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mARtı vF.Rl 
Rrrurum Gölbaşı Ooc'ftı lf1an·rurn 

Puartelfden maada ber filn çıkıı ı 

8ayııı ber yerde 5 kuruştur 

Buılmayan yuılar geri verllmeı 

41eviler Atatürk'e Şikayette Bulundular 
Hatayda secimi şirazeden 1 

"Yavuz,,a sancak verildi 
' · Merasimden sonra f ilomaz Silivri 

cıkarnlak istiyorlar önlerinde bir geçit resmi yaptı 
':'--___, __ _ 
~~mutayda Aleviler bu hallere bir 
lltçe müzakereleri .h ·1 . • 
başlarken Dl ayet verı meSIDI 
BÜYfi".ıt Millet Meclisi cuma.glinli blit- hu·· ku"' metı·mı·zden ı·ste ı·ler ..... (}e Çe llllizakerelerine girecek, ve tet -ı 

~;ını bitırcllkten sonra, yaz tatiline 
ı :\a acaktır. Önümüzdeki yıl esnasında 

1 
.
1 

l 
g bat olacağından. millet vekillerimiz Bazı yer erde tescı yapı amıyor -

ll:n~nç bir enerji ile bilıtün müşkülleri 

1:119. 
' . . 

~e·ş bi.r hUkfunetin escr.ı:erlni kontrol Başı kesilen adam Türk müdür? 
~ k.ler ve bitip tükenmek bilmiyecek 

a <l::ı.,,.aıarı sırasUe ıhalletmeğe çalışa -
l'<lır. Bütçe mUzakercleri de, her 

' ~c ~ette olduğu gl:bi, bizim memleket-
ıı a~atbuat ve dola~sile halk tarafıı:_ı
·~lt aka ile .takip edlllr, veklllerlmtz bu 
~tı ereıerden istifade ederek, kendi sa
~ <la.nll1nde Ammeyi nl!ı.kad.ar e~en 
an ar üzerinde uzun ve münakaşalı 
~atta bul\lnurl::ı.r. 

~ et~n:leketın maliye.si, ihilkümctln tn
"tık ı2~i harici ve dahııt siyasetin me-
t ~a~ldır. Para, cıva glıbi ıbir şeydir. 
~ tı. tt biraz sarsıldı mı, yuvarlanır, dev
ller b :tsaıarından, hudutklrn doğru gi -
~oarı~ıe a'hilde ıbiraz emniyet olmadı mı, 
l'ı~ n ~elecek sermaye gümrük knpı

t ~ a a_Ya'k direr. Bir tilrlü !çeriye -gt
" tı.. E:'ıınde naktl dlan vatandaş, ser.ve

\'\nı llınıcnın OliZinetine koymaz, gömer. 
~. 1111111 S(!rvetı, eksilir, ortadan kaldı-

ı\Jacak verecek işlerinde l!Uballlik o-
bı~ icra mek:ı.n1zmalan iyi işlemezse, 

ıc ~te itibar lkalmaz. Bu vaz!yet 
urJ rı.:ı ita isi öldilr!1r. ;vatandaş mahkeme

:eı?ı ~~lıt rarına ittmat etmezse, ayni hal 
~ a €ellr. Ordu zayıfsa, yakın bir 
!'ıtı ~ lst!ldsının tehll.lreleri, vatandaş-
~e " aliblnde korkular yaratıyorsa, ma
tııu~ nııııı ekonomi sal(t.betını tıir tüT -

4raıa edemez. 
••• 

;~~~~huriyet hUkO.meti, normal bir 
lıı.rı n Cok üstUnde çalışarak, ıvatnn -

r l:lut1cınnun edecek ıncticelere var:mış
~~cek C<? t'llllzakerelerlni y.'.lGa.ndan takip 
t ıı 81t 

01anl::ı.r , kooa. senelerin lçLne nele
~ ~hı <hruabBdlğlni müşahede edece.kler 
~~I göreceklerdir kl, her sene artan 

llı.U!\ırn 'l, ekonomtk kalkınmamızın en 
tı~ <la lbır dcllltdir. Elronomik kalıkuıma
ıı-t11tı1zi <l.i~er bütün ısahalardakl fanllyet-

<ıtnı n en <loğru istikamete tevc!h edll-
'''l' alarıncı-an doğmaktaıdır 

~e ~()< e~Cih cdilıniştlr., diyoruz. Hlç şUp
·~ uı !, varmak istediğimiz gayeye he
~ at%~ değiliz, .kuvvetli ordumuzun, 
b -erı~ ~\i'IVetıı olmasını can ve gönUlden 

1,<ılıu1 ;e lstedlğtml7.l clMt yapacağız. 
1 tı !er ayatunızda mlllt itibarı art~rmnk 

~lı~ln a lşlerını <lUzelteceğlz. BugUn, öyle 
~e !\) ediyoruz ki, 'kıy.m~tll Adllyc Vekl

~a.,ıtı.ı l\şta Olduğu halde, icra mekanlı -
~ ~Ltr, ~lyı işlemediğinde herkes mUttc
etırtıı nun içl.n ıblr icra mütehassısı 

lı llliŞtir. 
~<ter 

l'oıt ~6Yin mükemmel olmasına lm -
'ltıra tUr. Her yeni atılan adımdan 
~ra ;e eıcslklerimizi tamamhya. tamam -

tıı bıı eksl.kıerin de sonunun gelmlycce-
~ ~ert~k çalışmaıotayız. Dünyanın hiç 
~llıUkllde ve hiç bir hUktimetlndc. "her 
~ ~elllllleldir., sözUnli sarfetmeğe im

}tl?ı le tur. Zira bu tarzda bir kemal ha
~ ~iul'la hectctuı etmediğine, za.manm dm

lıl', deıa.ıct eden en me.~·um bir haber 

~ÜtA 
1 

~lll'ııt\l "'"eınııın. her ırene !kabarması, ve 
~onuerın üstünde V"aridatın artması, 
~ ~!h... k kalkınmamı2ın yanında, diğer ........ ,ıet 

aıet ebnazıannın da iyi işlediğine 
ti etmektedir. 

