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liatayda işkence ve zulüm aldı, yürüdü 
Itükıimet MilletlerCemiyetine:Teknisyen ordusunu 
Ve F ransaya birer nota verdi da hazırhyoruz a:- . .. : .., 'Y_üksekmühendi~leriyetiştirenpolitek-

ır ~apıtuıasyon Rey vermege gelenler nık ve her sanat şubesinde mütehassıs 
irtıgı daha d k • } f yetiştirecek bir teknikmu acılacak 
arihe karıştı aya yıyor ar, ransız '-~ 
G azeteınız Erzurumda, Doğunun bir makamları aldırmıyor ~b b llıtıyacını kar.şılamak içln çıkıyor. 
~ ~~kıllldnn, Istanbulda cereyan eden 
~~ aıatlisenın dkuyucu1arımız nezdinde 
~~Ilı) kn UYandrmıyacağı zannedilmesin. 
~tıı~ Şlın::ıı kaleme aılacağımız mevzu, 
ltaııa boğuyu değil, bUtün memleket! a-

b 11111/ eden .birinci sınıf mevzulardan 

Suriyeden Hataya kamyon kamyon 
serseriler ve Ermeniler gönderiliyor, 

lJe l l . .k b . . ~eıeı:~et, uzun müzakere ve ihatta mü- ge en erın mı tarı ını aştı 
~t ili den soma, İstanbul elektrik şir- ------• 
ar.a itın nım~tır. Bu işe önayak olan Revhaniye 19 ( A.A. ) - Anadolu bir gazete, Türkiye Hükt1metinin Hatay 

t \' ekııtmtzı ı f · d d 1 J 
elA_ te:brı yen za erın en ° ayı ajaneının hususi muhabiri bildiriyor: da 'fOrk vatandıışlarma yapılau işkence· 

b lier1tes k ederiz. BugOo Heyhaniyede intihabat dolayısile den dolayı, Milletler Cemiyetine ve 
~t lcere biUr, ama, b:z bilmiyenler için büyUk bir hadise vukua gelmiştir. Rey Fransa lıUkt1meline bir nota gönderdiği· 
h.~l'llt 1dah~ tekrar edelim: Istanbul c- top. lama bürosu H.eyhaniye merkezinde ni, Ankaradan istihbarına atfen bildir· 
.~ ş rketı ıA b ·· el """!h · ı · ttcıa b evve u. u guz 'i"".nm z.n rey toplarken Türklere rey verilmemesi mektedir. 
a ~~et· lr 'be!O., sonra da Cumhuriyet için kövlülerl tazyik etmişler ve köylüler- İki Türl~ '.:Ot'ııuu i)ldiiı•iihHi 
~~) l> b;nın ayağına köth kötti dolaşan den o~ iki kişiyi döğmek suretlle kafa- Antakya 20 ( A.A. ) - E 1velki gün 
~tıtıı r 'tôsba · td" O T.. 1 c·va.rında ~l'ı ilcahu~ ga ı. une 1 }arından yaralamışlardır. Köylüler muka- yapılan hareketlerden müteessir olarak 

lııa tıı etrarı ına çekilmiş, kasden kulak - helede bulunmayarak yalnız ne yapar- karşı gelen on altı, on yedi yaşlarında Millt fabrikalarımııda11 biriflin iç garünüşii 
tı b n şlkttyctlerlne kapatmış, va- i k · · y TU k · A l t f d d k 

lr ltapıtuıasyonlar yadigarı idi.. larsa !apsı?lar rey 1 vermk yece lerını ı tıl kr gentcllı örl allpl !rı auratUın an aya. .Memlekette sanayi hayatı gittikce vetlendiımek ve onları yeni bilgilerle 
l'i.ıı .. ~1.ıtacıa .. söyleınışlerdır. M&hall . va aya yarım a 1 ma su.re . e < ru m ş r. !~erliyor. Fakat bu hayat sahasında re- techiz etmek için sanayi merkezlerinde 
t."~ avcı ınevzuumuzcıan tekrar soıle- saat mesafede bulunan hır Fransız mu- Jlnla_ya Surı~·edcıılmmyoıılmınyon ıımin kurduğu, kurmakta olduğu ve ku- akşam sanat okulları açılacak. 
b )'ııcllla~t etıınek iızer sıyrılacağız. O- Jazimioe müracaat etmişlerse de o da Ermeni \ "C scrscı·i u cırıdcriti) or racşğı tesislere yetişebilmek ve bu tesis- ( Alttarafı s ilncüde) 
~ llı14 'l'ur~z hatırlarlar. Isti_klrı~ ~avaşı salahiyeti olmadığını beyan ederek ba· Antakya, 20 ( A.A. ) - Anadolu leri tam ran~manile işletme~ 1.çln mem· 

tı, bte Ye Cumhuriyet rcJimını tesis şında sa\•mıştır. Bunlan tazyik eden ajansının hususi muhabiri bildiriyor: leketln teknısyen ordusuna ıbtıyac~ var- s· k 
· l>urıy l"lllekete bir ecnebi akını baş- sllahlt Araplar bu işi o mnlAzimio emrile Gazetelerin verdiği mah1mata nazaran, dır. HUkılmet bu orduyu da yetiştırmek lf ÇOCU 

'la tı.rıa çanın en maruf iş adamları, :ır- yaptıklarını söylemişlerdir. Reyhaniye Surlyeden masrafları ve bir miktar da için hazırlıklarım yapmış bulunmaktadır. }} • b · .., l k 
l\Jc, soı eşıt çeşit iktisadi müesseseleri Halkevi reisi Bahri Bahadır Milletler para verilmek suretile ve sokaklardan Başvekalet, botun Bakanhklıu deh•gele- e efl ag anara 

Ilı O ıa.ın.Uğu Ankarada alıyorlardı. Cemiyetinin memur ettiğ'I intihabat kon· hamal ve ame!elerden toplanmak sure· rinden bir komisyon. teşkil etmiş \e }d 
~~~aCleıe~eanıar uzun, yoru~u, çetin bir trol heyeti reisine ve bu işlerle alakadar tile buraya adamlar sevkedilmektedir. ~~ k~!d~~!~~ :~~f=~~~~ı:r;s~~~n~e }:~: suya atı 1 
llıeııı%1t d.a~ çıkmıştık, !bugunlere naza- mahkeme mnddei umumiliğlne mUracıtat Tahmfnen bu gelenlerin adedi binden yaçlarını tesbit etmiştir. K 'I k d ... 
