete tabtdtr. --....-.---111111111111 zes çın a. ı s e e c nsı yazı ı 
DOl'1U Abone tarifesi 1 Ev kadınları: ı dane Masa ve camlı dolapların numune· 

U E ki k'l 1 1 N sıne iÖ~e yaptırılacakdır. Bunların pa-
Senell ... I .· 12 Lira 1 s ı er ananem z bugunün 

1 a ti 1 zarlıkla ihalesi 16 5 938 Pazartesi aünü 
Altı ayb ... 1 : 7 • şar arına uydura ım. Bugünün kllerl • 

lı 11 ı saat 14 de Daimt enclmende olacakdır. 
UO ay l1 : ' • 1 reçe. , şurup ve turşu kilerldir · ~ Bunların tahmin bedeli (1000) Ura olub 
Bir Afhll : 1,M • 1 Ulusal ve Ekonomi ECNEBi MEMLEKETLER IÇJN Arttırm• Kurumu kat'! teminatı 150 liradır. Şeraltl anla-
SentJlll _ : 2' IJrı ...,.... ....,. ......... ,, ......... ,...... mak isteyen taliplerin encümen kalemi· 

b ıfllll : H . ne murac!lat etmeleri. (N(I. 809) 4·1 

• 

Yağlı P. ~ :ıo 20 00 20 00 00 
il 
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ooGu 
ilanlarınızı kabul eder, 

FIRMANIZI 
Bütün Doğuya tanıtır 
''DO G u,, büyük bir 
memleket parçasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan bü:tiitı 
milesseselerin gazetemiz vasıta
sile kendilerini bu geniş bölgeye 

tanıtmaları men( aatlerinin 
• ___ ilk icabıdır. 

1 LAN LAR 1 N iZi 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

•mıU1111uııwu11111mıııııınıınnmınmwııııunııııuııııııııuııııııınımıııııııııııl!lli!nıumıır.uıııwmım 
Müdürü: Bahadır Dtl'LGBI& Sa.bip ve Ba.şmuha.rrırı 1 

CİHAD a.lBAN 
tJmu.ml n r1yıtı ı~a" eden Yazı i ıe11 Buıldığı yer DOOU Basımevı 