'la. ~ \S:ne 11 ayda yapılan tahsilo.t ve 
~~ b Cttayayı seneôe 13 m!lyon glbl 
~~~d lr Yekün halinde tesviye edişi. ö
\t,~Oıu ekı Yıl zarfında. ihükümetın 250 
ııtı~, U.lt gibi ıblr bUt;çenln altından ko· 

l<lU.ko..bUecetıne en ~uvvetll b1r 

Ankara, 15 [ Husust ] - HataydalkOmetinin iştiraklle yapılan şiddetli taz· 
bir taraftan tesc:l muamelesi yapılırken, ylkleri protesto ederiz. İntiha.bat işi 
bir ta?attan da tazyik şiddetini daha bütnn buton ihlal edilmiştir. Ynksek 
ziyade artırmış bulunmaktadır. Bu yUz- delaletlerinlzi bfirbam tylerlz .• 
den Reyhanfye bürosunda tescil yapıla- Kafası kosllıntş bir ceset 
mamaktadır. Antakya, 14 { A.A. ) - Bugün bu-
Alevllerln Atalürke müracaaUarı rada kafası kesilmiş blr ceset bulunmuş· 

Ankara, 14 ( A.A. ) - Hat8y Alevt tur. Bu adamın kimin tarafından ve ne 
Türkleri bugUn AtatUrke aşağıdaki maksatla öldUrUldUğü henüz belli değil· 
telgrafı çekmişlerdir: " Biz sancak Alevi dir. Sıkı takibat ve tahklktıt yapılmak· 
Türklerinin ileri gelenleri Sancak Hn- tadır. 

Başvekil ve Rüştü Aras 
Ankara ya dö d .. 

TAV UZ 

ldanbul, 15 [Husus!] - - Silivri önQnde toplanmış olan flloınuzda büyük 
bir sancak verme merasimi yapılmıştır. 

1''ilo kumandanı Amiral ŞOkrn Okan Yavuza saacak vermiş, bu mQnasebetle 
yapılan merasimde and fcilmfştir. 

Meraslmi mUteakib fill)muz bir geçit resınl yapmıştır. 

19 Mayıs 
On dokuz sene evvel Atatürk'ün 

Anadoluya ayak bastığı gündrr 

Belgrad ve Sofya ziyaretleri .dost Erzurum gençleri o bilyDk 
memleketlerdesamimthatıralarbıraktı günD zinde idmanlarile 

canlandıracaklardır İstanbul, 15 [ Hususi J - Başvekil DlrektörU, şebriır.izde bulunan mebusl~r 
c ı H rf ı y k'll T fk ve diğer birçok zevat ile bir mUfceze 

e aı Bayar ve 8 c ye e ı ev 1 asker tarafından karşılan.Jılar. Başvekil 19 Mayıs . .. Atatürkün Sam~una a-ı dilmiştir. TOrkfyenin bütnn şehlrlerf, ka· 
ROştn ~ Aras Belgra~ ve S?fya seyahatin· ve Hariciye Vekili .o skşamkf trenle yak bastığı, yani kurtuluş mücadelesinin ı sahaları, köyler[ 19 Mayısı kutlulamata 
den dun avdet ettıler. Sırkeci fsta~yo- Ankaraya hareket ettıler. başladığı gün, ayni zamanda bütlln mem· hazırlanmış bulunuyorlar. 
nunda Valf ve Belediye reisi, Emnıyet ( Alttarafı • llncllde) le kette idman b8yramı olarak kabul e- ( Alttarafı 4 anctJdı) 

Memlekette yeniden yer 
sarsıntıları oldu 

Zelzele Kırşehirde daha kuvvetle 
hissedildi. Birkaç bina daha yıkıldı 

ATATÜK'ün 
gezintileri 

FIKRA: 

Sokaktaki deli 
Dün akşam ıeç ,·akit Cumhuriyet 

Ankarıı, 16 [A. A.] - Evvelki caddesinden geçenler elleri arkasına bai· 
gUn Orman çiftliğinde bir gezinti lanmış, ayakları çıplak bir delinin can -
yl!pan Büyük Şef Ataturk dün de hiraş nftralar salıvererek bir bekçinin Ye 

biraz şehirde gezdikten sonra, Ana· bir polis memurunun muhafazasında b· 
dolu KlübUne gitmiş ve orada bulu· ' rakola sevkedUdijinJ elbet görmüşlerdir .• 
nan vekillerle görüşerek saat 21,15 Büyük bir çocuk kalabalığı bu biçare· 
te köşklerine avdet buyurmuşlardır. yl takip ediyordu. Çocukların hepsi b&J• 

İstanbul, 15 [ Hıısust] - Bu ıabah 6,47 ve 6,56 ve 8,56 da olmak. uzeTe ıörünüyorlardı. 
1 

Klüpten çıkarken gençler tarafından 1 ram davulunu takip edercesine sevin~U 

ı hararetle alkı~lanmışlardır. 
Ankarada nç, stanbulda Oç, Sivasta bir, üç yer sarsıntısı olmuştur. Bunlardan Bu maMara beni acılandırdı. Eski s&• 

Aksarayda bir defa oldukca şiddetli yer llkt sekiz saniye kadar sürmüş ve olduk- manın selAmiln kavlenlere ~(ramakla izah 
sarsıntısı hissedilmiştir. Zelzele Kırşehir- ça ıtddetll geçmiştir. · ve postekJ saydırmak, sopa atmakla teda• 
de daha fiddetli olmu, ve hasarat S!lat 6,50 de Eskişehirde ve Kayse· Yugoslav vi edlleblleceifne inanılan dellllk telAk • 
yapmıştır. · 'd t 1 1 im tu kist bu~1 .. kil insanların hüzünle okuduk• 

Ankara, 16 [ A.A.] _ Bu sabah rı e yer sarsın ı ar o uş r. H .. ~ .. 
1 

Kırşehlrden verllen bir haber.e gö· a_rbiye Nazırı ları tarih sahifeleri arasına Wl$11U.fUt 
1 k artık ... 

de11ldlr. re· bu sabah saat 7 ve 7,30 da o.ma Ne olursa. olsun, :zavallı bir lruranıa 
Fabrikalar ı~edlkçe, llaikın iştira ka- üzere Kırıebir ve mıntakasında ikişer ıztıraplarına hürmet medent bir mecbu• 

biliyetı arttıkça ve bu çalı.şmn halık, 'hari- saniye süren iki zelzele olmuştur. Bazı Memleketimi~e gelmek üze rlyet deill midir? 
et tehlikelerden ma.<>un, çiftinde ÇUıbuğun- binalar yeniden hasara uğramıştır. Belgrattan hareket etti Biz, bu insant ve medenl anlayı,ıahn 
da, emniyetle ç~ı:kça, bu rn~ut günleri Ak , mınıakasında memleketimizde ve her saha.da yerltfflll•• 
göıım.emiz ımukaıdderdi. 120 mıl!YJl01uık ilk saı ay Belgrat, 15 ( A.A. ) - Yugoslav sini görmek ui'runda mücadeleye atalmıt 
cumhuriyet bütçesini dU.Jlyanın geçir - Aksaray, 15 ( AA. ) - Bu sabah Harbiye ve Bahriye Nazın Generali bir mllleth. 
mekte olduğu lbüyü.k !buhranlara rağmen saat 6,20 de oldukça şiddetli ve yarım . Ömltsizlenmlyoruz. Yalnız böyl~ hl • 
üç sene sonra 300 milyona <;ııkarırsak,· şaş- dakikaya yakın devam eden bir yer Marıç yanında kara, ve hava kuvvetleri· dlselerl ha.zan rörmekle yavaş rtttl~ 
mıyaJım. On .sekiz yılda iktisadı Yaziy~ - sarsıntısı olmuştur. Sarsıntıyı hatifce ve ne mensup tir zabit~n heyeti bulunduğu anlıyoruz. Halbuki memleketin .kurtuhı41& 
t1m1zln )"!izde yüz elll k.alltınmsaı Türkte ve 15 saniye süren iki yer sarsıntısı halde Türkiyeye gitmek üzere buıün aclımt~nmızı ııklattınnaktadır. ~Aceıe-e • • 
tktiadt kabiliyet görmlyenlerin cümleısini takip etmiştir. İnsanca ve binaca za~Jat Belğrattan hareket edecektir. dellm aııcık... 1 

utandıracaktır. · yoktur 
15 yılda ekme mevsl.minden, biçme . ' 

mevslmlne giren ba.<;ıka milletler varsa lstanbul rasathanesinin kayıtları 
onl.ann huzurunda hUr:met.Je e~lelim. lstanbul, 14 ( A.A. ) - lstanbul 
Tıürk vatanının üzerine atılan tohumlar, rasathanesi bu sabah saat 6,42 dakika 
dünyanın an.ıntılanna, · fırt1!1ale.nna 6 saniyede bir defa, 6,56 d11ki"a 15 
taytunlanna rağmen filiz vermege baş • ıanlyede bir dtfa ve 8,56 dakika 8 
ladı. 

2 1 
d 

500 
saniyede bir defa ki ceman Uç zelzele 

Cumhuriyetin 5 inci yı ın a . 1 · · 
tbü

+,, 25 11 1 k bir nu kaydetmıştır. Bu zelze e merıtezının anllyonl ult .,...e ve m yon u • 
fus ile bayındır 'b1r d~vıet oıa.caıtız. 610 kilometre uıaktan geldiği anlaııl· 

1 
çtw BABAN maktadır. 

Maarif Müfettişleri 
şehrimize geldiler 

Maarif Vekaleti BaşmOfıtti4lerlnden 

Bay Salih Zeki, Reşat Nuri, vo Ali Hlk· 

met evvelki akşam şehrimize gelmifler· 

dir.Sene sonu o'mak milnasebetile mek· 

teplerin duru11unu tefti~ e1cccklerdlr. 

Babadır ntn.Gn 

ESNAF ARA~INDA 

Bakkallarla 
konuştum! 

[ 3 ünca sayıfada] 
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Veraset ve 
intikal vergisine 
dair bir tamim 

1 "i :UA YİS ·1938 

HAV 
Pazar gü ü Araplar Düzlüğündeki 

Şehitlikte hazin bir tören yapıldı 

HAY ATI UCUZLATMAK İÇİN -
Belediyeler yiyecek, ·çe-
cek ve mesken kiralar ı~ 

Bu ııer,tıinin .tıiiuii .<JİİUİİJIC ucuzlatı 1 ması İŞİ n. ön 
Pu1ar gtınü ı:=> M yısa tesadüf et- dnnlığı namına da Albay HUsnll hazır tahakkulitt temin edilecek 

mest dolayısile şehrimiz1e tayyare şe· bulunuyorlardı. BütUn memurlarla şehri· Ôlüm hactiselerile vergiye tabi in ti- p 1 aA na a 1 a ca k 1 a 
bitleri i.;in büyük bir tören yapılmıştır. mizln tanınmış şahsiyetleri orada idiler. kallerin varidat idarelerine bildirilmesi 