~~tı 1eketı ~ faklııdik, yanık ve yıkık etmiştir. Yaralanan köylüler arasında fazladır. Diğer taraftan da Berutta bir Komisyonca tanzim edilen rapor ve afi ya alan 1, ÇQCUgUn baŞlnl 
~llctrrrıek ar etmek, ordumuzu kuv - Mahmut Gene), Mahmut Hallo v~ Al,. otokar merkezi tesis edilerek oradan bu rapordaki mütalealara göre KUıtnr taşla YUruldugu da anl~şıldı 
~ti et :rtı.en•t» teahiz etmek istiyorduk. Bebz<HI da vatdır. beher otokara 25 kişi bindirilmek üzere Bakanlığınca hazırlanan geciş mesleki 
lııa. tıa c:ııt alarımızı, madenlerimizi gün Antakya, 20 ( A.A. ) - DOn çıkan' ermeni gönderilmektedir. ve teknik tedrisat programı Başbakan- Hınıs, [Hususi l - Kazamızın Ka-

tııatım1 aıınağa karar vermiştik. Or __ - ... lığa takdim edilmiştir. zancı köyünde çok feci bir cinayet lf· 

(1 ~ O 11 
21 işletmek lAzımdı. s ı ç ki d Bu rapor, tatbik mekiioe girdikten lenmiştir. 

b ~(j~e~;:ıara~ müteşebbisler çıkıyordu. ovyet er e ere yar ım sonra bu sahada memleket, bütün ideal .Mehmet oğlu Ali isminde biri, ayna 
l.otı ~a bütün şoselerlnl, asfalt yahut müesseselere kavuşacaktır. köyden on bir yaşlar;nda Kamer oğlu 

~la tlre!~Cağun, :memleketi demir ağ - •• •• •• • El~ktrik, makine, kimya, made~, Mehmedi kollarından bağlamış , sonra 
~a~ gtın, Ttırkiye ı elekt ik n-ına t h d h f şlmendıfer, mensucat, hnlasa, sanayim başına hışla vurduftu yetfşmeyormuş 

"-~u tın. <ilyo 1 y .. r § ~ aa u unu ar ı her şubesinde muhtftÇ oldu~umuz yok- gibi, zavalli çocuıı.u o vaziyette suya 'tı te1cı,rı r nrdı .. · Butün bu guler sek mUhendislerl yetiştiren bir politck- 5 

l'tcı btr .?rlnin arkasında yakıcı \'.e nJk açılacakhr. almıştır. Çocuk boğularak ölmüştiir. 
~~allar !nkat., gl2:1i idi. .. Bütün bu h f e erene t e k Her sanat şubesinin teknisyelerlni Çocuğun cesedi bulunduktan sonra, 
~lh._ "alığı~; fakat, yeni doğan mhsta~il ar ıne y l ge ırece yetiştiren bir Teknlkum tesis edilecek. hadise hllkkında derhal tahkikata glri-

-·ie nalın (la beş on sene s..o,nra sö - Memleketin bUyUk merkezlerinde, şilmiş ve katilin Mehmt t oğlu Ali ol-
~ ac~~. 0 e get!rJMz. her sınat mıotakanın ih'fyacına göre, duğu anlaşılmıştır. He:-if ye kalanmış ve 
1 ı:.1t lşıel>arasız zamanlarımızda, o ya- Bir İngiliz mebusu Almanyadaki Çeklerin de hak muhtelif sanat şubelerini ihtiva eden sorguya çeı.;ilınlştir. Katil ve maktul 
"~~arı arın Yalnız düşüncesi blle insa- ı'ddı·a etmeleri lazım geldi~ini söylüyor yeni s.:nat okulları sçılacak. Küıttürler. Cin&yetio hangi Eebeptcn ileri 
~~et n~arcta, Atntürkünden ilham 6 işçilerin mulekt malO.matını kuv- "eldiğl araştırılmaktadır. 
'~l1tı Inönü lbütün parasızlığa ve Avrupanın umumt menfaatı namına bir 
,._hı~ kucır:Zlıbestne rağmen mukavemet teminat tel!kkt etUği kaydedtımı,ur. 

~ ,~ bu lı~ı, kendi A.sabında gördü ve Bazı haberlere göre 8. Hodza kabine· 
)'tıı(lerı etue 'bile, yuıcduna ~n bil- · sinde detişlkltkler yaparak ona daha 
O tıraı nden lbirlni yaptı. ger ç ve daha tosicamlı bir şekil vere· 
h {a a;da, :ınune;vvcrlermizin bir cektır. 
~ ı t lirıu <lüşüntiyorlardı. Londradan bidlrildlğlne göre, meş 

tı..cal'<!t sirketıor'n! ikt' 1 di te _ bur lngihz gvr.eteclsi B. Vikham S•eed 
~ ra YUrut ' ( Tbymis ) gfızetesinde bir m ıkale ı eş 
~ tı ~aıt tek enıeylz, diyorlardı. Bunu 

:ı. nik reden.:k Ç"ko lovakyadaki Alınanların 
" sıı .şıttı bilg!ler.miz ı1oksan ! · · · 1 A \'' unt ·nın ccııur) ve cenubi şar kisinde 

'lı:ı... enclifer yu,,:ırız? 1 ı 
~~ ·•. tren "' ki bir çok a"emleket'erde - ..ı\!mpnyn vt~ 
~ e kaı1t Yollarını sakın kendimiz 1 ltı:lyı! da dahil - etknlliyetlere ynpılun 
~ ~tılaştırıtnıyalıın, yüzümuze. ıgözü- nıırn ""lrd'n çrık dalın iyi nıuaınr.le 
1 kAr ~u rz. Ondan sonra, dı.ld";at, gördrk'ednı, Çekosloval{ysn•n ~iyeci 

'tur; btnlitaleaları yalanladı Tlirk j \':th•lttin' tehdit e<lecnk ta'eplerin bı-
"tıl tlerrıır lgtsı ray dö e.ıt, Tii• ·~ iş- bıılünll Lorıclr;ının Pnıgu tnvsive edece· 
t cl:ı.h:t 1 Yollo.nnı, HtiknC'nin id.ıre-1 P,inl, zlr>ı. boylıa bir ihtivatsı7.lı~ın dl;"ter 

~:.. tıb YI Ytirlıttlı. bıızı de' lAtler~ korsı aym ş~kilde müd 
'ıtııa uı su~· ı 
~ r, 

0 
ız uktnn kavruluyordu, deiy11t •ı yol 8Ç!lC8~ını vnmtıktadır. 

" t1 'l' Clızeıım şehri !harabezare ('<'lw.~lov.7J:ııa llt!şııckili Jlotlza Mohafazakar meb'uslard&n biri de 
CI~~ erk'ls şirk ti B '1 dl ı 1 > • • • _ a)'nı gszet~1e bir makale neşrederek 
cı ~ ~ıı;ı sır e e e yeye nt - 1 Bris, 18 - Sovyetler. bırl>ğı. ~ uk. - Almanvada da 400 bfn Çek olduıı.unu 

ıı. aıat'Cla yine menfi sadalar k k l b B K ı " 6 
sc onsey. Urosunun reısı · a er.ın, hatırlatıyor ve bu akalliyetln her bangl 

Ath sporda kadınlar 

l'ıb11 l'erltos a lüzumu halın de Sovyet Rusyanın Çe- bir hakkım ne dereceye kadar istiyebi-
1 Çöle döne~:~y.enin eline geçerse khoslfol vakyayai yardımt. tea~~~diı1'nü. hartti leleceğini sormakta ve Çekoslovakya- Cih't ıH: atlt spor Doğu liilrf'ıl11i11 en scııilcn spor f:ı:ıli11etleri arnswdadır. 