Bu münasebetle TUrk hnva kurumu da· Merasim') saat tam on bir buçukta hakkında Maliye Vekaleti vilayetlere . . . . . . ~ ul bW ~ 
ha evvelden hazırlıklarını yapmış ve bi· asker! Fabrikanın çaldığı dlldük sesile bir tamim yapmı~tır. Bu tamimde deni· ~ç Bakan ve Part~ Gen~l. Sekreterı 1 ve fıatta bır taraftan cıddı ve mak calı' 
zim d'! bir suretini neş-:ettiğlmiz mera- başlandı ve bir dakika hürmetle sükut li ki. B. Şukrü Kaya, beledıyelerımızln hayat kontrol altında bulundurulmalı ve i (' 
sim p:-o.ıramını hazırlamıştı. Pazar gU- edildi. Bundan sonra Halk Partisi adına yor •797 numaralı veraset ve intikal u~~z.luğu işinde başarmaları lazım gelen d~rse bele~iyeler lsUhsale yardıtnı ~~ 
DU saat ondan itibaren Araplar dUzlü- Salim Altuğ' kllrsUye çıkarak heyecanla e · · k n unun 26 ncı maddesi, ve- muhım vazifeler hakkında valillklere ye- kizatı teşvık ve yahut doğrudan doğ .ı~ 

b. h' b i v rgısı a un . bl i - d . . B ŞUk K il . . ~ dabıır ğUndeki tayyare şehitleri mezarlığına ır ıta e rad etti. Salim Altuğ bu hita- t "nfkal vergisi tamamen tahsil nı r em r gon ermıştır. . rü a- pazarı ma a tenmıye suretıle mu ıııt· 
gldf:c ·k kıtalar hükumet Ö'Jünde toplan- besinde günün manasını tebarüz ettirdi ~~~~me~~kıçe 

1 
mali mnntakllln ahara de- ya' nın bu çok ehemmiyetli emrini ay· de bulunmalı ve m~vazeneyl eUode rıı~ 

mışlar ve saat tam on buçu'\\ta oradan ve çok alkışlandı. Bundan sonra Hava 1 f rağ edilemiyeceğlni amir bulun- nen yazıyoruz: malıdır. Beledlyelerın bu husust:ı k\,P 
ayrılarak şehitliğe gltnıiş\erdir. Alayın kurumu adına kürsüye çıkan Behadır ~ r ve ~b' b k un 1836 sayılı ka- "Belediye kanunu, beledlyelerimize\salahiyetleri vardır. İcab eden tah

51 

başında Halk Pıntislııln, Halkevlnin, Dlllger kısa bir nutukla hava şehitleri n~!~ ~~~dd~l 3;n~:i maddesi de, tapu hayat ucuzluğu Jştnde mühim vafifeler da büdcelerine koyablllrler. sat 
Tnrk hava kurumunun vesnir teşekkül- gUnUndekt duygularını anlattı.. Zaman memurıarmı mettali oldukları intikal ha- vermiş, bu mevzular Uzerlnde tevakkuf- Ekmek, et, yaş ve kuru zebze, ,fi 

lerln çelenkleri taşınıyor ve bunları Li· z_aman alkışlarla kesilen ?u hıtaba b.it- dlselcrlni uma tarihinden itibaren on lar yapılarak zaman zaman kararlar aln- yoğurt, peynir, yaş ve kuru ıııe> 
se, Muallim mektebi, Kızorta ektebi tıkten sonra sıra Ha Erkek M~allım beş gun zarfında mahalli varidat idare· mıştır. . böyle pazarların emtialarıdır. 
talebelerfle bir tabur asker takip edi- mektebinden bir talebe ve Hıılkevı adı· sine bildirmeğe mecbur tutmuştur. Bina- 1935 yılında devlet merkezınde top- Yol ve naı~n ,·asıtaıaı·ı ~ı 
yordu. Alay ağır bir yllrüyOş\e şehitli- na da Necdet kürsllye geldiler, tahassüs- enaleyb vukubulan muamele üzerine !anan birinci Uraylar kurultayı ruzna- Yalnız pazar yeri hazırlamak, p (1' 

lerinl anlattılar. ' . . e ı'ni llhi ddesl · t k'l ain bulunduğu sahaya geldiıtl zaman . . muttali olacağl ö\nm hadıselerıle miras, m s n en m m ma nı eş açmak malls<ıdı tem:ne k4fi geJrııeı· ~ 
oradı- bllyllk bir halk kalabalıx-ı da bir· ı ~utuklor bıttıkten S?nra ortaya ge- h'be i t 'b" bütün bedelsiz in· eden bu mevzu üzerinde yapılan ~örüş- vardakı· müstah"ı"llerı·n pazı:ıra gelıll6,51eı· l> en bır manga asker şehıtlerJn hatırac:ını 1 ve vas ye gı ı ı d ı ı - " ~ 
rlkmlş ve merasime intiz r etmeğe beş- taziz için havaya üç d ateş etti. B~n- tlkaller için zikredilen maddelerin hük- me.er so~un a a 1?an kar~r ~r buton be- lstihsalatının kolayca ve ucuzca pil v ~~ 
lamıştı. ~eraslmda Vt:ll muavini Hilmi dan sonra muvarfakiyetli bir geçid res- müne tevfikan Tapu idaresinin beheme· ledıyelerımize teblığ' edllmııtır. tlrllmesini temin edecek tedbirler ıılJlJ şJI ta 
Balcı, Ko.ordu kumımdanlığ'ı namına Al- mi y&pıldı. Heyecanla anılan gün sona hal varidat idaresini tahriren haberdar B~l~diyelerin yaşayı! ucuzluğunu bilhassa büyük şehir ve kasnbalard

11
b;11 

bay Fehmi, Mevkii Mnstabkem kuman- ermişti. eylemesi ve intikal hadiselerinde vergi- temin ışınde alacakları mues~ir tedbir- h:;cminl grnişletmek fçfn komşu ıstf 0 ttr 

Bir adam çayırına 
girdi diye 
bjr çocuğa kıydı 

011 iki ya~mda biı· uavı·uyu 
denıir kiirekle IHdiirdü 

İki erkek bir kızı 
kaçıracaklardı 

lldtli."e//İ .rıiiren bmjka bil' 
kız111 /'eJ'J/r((i/. ·ü~erine 

<'C~~arnt edemediler 

nln tahakkuk ettirildiği, devi~ ve ferağ leri~. bilhassa gıda .~addel~rı, mesken- mıntakalarını bu yer!ere muntazaıil ~ ~; 
muamelelerinde matruh vergınln tama- ler uzerJnde temerkuz ettfrılmeıl karar- !arla bağlamak fcabeder. Vilayet ııu J , ti 
men tahsil olunduğu alakadar varidat laştırılmıştı. tdareleri bu gibi yolları ön plana alile~ r~i 
anlaşılmadıkça Tapu idaresi tarafından Başlıca üç grupa ayrılan esaslı a-ıda en kısa bir zamanda inşa veya bu~, lk 
tescil muamelesinin yapılmaması ve ka- maddelerinden ekmeğ'in, etin her nevi hale ifrağ etmelidirler. lstihsSJI ııııııt" 8r 1 

nunt mecburiyete riayet edilmediği tak: sebze ve meyvanın maliyet ve toptan lariyle ihraç iskeleleri ve istiblAk ~ştl' 
dlrde kanunun 46 ıncı muaddel maddesı salış flatlarına nazaran perakende satış kezleri arasında işleyen nakil vasıta ı,r 
hükmü mucibince tapu memurlan hak- flallarının tamamen gayri tabit olan nın ücret tarifelerini devnm!ı mor~1'BıSJ 
kında taKibat icrası l!zımkellr. yüksekliğine icrayı tesir eden !mlller ye tabi tutmak nakliye UcreUeritı1 ıı.; 1, 

Bina ve arazi vergilerinin vilayet ve bunların izale çareleri üzerinde esaslı tacak tedbirler alnııık aym makssdıll.1r 
husust idarelerine devirden sonra kıy- surette durulduğu halde bu gaye mem· hakkul<una tevessüller meyanında Jllıl 
met ve vukuat varak~larının hususi mu- nuniyeti muelb olacak derecede temin lea edilebillr. 

Hınıs, [ ~lusust] - Uın~ı:ıın :ıalil Tortum, ( Husust] - Virinkir kö- hasebece tanzim edilmekt~ bulu~ması edilememiştir. . Kooperatifler 
çayuş nabiyesıne bağlı Akgclın koyun- yünden Durak kızı 340 doğumlu Hadice sebebile bazı tapu ldarelerıncc saır ta- Bu vaziyet tedbır ve tatbikata ald . 1 rll f 
de, bir hiç yüzünden zavallı bir yavru- yayladan köyüne gelmekte iken aynı sarrufat meyanında ıvazsız ve bedelsiz noksanlardan doğan bir neticedir. Çok nüfuslu şebır ve ka~bak.368 fi 
etık öldQrulmnştür. köyden 334 doğumlu Mehmet 0§-ıu ts- intikallerin de varidat lr arelerlnden ife· Pazar ·yt!rforl İçin len yaı sebze ~e meyva gibı 1 

crtd1 i 
Akgelin köyünde 6:> yaşlarında Fa- muil ile 338 doğumlu Osman oğlu Fevzi çirflmedfğl ve ölüm vukuatının belediye En basit ve umumt tedbirler ara· manda mnstehlı~e arzı la~ım ge!eU ş~C~ 

k.t Mehmet adında bir adan, çayırında karşısına çıkarak kızı kaçırma~a teşeb- ve muhtarlarca verildJği vesilesile bun- sında görUşi1len pazar yerleri tesisi, maddele.rlnln suratla tevzı ve 5
"
1

1:r 01P 
otlamakta olan koyunları ve koyunla- bnş etmişlerdir. ların da bildirilmediği anlaşılmıştır. pazarların çoğalblması suretiyle müstah- ve tf1lebın artmasında faydalı uo~ ıeııôif' ~.& 
rın ba,~nda. bulunan çocukları kovala- Fakat 0 sırada aynı köyden Fikriye Bina ve arazi vergilerinin hususi sil ve mUstehlikln karşı karşıya getiril- merkezt ~ir hal yapmak . ve ~eşkı~rııı~ ~ ~ 
mek lçın elıne bir k~r~k ııl~rak çayıra de yoldan geçerken vaziyeti görmüş ve idarelere devri ve ölüm vukuatının be- mesl ve yaklaştırılması, artıdaki fazla mek, istthlAk kookerattflerı k 0 il, >ot 