aı ne yer ne ge ırcce5ıoı emın e • ı h. • dl · ' · · · 
miştir.. 1 da Henlayn tara ndan te~tıp e len Son senelerde kadmlarımızda ylımz ata lwımek def]ıl, atlı spor klüplerrnde de 

CİHAD BABAN 

( Alttırı/ı 8 anoUdı) .. 

Bu beyanat Pragda çok Jyi karşı· ı gürOltUIQ ve tecavüzkir nOmayfşlere varlıklarını göstermektedirler. Yukarıdaki resim Bitlü.te cirit oe at ı ıpor ltla· 
lanmıt ve Sovyet doıtluıtunu Çekoılo· benzer hareketlere teşebbüs itinin ha-

1 
ban e . d~hil bulf.!n•n ba11.anlardan iklalni giJıtermelıtedir. X ııaretllıi klUbq 

vıkyının bem kendi meııfaab, htm dı . tıra bııı· releDllyıcetinl yaımaktadır, "'ı~ını Mllıtuppu Auıh Yace'nln Jıııı TarkAn Yace'dlr. < 1 • t 
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Üç aylıklarını 
almadan ölen 
mütekait ve yetimler 

Jlotı slı u ·111111 l'<!J'<'sclr 1· iu e 
rf>ı·ıinu>sİ halı·kuula lı1111İJJ1 

Mnliye Vek!Hlti, Uç aylıklarını alına· 
ci:ı.n ölen ml\tekııit ve yetimlerin üç ay
lık nıanşlarınm varislerine vsrılmesi hak
kın la n~ ığ d ki tamimi yapmıştır: 

1li8'~ sayılı Tekaüt Kanununun 69 
ıııır.ıı n' d esinde; teknUtleı le bunların 
yetim'erine f \ka1fde t bsic;ııtl r'le bera
ber B aylık maaşlarmın def ten ve peşin 
olarak vnilebikccğine ve bunlardan 
ölen ve lıakkmı iskat Qdenlerln faz.la 
aldıklarının istirdat ediimeycccğinc. dair 
olan mevcut tınknm, istirnai m lııyette 
ve sırt' kanunda tasrih edildi1 • gibi te
diyenin vukıı bııldu~u nhv<ıle ınnal~!!sır 
,,ldu~un(luıı bahisle 3 aylıklarm verılme 
zamanının hulOl etmeslle beraber bunla
rı almadan ölenlerin varislerine, maaş 

sahibinin vefatı veya maaş hakkını is

kat edenlerin de haklarının sukutu gll· 
nUne kadar olan istihkaklarının verilme
si 4.9 !B3G gUnlll ve 64243·233)2015:>-58 
sayılı umumi tabriratla tebliğ kılınmış

tır. 

-· 

Transit yol~nda 
memurlara 
verilecek harcırah 
.. Ye 11islmtle yol mosrfl(ı 
ııcriler·t'ff i kfl l'ft rlo ~ı ı nl dı 
Trabzon. tran Transit yolu üzerinde 

Devlet Demir yolları idaresince temin 
edilmekte olan yolcu ve eşya nakliyatı
nın mauyyen tarifeli vesaitle yapılmakta 
olan ı rıkliy:ıt gibi m untaz:ım ve ıııulta

rit bir şskilde ve sırf Demiryolları ida
resine aid vesaiti nakliye ile temin edi
lememekte oldıığıı melUnıdwr. Bu yol 
üzerinde v.•zifeten seynhat edecek olan 
zabitan ve memurine muuyyen tarifeli 
vesaitle seyabst edenler gib: tarife üze
rinden değil, daimi memuriyetle izam 
edildikleri takdirde kilometre tıesabilc ve 
muvakkat memuriyetle gönderildikleri 
takdirde masarifi nakllyei vakıa nisbe
tinde yol masrafı verilmesi Nafıa Veka
let ve Divanı ::Vlulıasebal IUyasetile bil
mııhabere tekarrllr ettirilmiştir. 

Binaenaleyh bu yol üzerinde seya
hat edeceklere aid harcırahların badema 
ona göre tahakkuk ve tediyesi ve şim
diye kadar muayyen tarifeli vasıtalarla 
seyahatte olduğu gibi verilmiş olan har
cırahların da yukarıld esas dairesinde 
islQhı lazım geldiği tamim edilmiştir. 

Zehirli mantar yiyen 
iki kişi öldü 

Memurin Kanununun 86 ncı madde
sinin tatbik şekli lıakkındak! kanunuev
vel ı 927 tarilı\i ve 223 yayılı tohriratı 
umumiye ile Divanı Muhasebat Umumi 
Heyetince ittihaz edilen 2 kanunusani 
1928 tarihli ve 1449 sayılı kararda (ve- İzmir, [llususiJ - Ödemişin Adagi· 
f.at edenlerin kanundaki sarahat veçhile de ntthiyeslnde mantardan bir zelıfrlen
aldıklörı peşin maaş istirdat olunmıız me hadisesi olmuştur. Bu nahiyede des
bununla beraber peşin ma~şın itası bir ti ve bardak ocağında çalışan ameleden 
kaç gün teehüre uğramak dolayısile al- İbrahim oğlu Demir, Himmet oğlu Ömer 
madan vefat edenlere işbu maaş bir Karacan, Ali oğlu Mehmet, Halil lbra
hakki mükteseb olarak lam verJlir. Pe- him oğlu Bayrum Kamar, .Mehmet kızı 
şin maaş almadan Devlet memuriyetin- Nuriye. t.bra~lm kızı Kamer, on yaşl~
den nlllkası kesilenlerin ise o ay zarfın- rında Naıl, Ömer karısı Asiye yerde bı
da yalnız çalışdıkları günlere .:it maaş· ten ve mantur adı verilen otlardan top
lan kıstelyevm hesabile verilir) denildi· layarak yemişlerdir. Bu oll11rın zehirli 
ğlne göre mütekıı.ltler hakkında dahi olduğu anlaşılmış ve hepsi de zehirlen-
ayni asas dairesinde muamele itası lca- mi§tir. .. . 
b~deceğinden 3 aylıkların verilme zama- Zehirlenenler derhal Odemış hasta
nın bulO.lünden sonra 3 aylıklarını alma- nesine kaldırılarak tedavi altına alınmış

dan vefat edenlerin lşbu 3 aylık maaş- larsa da içlerinden Bn. Asiye ile on ya
ları temaminin kanuni varislerine veril- şındaki Mehmet bayata gözlerini yum-
mesi muktezidir. muşlardır. Di~erleri de ağırdır. 

Ağaç dıkme faaliyeti 

-· 
Bakın, nasıl 
hakkımız varmış? 

Acaba niçin işleri layık 
olduğu ehemmiyetle 
karşılamıyoruz? 

Okuyucularımız hutırlar, bundan 
bir müddet evvel, Hınıs köylerinde 
hayvanların ölü doğurduklarını bir 
köy muallimi olan muhabirimiz bize 

- f 
* >fi 

Zel :..efe it~/ kilı·leı·inr~ ait 

21 :\IAYİS ·1938 ~ 

ltt {'." ild I 

Başvekalete. verilen 
:raporda neler var? 

Raporda alınacak tedbirlerle yett1 

köylerin inşasına dair kararlar vardır 
t \ , 

yazmış, biz de Veteriner MüdOrlU· Kırşehir, Yozgat vilayetleriyle An -J Kırsehir vilayetinde 2504, Yoz~Ll 
3 

e 
~ünün nazarıdikkatini celbetmiştik. kara vil:ıyetinin keskin kazası. dahilinde !ayeti dahilinde 494 olmak iizere 314 ,. 

d 1 b"l ı)l' O zaman Veteriner l\füdürlliğ'Un en 1D nisan 1938 ve devamı yer sarsıntısı \"D.- tamamen yıkılmış \"e gayri kn ~ı 
aldığımız bir cevapta muallim mua- ziyetini ve zelzele sahasının jeoloji~{ duru-1 hale CYelm!ştir. 

1 
haze ediliyor ve böyle bir hastalığın munu tetkik eylemek ve zelzele sahasını 1 Kırşehir vılayetinde 1G88, Yoı:rııt 5~ 
mevcut olup olmadığının da araştı- 1 talhdid ile bu .sahadn hasara uğ.-ay:ın köy- layeti ~ahilind:_ 93, Keskin kazası~~~ 
rılması için Ilmısu telgraf çekildiği • lere karsı alınması lüıumlu tedbirleri ve olınak uzere 23o5 ev tamamen yık 
bildiuliyordu. yapılma~ı gereken yardımların tarzını otur~~::1fıyackak hal le gelmiştir. 

d 1 .. . t 'k t k .. nU US ayıp arı: Biz Veteriner Mll Ur liğünun mahallinde tayın ve evsı e me uzere . . . ııt -r 
. . . . Kır.c;heır vılayetınde 153 Yozr. oı· 

alacağı cevabı bize hildireceğini hay- 26 nisan 938 tarıhlı kararname mucıbın- t' ' 
1 

de 4 
't . t· ye ınde ı, Keskin kazası dalli ... n li bekledik ve hiç bir ses çıkmayınca, ce bir heyet zelzele mıntakasına gı mış ı. k .. 

158 
a· 

. ma uzere ır. J 
badisc'\•i kendimiz tahkik ettirdik. Iskan Umum Müdürü doktor Cevdet Ata- z 1 1 1 d • h fif 01111 

.ı w t e ze e sa ıasın a agır ve n tl • 
Hastalığın mevzuubahis olduğu sağnnun reL:;ligi altında yer sarsın_ 1~1 sa- üzere 104 yaralı tesbıt edilmı tir. 13ıı 

k b. · v t · hasına ...,.drn ve 30 nisan lb38 tarıhınden e ır. öye ızım yazımız ve e erıner l'S' · • lardan 65 yaralı Kırşehir hastallflll ~ 
l\IüdiirlUğünür. telgrafı Uzerine dahi 10 mayıs 1938 tarihine kadar tetkıklerde tedavi altına alınmış ve 41 ı ıyııeı;et, 
memuru gitmemiş ve hadiseyi tahkik bul•man komisyon adına d~ktor ce.vdet A- köylerine dönmüş ve bir yaralı vefı:ıt 
etmemiştir. Ancak Kaymakamlık tasağıınun hükumete takdım etmış oldu- miştir. •e 
bunu köye iki saat ötede bulunan ğu raporu neşrediyoruz. Bugün hastahanede 23 l1astat1111 

· v d · · memur! - el· nahiyeden sormuş ve bu gibi fenni ~omısyon aşagı a 1 ım ~e . . . davide oldukları ve 18 yaralıya. nırı 
bilgi mesaili ile tabiatile alakadar yetlerı yazılı zevattan teşekk~ıl etmıştır: . yapıldığı görülmüştür. . -ıcr' 

' p ·ofesör Salamon Kalvı ve muavını 1 1 · .. k t tıu~ olmayan nahiye Müdürü resen cevap r . . . Ze ze e sahasında JCOloJı e ııc C' 
vererek, hastalığın ehemmiyetli bir doktor Rib~r .. ~.a:yins?.rge Zıraat ~~kıl~ Yapılan tetıkikler neticesinde ,-ı;ceı · 

l d ,, hlb' ı11h· t · · Ziraat enstıtusu Jeoloıık araştırma d.ıek nin tektonik bir zelzele olduğu ın:.ıt ıı~ 
şey o ma ı.,ını, sa ı sa a ıye ımış .. .. . . ıl!l1 

l · k b"ld' · sel d toru, sısların verdiklerı rapordan anlnŞ e 
er bı azoya ı ırmış ve me e e .. 1 M ··r v k"lct· Ank"'ı·a . ·a J 
6 .• • Profesor Lu aaıı e a 1 " ' \'C zelzele sırasında eskı araz. e ıı 
boylece kapanmıştır. v f f k··ıte · cogvı·"fY"' pr·of"sörü . . kl"rırı . . . . . . . . Cogı:a ya a u sı .. "" ' · de Fay - demlen bır takım yarı " •e ı 

Halbukı bız elımıze geçırdığımız 

1

, Prof. Tevfik Göymen Devlet mcteo - sul egelcliği ve Akpınarın şimalinde 1 ~ 
bir liste. ile ölü doğura~ koyunları_n . roloji iş. u. Müdüri.ı, rıklar dış yerinin l 8 kilometre kadar t:.l 
yalnız bır. ~?ydeki mıktarının bır Sadi Pekme~ci~ğl.~t M~~en v.e. tetkik ed~ldiği bildirilmektedir. . 

226 kısmını bıldırıyoruz. arama umum mudurluk muhendısı. Zelıelenin Episentral <>ahası. 