gltmtştlr. Çayır eahtbının elı~de kürekte bağırmağa başlamıştır. Bunun üzerine tediye ve muhtarlarca verilme31 kanu- ve fUzuli mutavassıtların kaldırılması ted- l:ıunları. çoğaltmak, hayat u~uzlu!61oıı' 
i~l~ekte oldu,ğunu gören uç ~ıcuktan erkekler kızı kaçırmağa cesaret edeme· nun tapu memurlarına tahmil eylediği biri blle çok yerlerde esaslı ve etraflı birlerinın esaslarındandır . .En r B fi h 
ikıs~ kaçmış, Fakı Mehmet. elln~ekl kü· mlşlerdir. vazife ve mecburiyet ret edemiyeceQ"i surette teemmül ve bir plan dahillnde tedbirlerden olar. teşkIIAtlandırlllııı ti t,~ 
retı kaçamayan Tahir lsmındekı bu on n ı d ·d a · ı · · · ahll ..; ~ 
iki ya•ındaki çocu"'un kafasına indir- Hadise babar alınmış tahkikattt !fikftrdır. . tetbik edilmemlşttr. . ıkerk~lle lnı are mı ır erımııtz · n, dmırJllsl8P' ~ 

• v 1§ .. • başlanmıştır. Binaenaleyh tapu ldarelerınden ma- Pazar kurmak içın her şeyden ev- tıe u er esası sure e t ıııt'ffe 
mlftır. Demir kürekle kaftt~ı ~an~an ço- liye dairelerine aönderilen kıymet ve vel pazara ieleceklerl ve pazarda satı· bu mevzuda clddt t(dbirler aı~ıı rıııı· it! 

;~~'::°ş~ur~kılrnış ve hayata gozlerini Süt tozu fabrikası vukuat varakalarında veril vaziyetinin lacak maddeleri kardan ya~murdan gü· ehemmEiyketle tasviyeyc şayan gö;:~ ~ 
Vak'a haber alınınca, Cumhuriyet . ıerhi zaten varidat idarelerince mütea- neıten ve ııcakt~ ~oruyacak üstn ka- ·m k narhı ve fıl'Ill I._ 

MQddei Umumisi Cevdet ve doktor tb- Kars, [ Huilusı]. - Daba fazla ~an- mfl usulden bulunmakla bu usulün es- palı pazar yerlerı vucude getirmek la- En esaslı gıda maddelerindetl ;ti, 1•ıı 
rahim köye ifltmişler ve mahallinde ya- dımanla çalışma~ ~çın sut. tozu fabrıka- kisi gibi tatbikine ihtimam gösterilmesi zımdır. ekmek üzerinde Otedenberi ber 1 e4 
pılan tahkikat neticosinde hadisenin sında bazı taallat ve ıl!veler yapıl- ve icabeden tetkikat yapılarak vil4yeti- Bu o kadar basit bir iştir ki bele- durulmakta ve narh usulü tatbl" ~ tn4 
bildirdlQ'im tekilde cereyan etmiş oldu- mııkta~ır. Fabrika yakında faaliyete ge- nfzde şimdiye kadar varidat idaresinin diye teşkilatı olan her yerde ve hattA mektedit'. Narhın gelir fiyatına )., ~t 
tunu tesblt etmişlerdir. Katil Mehmet çecektır. mulO.matı olmaksızın tscll edllmlş bedel büyUk köylerde az masrafla ve kolay- olması lazımdır. i ~il 
yakalanarak Ceza evine gönderilmiştir. Karsda yeni Halkevi siz intlkal!t mevcut ise bunların derhal lıkla temin edilebilir. Halkımız, köyllüerl· Ekmek işine iptldat madde ıl ~ 

tesbiti ile tahakkuklarının yapılması ve miz böyle pazarlara Otedenberf ahı· buğdaydan başlamak, unlar .ii~etgıl 
Bir köy ihtiyar heyeti binası bundan böyle de olum had1selerile vergi kındırlar. . durmak ve nihayet iyi cinsten ıyı ef 

k Kars, [Husu t] _ Geçen &ene in· meuıuuna dahil olup tescil edilece~ in· Yeter ki bu kabil tesıslerln hayat lı ekmek haline gelinceye kadar 1, bu 
Öğretmenden Şİ ayetci şasına ba~lanmış olan yeni Halkavi bi- Ukaller için tapu idarelerinden vakıt ve ucuzluğunda yapaeaA'ı tesirler ve temin d.i~I aafhaları taklb etmek icab edfl 
Tortumun Azort nahiyesinin Ôşk kO- nası inşaatı kış dolayısıle tatil edtlmltti. zaı;ııanile muhlmak alınarak ve!ase ~.e edeceA-1 yü~sek menfaatler göz On1lnde Borsa teşkilatı olmayan yet b lı 

1il ihtiyar heyetinden aldıaımız bir Havalar cüzeldiAl için tekrar faaliyete lntıkal. vergisi tahakkukatmın. ifunu gu- bulu~durularak dalma bu gayeye mnte- belediye reislerinin devamlı surettetı$ 
mektupda, köy 04retmeninin açtığı geçilmiştir. Bina Cumhuriyet bayramına nüne ıcrası esbabının temim temenni veccıh esaslı bir hatb hareket takib day ve piyasasını takip ederek sıı 0 
halk dershanesi B kursunu üç gün kadar bitirilecektir. olunur.. edilmiş olsun, m.üstahsllle mnstehlikln atlarını buna göre tesbH, ildn ve ~ıfl 
içinde kapattığı ve burada hiç kimse karıılıklı menfaati korunmuş olsun. kabe etmeleri belediye sınırı dabil1 

okuyup yazmak öğrenmediği balde1 Hayvan hastalıkları Bu pazarlar bazı yerlerde olduğu un, dtğlrmen ve tabrikalariyle 1:0 
23 ktıiye vesika doldurdutu, iyi dere· _Bu gece nöbetçi eczane Kars [Husust] Arpaçay kazasının Kızıl gibi telli!, simsar, kabzımal ve saire e- dan alakalanarak, belediye kanuıı ti 
cestnde doldurulan bu vesiksların tas- Çakçak Koç, Karakale, Veneze köylerinde llnde kalırsa pazarlardan tstifadeye im- verdi§'l hak ve salahiyetlere göre 
dik edilmek üzere Kültür memurluğu- "Cumhuriyet,, eczanesidir bir hayvAn hastalıkları görülmüş, kin bırakılmamış olur. Pazar yerleri ta- birler almalan muvafık olur. 
Da gönderildiat yuılmaktadl'', lbım gelen tedbirler alınmıştır. ze çeşitli, ucuz mallarla dalma baslenmeli ( Alttara/ı 4 QncDtJe) 

... : 
görür gibi oluyordum. Bu resimde AyşeJ Asım bey bana do~ru e~ildi : Asım bey yeniden bir 
bana ne kadar sokulmuştu ve ne manalı - GQzel söyllyor, dedi. Sonra eli- açh: . 
bir tebessumle ınlmüştu. O Ayşe ccaba ni kadehine attı... Yeni evlilere ıayıaız - Ben, diyordu, Faruk Nı:ıfiı1 /1. 
şimdi yanımda oturan azıcık soluk renk- seneler... sevmiyorum. Haklıyı mda bundB••',r 

l 
li kız mıydı ? Ayşe acaba bir az evvel Kadehim bir çeki taşı gibi ağırdı. dururken, Yahya Kemel halA yaf ~I 
bana : Onu masadan zorla kaldırdım. Ve zorla hala yazarken Fııruk Nafizi 01'

11 

- Ne yapıyorsunuz Refik beyefen- dudaklarıma götürdllm. Alevden bir ma- saçma değil midir. 
dl ? ... Taşıyor bardağım diyen kız mıy- yl içmiştim sanki... Dudaklarım yanı- Sadiye hanım : /ı 
dı ? yordu ve rakı boğazı~d?n aşağ'ı inme- - A ... Asım beyefendi... ~ı.ı~$ 

Her geçen saniye acılarımı bir par- yordu. Ayşe kadehe elını uzatmamışb. ileri gitmekte haksız değil IJlfS~ 1 60 ça daha bUyütüyor ve eski hastalı.ğımı Asım bey: parça?. Han dıvarları gibi bir şfıtfş ~ 
bir parça daha kuvvetle nüksettlrlyordu. - Neden içmedlnlı Ayşe hanım? mı Yahya Kemalin? ... Ben Faruıc.t' f 

- Hayır, dedi... imkansız şimdi is- nın gölgeledfğl sed ve onun altındaki Sadiye hanım kırılarak dökülerek lafa Diye sordu. de onu pek severim ... Ya FJrarlB1·'' 

teıpek idelim detlldir ... şu halimizle 1 tahta kanape ... Senelerce evvel bir ge. karıştı : - İçemiyorum ki beyefendi. .. içki na mıdır?. 
p~k ala Boyükadanın t;ıDginlere nazır bir 1 ce Lamlayla orada unutulmaz dakikalar - Ben de sizin fikrinizdeyim be· bana dokunuyor... Sonra hasta oluyo- Asım bey : f: 
evfhde olabHirdlk ya... geçirmiştim .. Yine aylarca evvel o ağa - Y.efendf ben bilmem Boğa~ı çok s~ve- rum .. Benim içeceğim bir iki yudum şa- - Sesi dllşllnün ... o ne güı:81 'd 

Sabri : cın altında Ayşe bana neler anlatmış ve rım ... Boğa~içlnfn başka bır hususıyetl rap, ışte okadar... dir ... Belki Tnrk edebiyatının eıı ~ 
- Hayır, dedi. Ben Boğazfçinde bu- ben ona neler dinletmiştim. ve başka bır havası vardır. Değilmi Ay- Sabri lafa karıştı: ıiiridir ... O varken han dıvarlsrııı1 ,1. 

lunmatı tercih ederdim. Değilmi Ayşe... O ceviz ağacının koyu ifÖlgeleri ~e hanım? Ayşe yüzüme bakb. lzhrap - Hakkı var, dedi, dayı... Sonra mamış olmağı ben bir eksiklik sıt~ ... e 
. Ayşe sesini çıkarmadı. Sabri izah altında bir sevgi doğup büyümüştü. Ve ıçinde olduğumu anlamaması imkansız- rahatsız oluyor. Avukat Ömer bay elindeld J' 

ettı : _ . bir sevgi oraya gömülmllştn .. Orada biz dır. Bana botuk gelen bir sesle: Ayşe bana bir jest mi yr.pıyor ? Dl- fincanını bıraktı : 