Seyfettin Pekere ait 30, Halil Binbaşı Mahmut Çevik Milli Müdafaa ıometre karelik bir araziyi ve intış:-ır ~\ 

Pekere ait 31, Mustafa Pekere ait Vekaleti Harita Umum Müdürli, sı da 1550 kilometrelik bir alanı ·ııti'~ 
18, Mehmet o~lu Halide ait 2'i, Ve· Ali Server Sumer Dahiliye Vekaleti mektedir. ·o 
liyo ait 20, Mehmet oğlu Ahmede mülkiye ıbaşmüfettisi, Eplsentr saha içindeki biitfin ~ıı ı 
ait 10, Hasan oğlu Saide ait 11, Şerif özertan Maliye Vekaleti Kır - tamamen harap olmuştur. TahripJerı 0 
Halit Güraya ait 20, Abmet oğlu sehir Defterdarı, kım ynlnız zelzelenin ş:ddetindell rıl' 
Halide ait 'i, Mehmet oğlu Hasana · Kadri Yürükoğlu Maarif Vekaleti ayni zamanda binaların yapılış t:l ıerf. 
ait 13, Ahmet Hayduya ait 10, Hoca müfettişi, .. nın çok fena bulunmasından vel ti 
Hasana ait 18, Mustafa oğlu Halide Emin Dizgin Nafia Vekaleti Şose kop- yerlerinin sağlam olınamasınct~n 1 c 
ait 7, Yusur oğlu Arife ait 15, Der· rüler reis muavını. miştir. 
vlş oğlu SUleymana alt 10 aza Mu· Doktor Rüştü Geren Sıhhat V. Umum Tavsiyeler: !' ~ 
cine alt 20 koyun kuz~larını ölü sıtma mücadele müfettişi, . . . . . . Epi.'lantr mınt~kada yap~ı:ıc~:ti o 
doğurmuşlardır. Esat Berkmen Ziraat Veknel~~ ~ıt.~at; tesıslcrd.~ aşağıdakı .şartlam ıla~ tıı1" 

umum Müdürlüğü İkinci şube muduru, ması muteı'hıı.ssısları tarafında 
**"' Şimdi soruyoruz. Memleketin 

serveti heba olurken, acaba niçin 
işi layık olduğu ehemmiyetle karşı-

1 la.yıp ta fenalıkları önlemeğe çalışı
mayoruz da,meseleyi ehemmiyetsiz bir 
kırtasiyecilik kılığına biirUndürerek 
başımızdan atıyoruz ? . 

Hemen şunu da Veteriner Mü
dürlüğüne haber verelim ki; muhta
ra vaziyeti haber vermediği için 
muahaze edilen muallim kendilerinin 
anladıkları tarzda da vazifesini yap
mış ve gazeteye yazmadan evvel 
muhtarı haberdar etmişse de, hasta
lığın Aliahtan gelen bir musibet 
olduğunu ve buna karşı kulun bir 
şey yapamayecuğ'lllı evve!Jen kabul 
eden muhtarı harekele getirememiş· 
Ur. 

Mustafa Tibns Kızılay müfettişi. edilmiştir. ·ın ııtl 
K yıplar:ı. ait rakamlar: A - Yaptıkları ve bunıaı . J'I • 

a. • ·ı •·o"y ·· · d b 1 ko"yJel 1 

Z 1 ıe sahasında tesıbit edi en .... datıarı uzerın e u unan 0~ e ze . . . az c 
ve ev tahriıbatı: Zelzele sahasında has~l~a y~pıla:ıak ınşakattal yerlerkının ·1aşJı1 ı: 

- 1 ·n talhriıbatı ve iskan kabı ı- dıl edı me~l ( uru ması araı ' 
ugrıy~n ev1er1

1

1. f~n heyetıerile müı-tere - !erde bu yerler tesbit edilmiştir.) c<I 
yetıerı ma 1a ı . . ... tr n 

· k~ u m Müdürlüğü fen heyetı B - Yenı yapılacak oıı 1 r ıv 
ken I.s '1n mu . - v k val:l .~ 

. d"l . ve tahribe uğrayan ve sa- kabı! oldugu kadar saglam a. .. (L"" 
tesbıt e ı mış . ·ı d ı·· :ıl!l • . 

. ,· ·n isimleri fi.cılerine kaydol unmuş- rınde yapılması ve vadı er e ,ı 1i)Jl• 
hıplerını · · · ıardnn ve yıkıntı mahrullard!l11 ııı 
tur. 1 d mi.iteessir olan köyler: mertebe uzaklaşılması. et· 

Zelze ~ e~l:i t· da~ilinde (150). Yoz- C- Yaplacak evlerin al1şı:ıP '' t' 
Krşehı.rdvıh.Yl.e dı e (22) Keskin kazası 1 1arın taş ocaklarından çıkartılJl'11ş gat vilayetli a ı ın · .. 

. . 47) olmak üzere ceınan 219 koyl olma~ı. . ·ntll 
dahılınde < • "tees- ç - Binaların yalnız bır 1t 

1 d tamamen veya kısmen mu 1 - l 
zelze e en edilmesi istenmektedir. ,, •• rtıdtıd't/ı 
sir olmuştur. .. . hale (Altta.rafı 4 ~.ıı' 

Tamamen yıkılan ve munkarız . )C~ 

gelen köyler: Bir iftira davası neticC 
Kır el1ir vilayeti dahilinde 49, Yoz~at . • 1'llf)I 

. ş .1. d 4 Keskin kazası dahı - Bır sarhoşıuk sırıı<nndtt ·ö~ 
vilayetı dahı ın e · • < M . f • b' d ld ~1 ı 
. 1 ·k "zere 64 köy tamamen lım nın ce ın en para a ıJS hl!~ Bu !Jıl Doğımu~ hemen her şehrinde, kasabasmdıı ue köyiinde alltkadar teş· 

kiliitın önay:ık olmasile ve bilhassa halkın ynrdımile epeyce ağaç dikildi. ller ma•aEliiQBIRIM::illllmllllil•••
.l/Crde fid:mltklar genişletilmektedir. Gelecek yıllarda ise ağuç _dfkme i~ine ~aha Bu gece nöbetçi eczane 
f:ız'a ehemm ·yet verileceğine şüphe yoktur. Yukariki resim Bıtliste agaç. dıkme "VATAN •ct• 

lınde 11 o ma u . C hk . d rr.ııı• 
f .k h le gelmistir Aslıye eza ma emesın e 0~ ımüte ern a . . ~ 04 . 1 k l Ş f 1 kl'111 h" Vilayeti dahilinde lo3 , sı yapı ma La o an ere ıa dı 

~ıtrş\~yr eti dahilinde 828, Keskin ka- bir sübut delili mevcut olrıı3 i ~ 
Yoz:,,a n .. 699 ·· Ik" ·· 1 h k nte5 

d hilinde 2567 olmak uzere 18 nu- evve ı gun yapı an mu a e 
zası a 

1 1 1 
. . 

fus açıkta kalmıştır. ete net ce anmıştır. 
merasimini gösteriyor. Bu sene orada cirit ue atlı şpor S<1hasınm .. her faro.fı ,, eCzaneSI lr 
yuçlandırılmışt.r. 

~================::=::::::::::~=:::=::~~~~~:!!::~~~~~~:::~==~ __ ==N=e==s=öy=l=e=ye=y=im==s=an=a==A=y=şe~?= .. =S=ö=y=-======~E=v=et=:d=ed:i=g~l~tm~e~k~la~z~ım~.= .. ========~İç~i:m~d~e~d~a~y~a:nı~lm:=:=az:=:b~ir~b~is~df,~ 
? A"'ır adımlarla bahçeden çıktık. A- lesi başlamıştı. Ayşeyi b~Ha se'/ 5e .ı 

Tefr · ka: 64 
~1alıta bir kanepeye yanyana otur· 

tluk. Onun ağırlığını yavaş yavaş omu
~umda lıissetmeğe başlamıştım. Kolun-

clakl bir bilezikle oyniyordu. Sonra onu 
bıraktı ve elimi tuttu : 

leseydlm neye yarardı ... 1S k kim şüphe ede bilirdi? Fskat b~ıeC'' 
- Neye yarardı ... Neye yarardı di- şa~ı doğru yürüyorduk. Yine onuşmu- nasıl bir yola sevketmek lazımg L 

Ye tektar elti, yine sustuk. Sonra bir- yorduk. Bir ara 0 durdu : k r • d D l e1"··· 
_ Refik dedi. .. Yalnız bırakma be· est remıyor um. evam e rJ1 r-

denbire : ·· ·· ü k k mağa çalışmak... sJ 
- Ümid ne aUzel şey Refik dedi ... ni.,. Gel bize ... Gozun sı sı ... Zaman zaman bir isyan iltıı~I 

0 _ Neye yarar Ayşe? ... Ne için Ay- " 
Hayattanda gUzel ... Ve aldanmak ümit- yordum. Onu bırakmak, onu 
ten de gUzel... şe... d S 11 11 deta IUzumuna kail oluyordum. ""' 

B l d A d . Ses çıkarma 1
• onra e er e a - O hoşgeldı'nı"z Re~k ~11.'ı""·'' - una Uzunı var mıy ı yşe ıye G ı · b k ıı · " 

Sordum... Hakikatlar vardır ki hayalle- koparırcasına elimi sıktı. öz erme a - oldu, hangi rUagar attı sizi bo~ ..ı 
tım. Orada yaşlar parıldıyordu : ztll"' 

rin üstündedir. Onları yıkamanın ne fa- _ Ben isteyorum da onun için Gülerek elimi Sabriye u ğ1ııı~ 
idesi vardı ... Ne oldu? ... Niçindi? Ben- - Gaçiyordum dedi ... Işı oll 

Bu halile onu tahlil edemiyordum. den bir an için uzaklaştı. Gözlerimin dedi:_ Bir ümitsizliği yaşatma ne lüzüm- eh ... Ne zamamdır görmediOl 
Benim için tamamtle kapalı bir &lemdi. içine baktı : var Ayşe... Onu unutmak lbım... Bu uğradım .. • 0ıt 

· 1 d Bi üdd t S d d' bunu b S 1 r k t - Halbuki biz sizi ne "' 11 /.] Yalnız gözlerı pnr ıyor u. r m e - orma e ı ana... onra mUşkil oluyor... Çetin o uyor... · u a ... liyorduk ... Gelince soıun btı1'• 
sonra nvucımdaki elinin canlanır gibi ol- başını büsbutün omuznma yasladı. lcap ediyor... ne diyecek 

0 l J i dald ,, k" B' d'" .. · d O b - Haklısın dı'yerek elı·mı· bıraktı. ... lif • du"'unu sezdim. öz er n ı6ı oşe- ır şey uşunmıyor u. nun ana B d 
1 

k 11cş ., p 6 
l Yeniden konuşmadan yolumuza devam en söz 0 onun fl 0 tı1 den çevirmişti : yaslanışında garip bir ezzet buluyor- trk Kulaklarım dışarda akislenfr1 "~li 

So .. zlerine - Refik dedı" konuş... Böyle dur- clum. Bir an onun artık bana ait olma- ~ ı ... . . kl ıte ;tır ı Yn • e bakıyordu Onun _ y,"n buradan aı'dı'yorum Refik ... sesının ya aşmasını seçmeıo 
111

• ' zum · .. . • dığı düşüncesi kafamdan geçti. Bununla n., 6 • t:ı 
devam etmesini bekleyordum. söylemi· ma ... Ba. n.a soyleyecek hıç .bir şeyı~ yo.k beraber içimde bir kıskançlık fırtınası Seni bekllyeceğim ... Gel bize olmaz mı? .• du. Kapı açıldı. Ayşe içerı eti ~ 

- Rer:k dedi. .. 

d ? K de 1 k R f k? 1.ııç bır _ Söz vermeyeyı'm Ayşe dedim ... solkundu, dudakları kuru i11 .. i ~~ yor u. mu ının m Y0. e 1 .. c kopmadı. Kedimi hadiselerin akışına ol- .. ı 1 b · - dil S e " 
l d l k R k? Kim bilir belki de gelirim... goz er e enı suz · onra 

- Konuş Ayşe dedim, seni dinli· şey n e m yo efı duğum gibi vermiştim anlaşılan... Yüzünde hüzünlü bir tebessüm ya- - Nasıl oldu beyefendi·:· ti"ıı; 
. yorum. - Ben senin konuşmanı bekliyorum - Ayşe dedim... .Kalkalım... Geç yıldı tekrar etti : 0 akşam geleceğinizi vadetı:Jl1!ı )Do 

Ses eruieden parmnklımmla oyni· Ayşe... oldu çok... _ Gel olmaz mı Refik?... artık bunu bir nezaket vazif~ S' 
yordu. Sonra s cak ve ufak elini avucu- - Son sôzil ben söylemtştinı diye Kafasını benden çekti. hlimi ellnden Sonra loş btr sokağa daldı. Onun olmanıza veriyorduk de~il ı:Jly ~ 
ınun iç:nde bıraktı. Gözlerini karanlık cevap verdi ... Daha onun cevabını al· bıukh. Çok yorıunmuş iibl yerinden rlttikce uf alırmış gibi gözüken silue- Ne kadtr oldu .• , Belki bir 11 

1 
~ 

lr köşeye dikti. mı d ğillm ... Bekllyonım, kımıldadı, tini dakikalarca arkasından ıerrettim. • (Ar/llf1 

~ 
li 
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MA,'İS 1938 

/EN SON HABERLER.9/ 
Franko, ku~andanlardan 

birini kurşuna _ dizmiş 
'F'rankist kumandanlardan Geypo dö 
lQno da nazaret altında bulunuyormuş 

DO~U 

Bir kapitülasyon 
artığı daha 1 

tarihe karıştı 
(Htışnnktılerlen det•:ım 

Pek varlıklı olmayan ı~tnnbul Bele -
diyesi b.le bıı sözleri icraatile tekzip etti. 
İst.nnbulun nı i"lcri yo!ıına girmedi ama ... 
Dahn da heter olnındı. 