. - Gorsenız dayı... Ayşelerin bah- ayı~ doğ~uğ~, suların son ışıklarla me- :..... Ben öyle dUşünmlyorum efen- ye düşiindUm. Yüzünden bir şey anla- - Hiç birinizin aklı erlJlİfof /, 

çesınde bir set var... Oen!ş" bir ceviz nevıştendığlnı seyretmiştik. Orada biz dim ... Bilakis ı dedi... Burada bulunmak mak kabil değ-ildi. Hareketleri okadar işe ... Ben onu bunu bllmem ... Şii'1i 
atacı orA1: gölgeleyor.:. Butun Boğ'azı yapr~k~ar~n arasında geçen rüzgarların hepsinden iyidir. Çnnkll şu anda orala· hesaplı, okadar düzgündü ki ... Ona lıer biyat edebiyat tasnif etmeğa ne 1 ı 
ayaklarınız.n altında gorüyorsunuz ... Bu nefes!nı _dınleyerek hulya.lara dalmıştık .. ra gitmek bizim için nasıl olsa lmk.Ansız- an bir parça daha hayran oluyordum. vardır. Şiir şiirdir. Ne lisanda 1~ ~ 
masa orada olsaydı... • • Şlmdı gozlerlmde Ayşenın hayalleri kay· dır. Binaenaleyh şu güzel zamanları im- Yemek avukat Ömer beyin Parise ne şekilde yazılmış olursa olsUll"' 1 

İçimde sebebini izah" edemıyeceğım naş!yordu. Oradaki tahta kanapenin U· kAnıız ıeylerf akla getirerek acılandır- dair anlatblı hikayelerle ieçti. Koltuk- ve muharrirleri da böyle tasnif B 

.,.r hiddet ~aynadı. Büyuk ceviz atacı· zerınde çıkarttığımız yan yana reımlmlıi mak dofru olur mu ? larımıza çekilip kahvelerimizi içerken dolru değUdir, (Arkası rJlll 
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11 ~~ksikalılar ln~iltere ile 
nıünasebatı kestiler 

ooGu 

1 ES~AF AU.ı\SIXHA 

Bakkallar trenin 
Gelmesini dört 
Gözle bekliyorlar 

"Bizim işlerin iyi gitme
mesine sebep yolların 

bozukluğudur,, 

3 

,! ltf eksikanın Londrada bulunan sefirine 
" l)ıe l k · d ·· · · · · ·ıd · rof' ın e efıne OnmeSl lCln emır VeTl l Bakkal dükkanları ~ebrln. her tarh~- Oral dağlarının en yaksek noktaıında ~vrupa ı:e .Arya lutalarır.ı ayırın taı ıatu 
ı,.ıt' ' fana dakılmış blr vazıyettedır. Şe rın 
ti '4 '-?ndra, 15 - Mekslkada petrollerin HnkOmet tarafından lşletUmeğe b_aşlan· h~r hangi se_mtfne gitseniz, muhakkak 
t.J 'Uıerıne, 0 vakıttanberi lngilt~re ile Meksika arasmda devam eden muzake· hır bakkal dukkamna rastlarsınız. 
ıJ 'nsbet bir netice verme!liiş ve MeK:sika hUkOmeti lngiltere ile siyasi mü- Bakkal esnafının en çok bulundu~ıı Siberyada 7 Yıl 

......._. liııi }tesmiştir. Meksika hUkü-neU Londradaki sefirini ~eri çaiırm1ştır. semtler, Tebrizkapısr, Gurcükapısı, Er-
;Jı ---= zlncankapısı, yentkapı ve Mahallebaşıdır. 

'e~ ç. Bakkal esnafım Uç kısma ayırabiliriz: Esaret hatıraları 
bunlar yaz kış alış verışlerine devam 

Toplayan: B. D. 
Tefrika: 50 ınıı·ıer ı•kı• Japon Birinci sınıf daimt ~akkallaTdır ki, 

k t ı Cevı.rdı·ler eder~:~~cı kısım yalnız yazın yaş ve ta- Nihayet Japonlar garnizonu teslim , l asın ze yemış, sebze satan, kışın başka lş!er-
1' ' . . le uğrafanıardır. aldılar. Bize cidden ihtivac, larımızın 
İ' ~~arı~eu, 14 (A. A.) - Şiokog de-ı ko~ cephesinde Japonların. ıkı kıta as· Oçüncn kısım da toptan alış veriş • '-' 
' ı~1 1u uıcıinde şiddetli ve kanlı muha· kerıni muhasara etmfelerdır. Havalann eden manavlardır. 1 COk f evkı d m Ş verivorl rdı ~ ~ Cf.tr olmaktadır. İkt hartadan bsrl I bir haftacıan beri faz1~ca yağmurlu ol- Bu üç sınıf bakkalların hemen hep- , n e aa '.T a • 

t f, hri l>bede iki tanıf ne ileri, ne de masından taarruza i'eçılmemlıtlr. sJle gOrüştOm. GUrcükapısında baıckal Yeni ga.rniıon 1 yatmakta olanlar .sı!hhl ve 1da.r1 lşıleri ta-
,IJ.. d\ı ild~bilmiş'erdlr. Şlnkogıın garbın· Bir lslaS)'OD uçuruldu Bay Mehmedle görüşüyorum: \ Biraz sonra bütün esi.dert şehirden mam:l.le benim ~eı1me kaldı. O zaman 

'•ııo Çın htuları seri bir taarruzla Şanghay, 14 (A. A.) - Japonlar - İşleriniz nasıl Bay Mehmed? bir saat kadar uzakta Pervaya Rlyeçd.ta a- meşgull~tlm daha. 9dk arttı. Bu sırala.rd& 

0~ t.ri ,~etre i'.erlemeye ve lkl kHabayı Llmkhay demiryolu istasyonunu berha- Bu sual galıba hoşuna gitmedi, dındıtkl bir garnizona na.k:lıettiler. Burası g&m12ıon idaresinin müttefikler mnJs -
t'1' 1~1 lllaya muvaffak olmuşlardır. va etmişlerdir. 160 Çtn askeri ölmüş ve yüıOnü ekşltli: şimdiye kadar gördüğümüz askeri garnı- yonunun veMiğl :bir karar üzerine Japon-
tPI Jaı~n kıtası muhasara ccUltll münnkalAt kesilmiştir. - Hangi işten bahsediyorsun? İş zonlar g'.iıbi idi. içeride ıbUyük kı.şlalar var- lara tevdi edlleoetl haberi ;şayi aidu. Bun-

.11 ı..ı_ .k bf d ? s· . . i . k k daın !evka.l:4de memnun oLd'ıJ'k Çok P9 -
t
.\11'· ~·14ln ~u 15 (A A) _ Çinliler şan· Japonlara nöre z e ne arar ızım ış mız a şama a- d.ı. Etrafı dikenli tel örgülerile çevrll.ml.ş- · 
.. ' · " d rl b kl k ib · . meden lbu. .şa.yi.a taıha.kk:u.k ett1. ve blr ıa-
.,;: ~ p ki 15 (A A) Japon karar ar müıte e eme ten arettır. ti. Bu garmzona geicliğimlz zaman oraya _, .... • ~ _ e n, · - • p k' alı k. 1 1 bf a pon heyeti gelerek gamımnu teslim ...._ 
asr Dı ~ ahı umumtsi bütün cephelerdeki Jııpon - e ı, ne yap:zı 1 şer r z bizden evvel Haıoarovsk, SpaSk:oye, Kars-
0 il' Ş S 1 y ASA g kt oldukları harakatın yoluna glrsin? noy~iyeçka kamplarından naklOOllmiş o- Japon lcla.reslnde 

'{Jla~ :~~:~n:9~::0~ye~ bir surette inkişaf Bay Mehmedln yOzQ gnldn: 
1 

lan Til~k. Alm~n, Avusturya ve Macar e- Japonlar ıbize hiç bir ama.n bir esir 
~ı. • . etmekte olduğunu bildirmektedir. - Htsh, bak bu sual iyi! Bizim iş- slrlerlne tesadüf etmedik. mua.melesi yapmadıla.r. Oınl&rd&n daim& 
4Ylılletler Cemıyetı \'oksa çın kuvvetleri 1111 sarıldı 1 lerlmlzin iyi gltmemesin~ set:ep yollarm 1 Garnizonun idaresi: ·; fbir misafir, lbir samlm1 aaadq nwame-

~ v h d bozuklutudur. Yollar iyı olsa meyveler, Yeni garnizonwnuzda. lbir çok arka - lesi görduıt. Diğer taraftan asıl blst mem-
,. l\On • d Tokyo, 16 (A. A) - Cepl e e~ ~~ aebzeler çat:uk gelir. Yemişler buraya dnşlarla ta~tlk. Bunların arasında Türk mm eden ve sefa.Jetten ~an muıt -

8' 1 , Seyın e len haberlere göre, Japon kıta an f m gelinceye kadar yollarda ekşıyor. Bozuk olarak SUvari mu.ı.a.zımı Asım ve piyade larımızın o zaman pek~ olan Ja.poo 
~ ık• . k } den Lunkay demiryolunu takl!>en cenup meyveyi kim alır? Tabii kimse almaz. mill~l Hüseyin vardı. ida.resı Çeklere paraslle tediye edllmesine karar verllmft 

1şıc1 \ nazı ffieSe e kıtaları da Bukug ve Nl~a~çln ~e°:1t~yo- Bay Mebmed dertli dertli ak saçlı tevdi edlmiş olduğu için gayet tnttzam - olmasıydı. Ruslar harı> uA>lUem!e 60, 
t oıl t.fUte 

8 
lu üzerinde tlerliyerek bırbırJerıle ırtibat başını iki yana salladı: sız idi. • d'Ciktorlara 195 ruble maaş veriJQrla.rdl. 

ıe ~l"a\ ~er Cemiyeti konseyi k Hab tş tesis etmişlerdir. Bu suretle Çin kuvvet· ı - Ah tren ab tren l dedi bir gel· I o zaman Ma.verayi Amur namı ve - Harp 7.abltlerinln aJıdıklan para cm1an 
rO' h~ iö r • n .mada. lspanya hü Qmet · leri tamamen thate edilmiş demektir. se .. . Herkesin İıt 0 zaman yol~na gire· rllen ve üzerin.de Vlladivostok Hab~k geçindirebilecek bir de~cede ld1. Blslm 
u ti, >ot. l!derdlğı notayı da müzakere edi· Ayni Japon kuvvetleri Sarı nebrt ıeç- 'cek. • Nikolsk ve NikolayevSk gibi lbüyük şehir- aldığımız para ise bizi geçlndirdlkt.en 

8ıt . l geçmt ~e muvaffak olmuşlardır. _ Az kaldı gelmesine .• ı ıer bulunan bu arazi beyaz Ruslar tara- başka ekonomi ya.pmağa da imkln ftrl• 
s )' h!r lkt mesele. lugıltere - tal· ~ . . 1 fından bolşevlklerin istil.Asına mı\ni ol - yordu. Hemen !bütün -ddttor ~-

tı.~,~leşuınsıtdıın sonra, konseyde mü- • • • - z~ten bu~Un Umtd~mız onda· Bu mak ma:ksa'Ciile mü.tıte!ik.leri Amerika., Ja- mızın birikmt., paramız vardı. Dk .an\ 
~ .. tlerı bttşka b1r havaya dOkOlen I svıçrenın nmtt olmasa bua-anden tezı yok, dükkanı pon, Inglliz, İtalyan, Sırp, Çe'k kıt'aları- senelerindeki 'bu maddeten tıen14 TUlJe-

1'1erdtr. • kapabrdı~. 1 nın işgaline bırakılmıştı. Biz ~~!_~imiz timiz ihtililden sonra. pek mUııjkıl1l bir bal 
,~nrııtz - ltalyan p!!ktı, tspanya me· bıtaraf lığı kabul Ştmdı da b!lkkal Bay lsmall~e konu· zaman burada Rııslardan ayn bu muh - aldı. Rus parasının m11temad11en ~ 
~~ ı halledilmedlkce, mertyete girmiye- • • ıoyorum. O da Bay Mehmed g-ıbl dert· telif m!lletlerin kıt'alarıru da bulduk. Uni ke.~tmesl elitnJZe aldıtmnır. par.,a 
~Ur. ltaJyau noktal nazarına göre, ls· edıldı lendi : . 1 Fakat şehirlerin idaresi lbeyaz Rusların ekmek Uınağa klf!tyet etm.ıJeC8k 1* de-
ı....:h ..... s 

1 
• . h 

1
•. F k nun za - İo yoktur, dedi, sartıyatımız çok ellnde lbıralkilinıştı. receye ~tirnllştl. Japon.lann fbbe ne su -

~ '"" e esının ıı ıı ran o · ·ı l · \ lleınekf ' Cenevre, 12 (A. A.) - Mi let er az! Sarfiyat olacak kı, kazanç olsun. Beyaz Ruslar artık lbiz1 iaşeden. Aciz retle maaş vereceklerlnl bil~ 

~lllırilt ır. 
1 

_ k di ,.. Cemtyeti dOn öğleden 'sonraki müzakere- Hele bu sene hiç sarfiyat yok. • kalmışlardı. Bu sebeple teslim edildiğimiz i Nihayet doktmlara 73 ha11> aıbl* • 
~ ere Avrupa su bUnu en gv- l . . 1 1 ta ç kl ı !bize ı dl ka.d f na mu _., .... ..M .... ı.. ... ~ ı...,, e go k tl dl ıerlnde svıçrenın bitaraf ıaına da r no - - En çok mUşterlnlz kimlerdir? e er se ş m ye ar e a. -

1 

rine 48 ıyen maaş veu~a· ~ 
~için re daha ziyade U\ ve. en r· sını tekik etmiştir. Müzakere esnasında - Suba lar ve memurlar... mele ediyorlaroı. Avusturyalılar ve Ma - İçinde bulunduğumuz ıp.rUar dahWndıe 
ıı..''tt b!r~emt· okrakt devlebtller~e- f ~şı;tp~~~ İsviçre dele~esi lsvlçrenlıı yalnız cezri - Sattıiınız yemiıleri nerelerden ' carlara !karşı duydu!klan kin sebebile biz- sarfediLmek kayıdile bu. paralar cidden lb-
"'lrl._ eş ırme ve r or e bi 1 d l sile bitaraf kalmak lıtedi· ti ti i l ? 1 de perişan olluyor~uk. Fa.kat 00., vura. - , tıyaç:lanmızın fe~noe 1&. Bun& mem • 

ıet ...1 "'"4lrla getlrmek lsUyor. t~t r ~r 0 ayı . ge r rs n z . ca'k, şlk!yet edecek ıblr makam mevcut nun olduk. · 
i J'"ı ' lııatıiz _ l l . liği ltal a- ğıni, dıter hususlarda Milletler. Cemi1e- - Tortumdan, Yusufehnden, Pete· I olmadığı için de tallimize razı olıİnakta.n , , 

l: litbe ta. ya~ ger~ın ' k Yt tinden ayrılmayacaıtını ıöylemııtlr. rekten &elir. Diyarbakır, SUrtten, Ada· ba.Şkaı ibir çare lbulamıyord.Uk. (Arba ftf) 

del' ~il ın' 1~tferı ~:0me~ 
8

1~1ll çı m~ ı. Konaey talebi kabul edlldl nadan da gelir. Sebzeleri ise ilkbaharda 1 lf -
r' ~ f r~ . eıe hu m~t a :anın ti~- Cenevre 1~ (A A) - Milletler Trabzondan getirtiriz, Yazın ve sonba- Yen vaz em Kudüste kanlı çarpışmalar 
~~ı~ dnı J resmen :ım\a :ur:ake Cemiyeti Ko~seyi ce:ntye~ paktı mucl- harda da oeblr clvarmdan tedarik ederiz. Yeni gamlzonum.uz çok vts1 olduğu devam ediyor 
:t~bb Ov uQ'unu yen en ı n -

1 
lavi n1n En b 1 . d ki f içinde miktar itibarile pek çok esir bulun-

" l.ı llıUnde bulunmuştur. Bundan baş- binoe alın~cak. ceırl tetblr ere. pre - o<>k ang mevsım e r U· duğu için esirlere mahsus olmalk t12ere Kudils, 16 (A. A.) - Arap oetıı .. 
)'41e tlltere htlkQmetl, ltalyanın lspan- bundan boyle ıştlıak etmemetı hakkında la oluyor? bir de basta.hane tesis edilmi.şti. Oarni - rile in iliz Us müfrezeel arumda ta-
~~kl ıaferlnl de tanımağa hazırlanıyor İsviçre hokt\metl tarafından vaki olan . - Kir en çok sonbaharda olur. zona geldiğirnrzin üçüncu günU 'ben has- kan !nsacı':mede pollaler taYJare ft 
~ ~ktır, İtalyan muahedesinin mahiye- talebi kabul etmiştir. Kiloda 2 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruı kalır. ta:hanede lbir vazife alm'81k u.zere müracaat tank kullanmıtlardır. Bu mbademe ... 

de.n başka bir şey ifade etmez. Çinlilerin notası . . - Belediye ile aranıı nasıl Bay 1s- ettlm. Müracaatım k:&bul edil<il. Ve has- tlcealnde 28 Arap ve blr lnıtlla Olm ... 
~~ ltabeştstan lm aratoı u için ise. bu Cenevre, 14 (A. A.) - Milletler maıl? . . tahanede Türk hastalarının yattığı !to - tor. 
~ 'hecıentn 

1 
p b kı d bl Cemiyeti konseyi bugnnkü tophmtısmda lsmall avurtlarını şfşırtti. Ağzındaki ğu.şu teslim almaıklığınn emredildi. Has-

'- kır P0 mka a mın an r çın not81ını ve bu nota nıerıne karar-- ıiaaradan bır iki netes ç~kükten, sonra ta miktıarının oldUkça çok oımw t>e-nt Bir hafta zarfında 
l lltı anndan farkı yoktur. _ laştmlması ıaıım gelen hıısuaları müza- dumanlarının havada teşkil ettiği halkala- hayli meşgul ediyordu. Bu sıra.da süvari ka"-akCıh k 
~tU .buçuk sene evve~ lnglltere h~- kere etmiş ve meıele hakkında evvelce ra baka baka söylendi ; mtilı\zlmi Asını yüksek ateş.le koğuşuma 'W 
't ~ l\ın aebebstz tecavuz hareketlerı· kararlqbnlmış olan clhetıtrl tetkik et- _ Belediye ile aramız açıklar. Bü- geldi. Diğer me.slektaşla.rla ıbember yap- Ankara, ıs (A. A.) - Gftmrtlk 'V9 

~ h,ı.'1 kollektlf muknveme~ .göste~ece- mtıtlr. tün belediye memurları hep bizimle ut· tığımız müteaddit lronsultasyonlar neti- kaçakoılık mubafua ldareıloce IOll bir 
~'l1nda o zamanki lniılız Harıclye 1 castnde hastalığının iki taraflı ve çok hafta zarfında 36 kaoatcı 226 kilo ka• 

~ •ın atımdan çıkan sözlere inanan Kabota1· Kanunu raşıy~ ~~ iıte haklıdırlar sanırım. şiddetli bir mtUrrie olduku tahakkuk etti. çak eına ft 2 kilo uyuelurucu madde 
)' ~ 111ıpatatoru memleketini müdafaa- N ? Asım ufak tıefek, zayıf vücutlu bir arka- ve 13 kacakcı hayvanı ele reçlrilnllP.lt. 
~ ihişu d - eaen daştı. Bu şiddetli hasta.lığa mukavemet • 
~lı~Ot 'Millt:tler ceml.yc~ln en yardım Yeni . baştan bir kanun - Bütlln yemlşlerinizin ~ıtlerl açık: dip etmlyecei1meçhul1.d.1. Merakla has· Amerikada şırketlere ceza 
~~ bdu. Ha!Lukl bu ıntızııra makabli • • Toz, sinek hepsi orada 1 Niçın U.zerlerını talığının tnki§a!ını bekliyordum ve mev- k ld" 
1tııı, ~rinde saltsıyonların da kaldınl- projesı hazırlanıyor örtmüyorsunuz? . cut t1bbl bütün çarelere bl4 vur.uyordum. parası es 1 

ltı iordtı. 
15 

(A A) _ KabotaJ Ka- - Zaten Belediye emir verdı. Ha· Asım yattığının on dördüncti gtınü haya- Vıtln2ton. U (A. A.) - Cumhur-
,_ c11illıı ve ltulyan anlaşmasını Jspan- nunuA;!'~r~ştauı t~;m edtleceK.nr. Bu zirandan itibıUen yaş ye.nişıerm üzerle· ta gözlerini kapadı. Onu Pervaıya ruyeçka- reisi Ruzvelt bQtQn kumpanyalardan bir 
~ l:llh.uriyeti lıüli..\lmetl de beğenme· li tba ile lbtılitlara sebebiyet veren ka rıne beyaz ortuıer OıtüleceK.. liütUn ku· daki esirler m~zarlığına. meraslinle def- nevi teımtnat makamında ve epeJC8 bir 
~'~ltı •çıkca ilan etmıştl. ispanya Baş· r~uhmmızın ııududu temamen tayin ve ru meyveler de camckanJı dolaplara ko· nettik. Müttefik zaıblt ıarıkadaşlann da ha- yekQn tutan bir mtkdar paranın alınma-
~ ~egrtn rudyoda verdiA"l bi~ nu- tesbıt edılttcektir. nacak. miyeten iştirak ettikleri tanede 'biriken aını emretmtıttr. Bu O.UDi" niçin k..0-

~bu muahedeyi protesto etmlştı. .. - iyi ya, o zaman hem Belediye oara ile ona gilzel bir de meear yaptır - diti anlaşılmamıfbr. Guet,.ı,.r. bu para 
lı-. l't.~ Milletler Cemiyeti konseyi bu Kamutayda butç ıle aranız düzelir, hem müşterilerınız dık. Bu tem\2 ve astı ruhlu arkada.Şın ha- nın kump""yaların uauı~oı areketleria-