* * * 
Elektrik şir'keti ,yeni r ejimin yeni 

lcnplnrına uymanın z:ıruri olduğunu nn
lamamış olan ('(!llc>b: müe ,se'"c>l"rlnd0 n bi

ri !j . Biz ecne-':>i sermaye,1nden ) urtt::ı. 
mutekabil hukuka dayanarak klZ::ınma-

3 

sını lu:r zaman isterken b•ı şirket, kendi 
n;11 rars0 Jon, 17 - Asi General Bage- Bunlnrn ge:nernl Kiepo de Lanonıır vccaiblni 1fa etmcjen, Istan~ul halkının 
q~ki lalynn • Al'Ilan .m.üdahalesi a~eyhin· resimlerini yırtmaları ve evlerinde Me en meşru bir hakkı olan ışığına ta arruf 
ııı h11n keti ~ebehl\' e nasyonalist kıı- neral Fraokonun r~sınini asmaları emre· ed:yor, ı~ık dolayı<;i!c de tünel, tramvya 
ı ~danlı({ı 1 ıtr.ı rınde~ cephedeki v~ızite· dilmiştir. işlerinde isted!ğl .gibi dolu diZ'.{in hnreket 
r11d e~ alındığı ve kurşuna dizildiği bu· nıırselon, 17 _ General Miaha tara· ediyordu .. 
nur~ iddia edilmektedir. ni~er taraftan fından şıırk cephesinde yapılan hUcum Yeni ı:;era'\tc kendilerini uydurnmı -
a\I 

0~tan elde edilen haberlere göre, mühim bazı mevkileri ele geçirilmesini yan .n~iiesseselcr ölmeğe mn~1küm?urlar. 
gencral\nrdan Kiepo de Lano da Al- t . t . C b . tellerin ileri Kapıtulfı.syonların harlmlnde dogan ve 

Arirnlos t!J/9 da J'ltııl'ıroslok cil'arırııl:ı l'ı!.rıJuy ·ıreçkadtı. h:ırh e,..,irleri kar:ır!/•1/11 

Siberyada 7 Yıl illan _ emın e mış ve um urıye . .. . . . . 
s Ya ve ltıılya aleyhinde alenen soz . . . . _ ... göruşiınlı kapıtiıldsyon1arın dışına çıka -

11°Ylec1 ·ğinden Alman polisleri tarafından hatları .. mOhım. mık yasta ı~~rı surUlmuş ranuyan elektrik şirketi de yıkılrlı, gitti. 
t e?.aret altında tııtıılmaktadır. Asiler ta- tUr. HukO.metcılerin mevkıı gUnden gtl· Biz rahatladık. Şimdi dayansın ehli ku-
arıcda bir çok şahıslar, ozerlerinde bıı ne iyileşmektedir. Diğer cephelerde de bur! 
(e~ttaUarın fotoğrafları olduğu için tev- hükt1metcilerin mevzii mahiyette muvaf- Esaret hatıraları 
~işlerdir. takiyetleri kaydedilmektedir. 

[§ış SiYASA 

Südet Partisi 
Reisi Londra 
ve Berlinde 

İstanbul elektrik 
şirketi de 
satın alındı 

İstanbul 20 r Hususi J İstanbul 
Elektrik şirketi delegesinin mUraah 
Uzerine, Hükl1metle başlamış olan satın 
alma mnzakereleri neticelenmiş ve elek
trik ş"rketi ele Devlete geçmiştir. Satın 

alma işi rn:1s bütçesi dışından kabul 
edilmiştir. Mukavele bugünlerde imzala
nacaktır. 

CİHAD BAB \-S 

Teknisyen 
ordusunu da 
hazırlıyoruz 

Toplayan: B. D. 
Tefrika: ;. ,. 

"Vladi,, kelimesi "Hakim,, demektir. 
"Vostok,, da Doğu ! Hepsi beraber 
"Doğuya Hakim,, manasındadır. 

Fena halde sıkıldım. Bana ::ılelfide bir ndetfi bir diişn::ın neferine hücum eder
Çırak okulları açılacak. hırsızlık atfediyorlardı. Fakat !benim bu miş gibi birbirlerine giriştiler. Biraz evvel 
lbtidat bir şekilde devam etmek~e ithamın ağırlığından kendimi kurtara'bi- bana hücum edip kıyasıya vuranlar şimdi 

olan mahallf bir tak1m sanatların teknık lecek veslkalanm vardı. zaten hayır ce- yerlerde inim inim 'inliyorlardı. Onların 
metodlarla inkişaf ın1 temin edecek ::>ey- m~yetlnden aldığım paraları ancak ne - hali 'bcn!.rrıkinden çok feci olmuştu. 
yar ve m~vakkat kursl~r kıırı~lııcak. ferdir diyerek garnizona kabul ettiğimiz j Böyle müessif bir M.disenin vukua 

(Üsttar:ı/ı 1 incide) 

Her vılilyet morkezınde bır kız cns- esir zrıı'bitlere ı..evzi ediyordum ve ibunun gelmesini hi"ç arzu etmemiştun. orada 
tiLOsü tesis edilecek. için almıştım. o zaman Avusturyalı ku - ' bizden başka bulunan bir çok ecneb.ler 

Akşam kız sanal okulları kasabala- mandana yanımda bulunan senetleri der-' arasında bizim için lböyle utanılacak bir 

nci ~c.kos'ovakyudaki SOdet Alınanları 
\'t sı lltnlayn trıyyare ile Londrayn gitti 
~t ıtıornleketine dönerken de Berlinc 
lcı 11111

• llenlnyn Londra ve Berlinde dev
hr:~:nııarile g örUşlOğilne göre, bu zl-

i rnanası vardır. 
~ra ngiltere ve Fransa ht!ki\nıetleri, Lon
licts~nıakerelerinde aldıkları karar ne
'lıırı.1 olarak grçenlerdc aynı zamanda 
btr 1

111 
Ve Prcğ hOkümetleri nezdinde 

Edirne 
ra kadar yayılacak. hal ibraz \•aziyeti b!r kere daha izah et-' vak'a fhtiyarımızm l.har!cinde meydana - İstanbul Köy kadınları köynn ihtiyaçlarına uy- tim alınan paraların nefer ve çavuşlar 1 gelmişti. Ta bil böyle on k'.şinin bir'birine 
gun işler Uzerinde tedrisat yapan seyyar 

1 

için değil fakat nefer vaziyetinde ve ka- geçmesinden hasıl olacak patırdı, giirültü 
ve muvakkat kurslar açılacak. çak olarak garniznoa getirilmiş olan za ~ ı kampı dare etmekte olan Japonlar tnra-bisiklet koşusu 

Başhca ticaret merkezlerinde birer billerc tevzi edileceğini anlattım. Kanı , fındnn da işitilmişti. Kamp kumandanı 
lstanbul, 19 (A. A.) - Edirne • ls- orta Ticaret okulu ve Ticaret lisesi ku- olmadı ve yanından ayrıldım. beni çağırttı. Yüzümü ıgôzümu temizle -

tanbul şebir arası bisiklet koşusu bu nılacak ; bu meıkezlerde mesleki bir Araplar, kiirtlcr dikten. yarılan başıma pansuman yap -· e~ebhnste bulunmuşlardı. 
hesi Şçırtıdiye kadar meselenin zshiri cep
tu11 ekoslovakyadaki Almanları mem
~eko ~lınckten ibaret gibi görUnUyor. 