)'- 1 llıeseleyt, b!r tıuaflan lnglllz - ltal· .. k leri başlanıyor memnun olur. tıra.sını taziz etmedcten kenıd~-ni ~ - den dolayı ceza m"blyet • d,. oım"k lse-
~_,.~laaki akdEdtlaikten ı:ıonra, diğer IDUZ8 ere 8öy lsmail yeni belediye nizamna• yordum. re ke•lldittnl yaııyorla• Kıımp-ny,.Jar 
~ICJl da 'Frsnsa ile İtalya arasmda Ankara, 16 [Huausi] - Cumtıurıyet mesindcs bakkaUnra ve ma0i1vlara tab· Türk esirleri gidiyor itiraz etmlflerdlr. Dabt iy,. N z.,retlnde 
ste.elere denm edildigi Ve bu mQ- devıirun en i"DlŞ bUtc_esl O~ bu Be!1e· mil edilen kayıthır kablli t4toik deılılmıf Asıtnın hasta.ha.neye yEml gtrdlği Sl· I bU mesf!le bık1rındH ktıtüm'v l mub11f • 

'~ tltrı de Almanya _ ln&Utere ve Al- k.l butce müzakereler ıne uma aunu gabı bafını salladı. ralarda. idi. Rusı.a.rın gasterdiklert lÜZ'llm ıa edilmf'ktedi •• 
~,:'. Fransa arasında mozakerelerln bıış~~ı_ıacaır.br, • • • N. ÖZGEN Ü1ıel'lM h~9.h9.na hUldnde bulunan bU- R an 8l'l Mi i 
k ht 6decea1 umulduğu sırada konuıma- üuneş Harbıyeyı yendı tun Türk esirlerinin Nikolsk şehrine 11&k- om y 
~ ~'-nıı, bulunuyor. Bıı bava içinde İstanbul 16 [Huausl] - Gtınef takı.. Mısır • lrak ticareti 1Mllme1eri kD.ra.Tlaştınldı. Bu na.kil ya - RRvr;~ 
"6ı "i nıeaelenin mOzt kerulntn de bl; mı ile Harbly> 8 aruında yapılan maçtıt pıldtkta.n ıSOnra.. ben ve Asım gamd kwKnda Bülcre• 14 ( A A~) R 
\~)e . C . . Kttbire, 16 (A. A.) - Mısır - lra'< iki Tllrk zabiti olarak yalnız k.a.l r . o- ,,. , 
\~lltn beğlnnması iç n~ enevrede OU.netlller Harbı~eyı 8: O yenc~Ue~. arasında yapılmakta olan tio ıret anlaş ğuşta mevcut •bulunan kırk ha...<tam. sivil b .. yrumı mOrıacı .... P . ' 

hı.~). dlplomathmn harıkulAd~ :ıpl Mısır kabınesınde ıstıfa ımdl n_,uceye ermiş ve iki devıet tıra- ve QQerlerden ibaretti. İçlerinde hl~ zahit llP TnrkfvP R ıc n ! 

~ Kp~t imtihanı reçlımnkte odu a- Kahire 15 (A A) - Maliye Namı llnda blr ticaret muıUıededameıi imza yoktu. Astım öldükten gonra meveut tırk smtfa t• bri: v t· e 
e edilemez. DiPLOMAT Sıtkı Pqa b.an11 ~bfa ıtmifUr. ccWmiıtir. hasta lçlndt tl4J&P dlı'l&d& h&1i basta atı •dllmtıtır. 

tlV tn 1 ' 
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Hayatı 
ucuzlat 
• • 
ıçın ... 

ak 
9 Mayıs ........... , .......... ... 

(Ü3tfa.rafı 1 incide) 

Erzurum gençleri de o bUyük günü 
z"nde vücutlarile tam mana sile canlan· 

('Ost tarafı 2 incide) dırmak ve yaşatmak için hazırlanmış 
Mı;\ ı:.ıt fırıııların çoğu bugünOn vaziyettedirler . . 

tekmlk ~~rtlarımı ve ~ bhi icu~larına uy-ı 19 Mayıs gl\nü şehrimizde yapıla
gun değı dlr. Gıda maddel.erlnııı bttşında cuk olıın İdm n şenlikleri programı şu 
ielen ve berkesin sıhetıylc ı:Jl\karlar şekilde tanzim edilm;ı;;tfr: 
olan ekm ğin ve ayakla yo~urına şekli·\ 1 B Lt b" arkasın-
ne nihııyet verilmesi fırınlarda sıbat k" · -h d ayraml ske ınası 

1 
. • • dıı ı sa a a yapı aca ur. 

şart arının tatbık olunması en katı bır j . 
zaruret ı~. 2. - 1\lerasıme saat 9.30 da başla-

ls'ib~aJat•, muayren bir haddin du· nacıt.ktır. • .. 
nund!l olan fırınlttr da asgari sıbat şnrt-' 3~ .- M.ertıslm: zşagıclaki sıraya go-
larını t:ıtbik etın ~k bile imkllıısızclır. BU- re lat llk edılecektır. 
yük şebirlerde ekemk fdbrikalarını kur-1 A. - Tam saat 9.~0 da Vali, As
mısk, lşl:ınek ve işletmek dll.,UoUlmeli- keri Komutan, Kültür direktörü, Şarbay, 
dir. 1 llıtlkevi beşk~nı, Spor mümessilleri, de· 

Ankara, [.,tanbı.Jl vo lzmir be.ediye- vı;ir rüesası davetliler ve oütl\n halk a· 
!erinin teşebbüslerinin tesrilnl •foa ecıe- landa lıımrlantıcak oh n mevkideki yer-
rim !erini alacaklardır . 

.El nıuhn.li.kali ucu1.Jatılıııahdır 1 B. - Sa~t 9.30 da başta Kız Oıta 
Bu tesri , h'3m balkın h•m ele biz·· talebeler o1duğu balde okullar geçit res

zat kendllP.rinjn merıfaatlan icabıncitmdır. mine başlnyrcakl~r ve bundan sonra da 
Ekmek kadar mühim gıda ın11dde· 1 kendilerine tahsis edilen mevkileri ala· 

lerlnden olan etin ucuzlattınlmasında ve caklardır. 
fiat istikrarında büyük şr hirl<?rde mUte-1 C. - Bunu müteakip bütun talebe 
davll sermayeli ve teşkilıltli ınezbabala-

1 
ve alandaki halk tarafından istiklal mar· 

rın rolü mühimdir. Nüfusu ve istihlaki şı söylenirken bayrak çekilecektir. 

Südün kaymzı~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

' . ' ..... .... 

Umum satıŞ)eri :' lstanbul, Tahtakale Caddesi 51 Numaralı . ' ~ 

(Poktfr tıraş bıçakları deposudur) &!llllE!mEmliP 
Ersmumda Sabt Yeri NEŞET SOLAKOGLU ve ORTAÖI Glrclbpuı Kavatlar~ 

b"rZllJ'llJJI rildyeti Daiml Erzurum Vilayet Matbaasında """' 
1~1u·iinwninden: çok. olan yerler et işini sevk mıntakala-) D. - Lise talebelerinden biri tara· 

rından itibaren ele alıp te~kildtlar:d•rmak fından ( 0 geliyor ) başlıklı şiir okuna
mevlcl ve mecburlyetindedirler. Bu gibi caktır. Çifte Minarelerde açılım şark 

J/rıkfnı:., Bil<'!, Fatura, rot<lı:.lı /Jı11·eti,1;f>let, 

yerlerde k~rulacak soğuk hav~ ~epo· I E. _ Öğ"retrr.cn okulu talebelerin- mtlzesl için cinsi yazılı ( 22 ) dane 
larlyle, derı. bağırsak ve emsalı talı ha- den birinin bugün hakkındaki söylevi Masa ve camlı dolaplar nUmune
ıılatın işlemesine ve kıymetlendirlmesine ' dinlenecektir. sıne göre yaptırılacakdır. Bunların pa-
mahsus yerlerin fiat ucuzluğunda et fi-j F. _ Saat ( 10 ) da evvela Kız, zarlıkla ihalesi 18 5-9~8 Çarşamba günü 

Kitap, Cetvel, Defter, Duvar, E:I 
İlanları ve her nevi 

alları Uz~rindeki lnikasında ehemmiyetle k k t 1 h 1 t f d .. "' t saat 14 de Dttimi encumende olacakdır. . sonra er e a e e er era ın an o6 re · . . 
durulmak ıazım gelır. ! •r h 1 T id . ' lt d Bunların tabının bedeli (1000) !ıra olub 

S h t
. • ~ . 1 men u sn Hğmacın aresı a ııı a k ,. t t 1~0 li d ş ·tı 1 

TABI İŞLERİ YAPILIR 
ı a ı umnmıye mu:!ssesesı o an .. t"'· h k tl . 1 kt atı tem na ı o ra ır. eraı ana-

b h 1 . d k .k t ıımnas ıl\. are e en yapı aca ır. k . t t 1. 1 . - k 1 . · mez a a ar aynı zaman a e onoını e-
1 

ma ıs eyen a ıp erın &ncumen a emı- nıx. v·ıa ı r 
sislerden olduğıındsn fozla istlbsııl edilip G. - Ôğled~n sonr.a saat ( 14) de ne muracaat etmeleri: (No. 309) 4_3 ~er ı yetl~rden gönderilecek her tUrlU siparişler derhal yxpı ı 
çabuk bozulan, tedricen piyasaya arzı Lise al.anında, L se ve Öğretmen okulu Adet ill•• ... -• ..... ••• ve süratle gönderilir. ~ 
!Azım gelen bUtün gıda maddelerini kıy- mubltelıtk tabkımlarıüatraks~ndEa futbol G~.açı 2thram nakışı şeklinde camlı do- S k• V " ---·-----9-ı•rl.2 
nıellendirlr. yapıeca , unum ea ıp rzurnm ucu laplıortamasanümunesineuygun. e iZ ilayet ve Kazaıa d " Coğ'rafi mevkii, iktisadt v~ziyell ve tarafındm muhtelif gösteriler tertip edile- 8 Orta masa kenarlarına gelecek . r a 
istlhsalata elverişli olan yerlerde bele- / cek tir. masa dolabı nümunestne uyğun. 8 • • 1 t • Q 
diyelerin bu tesisleri ilk pldna almaları 1 4. - Sahanın inzibat ve tanzimi 1!_ Camlı dolap numunesine uy2un. a Y 11 5 en 1 Y r 
ve bir an evvel kurumları gelirlerinin J Emniyet mUdürU ve b~den terbiyc~i öi· 22 J.'rıhl'r 
çoğalması bakımından ayni zamanda retmenl taratından temın edilecektır. /)ev/el Zfraal İ§lel melf.J'i Kw·umlf , . .'inkara Bira 
kendi mentaatları ldabır.dımdır. (Sırf ls-1 . 5. - Merasime bütün halk davet- · b}·::11rıtJJ1 Tiirk //(~ı·a kast Trabzon J/111taki)st Bayiliğinden: 
tınbulda alıntın tedbirlerle elde edllen 1 lidır. /\ ltJ'lllJllı /Jaf.ikanlll'jtJld J • • l~fe 
ucuzluk et htihlakini yüzde nO artır- ~ 1 

• fi 1 • Trabzon, Erzurum, Kars, Çoruh, GUınllşane, Glre,on, Karakô38 Vi rrı•I 
mıştır. Ucuzluğun milli ve sosy~l. fdyd~- Başvekil ve Rüştü Sayın Halkın Kurumumuza teberru merkezlerile zalarmda Bira bayilerine lüzum vardır. Taliplerin şeraiti anltl p 
sı pk mıkı:18rda vatandaşın karı et yı- ettikleri aşzkıda yazılı 937 mahsulat 

1 
Uzere bir hafta zarfınd! Trabzon mıntaka5ı bayii Mahmut Ttth-i::ı Sayıla rııO 

yebilmesidlı'. Ucuzluğun temin edeceği Aras Ankaraya mnzayedeye çıkarılmıştır. caatları ~' 
fısyda bundan ibaret olsa dahi.) İhale, 20 • 5 • 938 Cuma a-UnU saat Ankara birası Trabzon mıntakasının her tarafında beller şişesi bıtYile 

.\zaml fiat konabilcccli d .. d .. } 14. de yapılacaktır. otuz kuruşa satılacaktır. 5-3 
Ete, tkmeğe doğrudım doğruya dl- Qfl U er Tal'p olanlar % 10 depozito akçe· 

ğer bavaylci zaruriyeye idnre heyetinin lerlle Hava Kurumuna müracaatları 
tasvlblle azamt fiat koymak, ihtikara (Öst tarafı ı incide) ilan olunur. 
mani olacağı için icabında bu gibi mad· Baş \"clill A nlmı·adn Cinsi Kilo 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 
. ııtl 

Tent111 ~ 
deleri alıp satmak, st~kları yakmak, h~- Ankara, 16 ( A.A. ) _ Başvekil Bu2day 965 
yatı ucuzlatacak tedbırler almak (bel~dı- 1 Celal Bayar ve Hariciye Vekili Doktor Arpa 1388 
ye kııounu madde 15 fıkra 43) vazıfe- 1 Tevfı'k na ·ı- A b b h A k ( No. 316) 
il k il f t l b l d . ' · · . 1 ş u ras u sa a n araya 

a e mu e e utu an e e ıye erımızın gel · le d. 
b hl 1 • b d .. f mış r ır. J~ ,., , 

emen her şe r ve .ırnsa a a tesadu ~l'ZltJ'ltJJI 7 Ufll' 
edllen baWi semt semt değişen gayri Yuuoslavyadan ayrılırken 
tabii tiat yUkkeli~lerlne mah1 oh:cak Belgrııt 14 ( A.A.) - Avala ajansı miüliirl,<jiindeu: 
esaslı çareler ve tediJirlere derhal teves- bildiriyor: Yugoslav hududunu geçerken Erzurum Sultanmelik mahalleli Ü· 
ıül etmelerini, idare amirlerinin bu fşl I Türkiye ~aı;ıve~il 1 Celal Bsyarla Harici- mer oğlu Ali ınüekkill Suttanmelik ma
vakın alaka ile devamlı surE:tte takib ye Vekllı Dr. revflk RUştU Aras Baş- halleli Ahmet kızı Emine ve hlssedar
;derek tahakkukuna aid uı ballt jmkAn-1 vekil Stoyadlnoviçe selamlarını btdirir larını murisleri Yakup ve Şaklrden 
lara uygun tedbirleri hen.~u tatbik mev- bir telgraf çekmişlerdir. kendilerine int!lı:~l eden aşağı Hasant: 
kJI k d 1 · tt · il k nuıoar uazetelerlniıı neşrlynlı t basri mahallesının hamam sokağındakı 

M oy urma arı vazıye en çız ece :.: haneyi Tapu sicil kayjı olmamasına 
programdan vuk~ b9-lacak teşebbüsler- Sotya, 14 ( A.A. ) - Gawteler binaen senetsiz tasarrufata kıyasen mu-
den ve netlcelerınden ı:nuntaz~mıın ~e- 1 TOrk:ye Başvekili Celal Baycirla Hariciye amele ifasına karar verilmiş mülkiyeti 
kAtetl haberdar etmelerı ehemıyetle rıca Vekili Dr. 'l'el'fik Rüştü Arasın Sofyayı hakkında mahallinde tahkikat yapılaca· 
oJun~~ledlyelerin mesken bina yiyec k ! ziyaretlerinden haruretle bahsederek ğından bu hane ile bir alakal tasarru
ve içecek gibi hayal uzuzluğu,nda m~-/ başwakaleler~nde Türk Bulgar ?ostluğu- ftyeleri olanlar v~rsa tarihi ilandan iti· 

l 
· ·r 

1 1 
b 1 t h kk nun ebemmıyetlnl uzun uzadıye izah haren on gUn içınde Tapu MUdUrlüğU-

ess r vazı e er a ması un arın ıı a u- . 
kun ld 'mkanların temin olunması hü- etmektedirler. , ne vey~hut tahkıkat a-UnU ola~ 22. 5. 

a a 1 n 1 H . kill 1 , 1 938 tarıb. Pazar günU mahallınde bulu-
kQmet programmdıı yer aldığından bele- u yar nş\:e n ıı z yafetl nacak tahkik memuruna . mUracaatları 
dtyelertmizfn bu işi ön plana almaları Sof ya, 14 ( A.A. ) - Bu akşam UAn olunur. ( No. 317) 
ayrıc' kayde şsyan görtılmUştUr. sant 23 te Başvekil Köse lvanof ve Ba-

Tamtn, t UtUn Vilayetlere \'e umumi yanı tarafından B::Şvekil Celal Bayar ve 
müfettişlt.re gönderilmiştir. refikaları şerefine bir 7.lyafet verilmiş 

Ad~l ve Kö3e İvanof ziyafette misafirlere iLAN TARiFESi 
Emir . Arslan hitaben kısa bir nutuk irat ederek s nol ıayıtrıda ıanttml 2l5 l{urof 

llalebe döndü Bulgar. milleti namına • Hoş ıeldinfz " 7 • • • 50 • 
flalepten bildiriliyor: Suriye mUmes· 1 d~ml4tır. · 6 • • • 7l5 • 

ıili olarak Ankaraya gitmiş olan Emir/ h.ral Borlslc Haşvcldllmlz görü~tü ~ • : • }~ • 
Adil Anılan bura a dönmüştür. Sofya, 15 [ A.A. ] - Başvekil a : • : 200 : 

Adıl Arslan gazeteci'ere b:yanalın- Celal Bayar ve ·Hariciye Vekili Tevfik 2 • • • 250 • 
da ~üıılorı söylemiştir. ı RUştü Arasın Sofyadaki kısa ikametleri 1 • • • 400 • 

DOÖU 

Tahmin ... Vakfı 
Lira 
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100 
100 
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100 
100 
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90 
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30 
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Erzıu·ıını Ziraat 
ılliidih·liiğiinden : ~ Türkiye · Suriye m0nase1:>ctler1-

1 
ve haklarında gösterilen samimi kabul llan verecek kimseler DOGD Oaze-

bin C'k iyi oldukunu, yalnız dostluk iki komşu memleket arasında mevcut tesl İdare MUdtırlütüne mo.racıult etme- Hemen dikf11p bakecaA-ını taabhut 
d rlıl d ı tldlrler. Devamb lllnlrır lçlıı. husus! . 

muahedcı.inin henUz ak e me ;~'ini bl· iyi münasebetleri teyit eder bir mahiyet tarife tatbik edlllr edenın tohumdan yetiştirilmiş Akasya 
ıtyorsunuz. On iki gUn sonra TUrkiyeye 

1 almıştır. • Kırmızllı uanİarda tarife bir misli fidanlarından parasız verilecektir dike
dönertk müzakerelere devam edeceğiz.) Jici devlet adamımız öğle yemeğini tazlaslle alınır. . ceklerin hemen (saa~ 7 den 10 kadar) 
Netice:ien emin bulunıyorum. Kralın davetlisi olarak yedikten sonra Adres detfotlnnek 25 kuruşluk Qc- mezbaha yanındaki VılAyet fldanlıkında 
Sarıkamış köylerinde ekim1

Kral msjeste Boris BaşvekiUmizle uzu~ rete tabl~r. • • bulunan fen memuruna müracaüt edil-

s k [H 
"] 

8 
k 'süren bir görüşmede bulunmuştur · DOuU Abone tanfesı mesi ııan olunur. (No. 293) 5-4 

arı amış, ususı - u sene ış • 8 ll . 
pek geç iittttt için zeriyatta geç kaı-j Başvekil ve Hariciye Vekilimizin bu ;:~ea!fıtı : 

1~ Lira 
rtı. Mamaflye bölgenin hemen her tara· z!yaretıerind:n bah~eden Slovo gazete- uo aytıtı · ' : 
hnda ekim sona ermek üzeredir. sı diyor ki: TUrkıyeye karşı duyduğu- Bir aylığı : 1,'50 • 

• Karaur2an Dahiyesine baA'lı Yeni- dostluk his'.eri maziyi temizlemiştir. ECNEBi MEMLEKETLER IÇ!N 
köyde iı'<in edilenlere tapgları dağıtıl- Yeni politakamız kartıllklı dostluk ve Ben Jltl _ : 2' IJra 
rnıttar, htlraıet polttlkaaıdır. • .Alb qJı«J : 1 

Numarası 

61 
63 
63 
65 
69 
73 
75 
77 
30 
59 

122 
75 
77, 79 
81 
83 
85 . 
87 
89 
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1 
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Han 
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Fırın 

Dü~kfin 

muvakkııtt 
Lira ~U· 

7 50 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
7 
6 
6 

15 
6 

37 
6 
6 
6 
7 
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50 
50 
50 
50 
50 

HAVA 
16 • 5 - 988 lflJltt tJ Raporll ı 

Hava tazyiki : 606.4 1(JS 
» » (Denfz seviyesi) : 

Subunet : + 8. 7 
Düşük suhunet : + 4.3 
Rutubet : % 70 
RuzgAr : Sakin 
Rüyet : 40 Km. 
Sema : 8/10 Kaoah 
Yattı : Yağmur 4,0 m. m. 

Sa.bip ve Ba.şmuharrlri 
CiHAD BABAN ji 

Umumi neor1yatı 1dare eden ye.
Müdürü: Bahadır ottLG 
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