\ı~\u 8 

<>vak Başvekili Hodza geçenlerde 
'~'Ilı b~l~n beyanntı sırasında, Alman 
Ve b/tlt•n ı esı:sh surette tatmin edecek 
l.lıcıır ıtkalliyetin ekonomik ve kOltUrel 
~ •aııe 1 

sabah ba~lanııştır. Bu koşuya iştirak tahsil görmeden iş hayatına atılmış olan- d tıktan sonra vaziyeti sordu. Ben de ıbir 
eden 28 bisikletci saat 7,30 da Taksim lar için ticaret bilgileri veren yeni ak- Avusturyalı kınnandanın 1 ,·aniıkı:_ ant ' şey saklamnğa lüzum görmeden anlattım. 

· · · · k · ı k b ı çıkarken kendisine beni ftnı suret e ş uye abıdesıne gıderek bır çelenk oymuşlar şam tıcaret okulları açı aca · ve un ıır t ' Benimle beraber odamda kalmış olan ça-
. - · · k edenlerin kim olduklnnnı soramamış ım. ve Tophaneden saat 8.30 da hareket et- !Uzum göruldUkce, dığer şehır \"e asa- . . r vuşla dört nefer de ıgetlrilmiştl. Onlar da 

mişlerdir. Saat 12. ao da Çorludan geç· balara kadar teşmil edilecek. :3u ıbeıı~m için adet~ ib~r mım ızz~tı n~i~ benim söylediklerimi aynen tekrar ettiler. 
tikleri haberi alınmıştır. Yolda hiç bir meselesı ma'hlyetini ıktısap etmişt~t~ : ' Japon kumand~nı bu dordün hapsedil -
mnşkülBla maruz kalmamışlardır. T } b k f Türk garnizom~naıgel.ince hemelnMrltn 1-lınesine karar verdi ve bana da: 

t~d r ni koruyacak bir kanun ha-
F 1kın1 E:öylemişli. 

~tt tell~~~ Çekoslovak kabinesi, memle
"a~d ş ılatı esasiycsine devletin siycu:t h Ctlne d , 

"Hamidiye,, 
Varnadan ayrıldı ~ll!i b okunulmasında son derece 

H Ulunınaktedır. Vıırnıı, 19 (A. A.) - Limanımızda 
~tanıı lllbukı SOdet Alman partisiı,in pro· bulunan Türk l lamidiye Kruvazörü bu 
~~te 'b Ş• fl t"ri Benlııyn·m izlih ettil\'lne gUn buradan ayrılmıştır. 
'i ' U iki .., Üğleden ev\•el saat H.30 da kruva-
1 "' lca prensipin münakaş'l edilme- - r 
lltı bup ettiriyor. çnnkn Sndet Al11.an- zör kumandanı maiyetinde kruvazor e · 
~Q ı randından bir kıta bulunduğu halde ı. ltıetin )rcıg-ramlarlle, Çekoslovak hU- . 
"tt, jı.lldcn ayr Imak istememekle bera- harp ölOleri abidesine ılderek merasım-
ll}' 1\ sadt k le bir çelenk koymuştur. 
~ı rn , ·oıtnrE:I, idaıı ve batta Varna, 20 (A.A.) - Dün Hıunidlye 

b Uhtariyet istiyorlar. 
tQ Qu takımı ile Varna kulUbü arasında Tor 
~,ıletınıŞerait dahilinde iki tarafın g-ö- kiye gençlik bayramı şerefine bir maç 
llıı 0._ lelır elıutık acaba nasıl mUm-

IClChk? yapılmış ve bunu bir kabul takip etmiş-
~ lngır tir. Hamidiye yarın akşam Varnadan 
v htııun~z hUkuıneli, Derlin<l~ teşebbUs- ayrılacaktır. 
6
. ~ar Uğu zaman, Bitler ltalyada idi Jinrşılıklı ziyaf(•llcr 

~1~()td~~l Görlng kendisine vekalet Varna, 20 (A. A.) - Ha.midiye kru-
~Otnau6 · areşal Göring Umumi Harpte vazörO kumandanı ıerefine Belediye re 
~ hund:~ ile şöbrct almıştır. Bu itib~r· isi tarafından bir ziyafet verilmiş, ziya 
'ôlıııuıın, evvel, Çekoslovakyaya do- rette Belediye reisi kadehini Atatürk ve 
tı~' a./ı~Cağı hakkıtda vermiş olduğu Türk milleti şerefine kaldırmış ve kom-

'hb·ı · kalmasını beklemek haksız şu iki devlet uasındaıı:i teşriki mesainin 
ı ıllr . . . .. l . 1· 

~ 1-'ak t · sarsılmaz bir hale geldı~ını soy emış ır. 
b t ıı.vı:t Cörig artık asker değildir. Bunun Uzerine ayata Kalkan Kruvazör 
tttt JloliUk Adamı olmuştur. Emperyalist komutanı Kral Majeste Borisin ve Bul
~~a bul a takip eden bir devletin ba- iU milletin.in şeretlne kadehini kaldır
~· Vidtın ~~anlardan birisidir. Şimdi bu mış ve iki memleket arasındaki ekono 1 

de kim uşnncelere aldırış etmiyeccği- mik mnnasebetten ve küllücel alakadan 
o temın edebilir? bahsetmiştir. 

~ nun i. 
l\~tıı l Çın herhangi bir hüküm ver-

'11a}'n'ıe nıütalea yUrlltmeden evvel, Adana koşu sahasında 
Ilı '<>nr n !~ondra ve Berlin seyahatin· 
·~ l&ı 81i0stcreceği faa!iyete in Uzar et feci bir kaza 

\,., ıın ielir. JJlPLOMAT Adana [ Hususi J - Burada koşu 
.,~Uf sahasında müthiş bir kaza oldu. llkba-

lls lUlidürü Amasyaya har at ko.şularma iştirak etmek üzere 
t muhtelif jokeyler koşu sahasında talim-

Vıı· ayin edildi Jer yspıyorlardı. Kalabalık bir halk 
~C ~Yttlmiı norus mOdürü Rüsuhi kitlesi de talimleri seyrediyordu. Jok9y
ı.:~•h a~,1 asllsile münhal bulunan Ier binicilik kaidelerine aykın olarak 

le~ın vııa~eti nüfus mOdUrlüğOne nak· atları aksi istikamette koıturuyorlardı. 
ile ~tıla cdı~ıniştlr. Bir aralık yıldırım sür'atile ko4an lkl 
~ d, Çe~ ~ılayclimiz nüfus müdürlUğü- binici birdenbire feci bir surette çarpış
tt( t A.k hlık kazası nüfus memuru Ô· tılar. Çarpışmada HQaeyin Biner adın· 

''-~tıann 20· ura maaıı aalt ile tayin daki jokeyle çarpııan atlar öldüler. Dl· 
r, ı•r iok•f •Jır r•rahdır, 

a e enin ıya e,ti kikat yaptım. Oğrendım ki Van ı ec a- . . 
dında bir Kürt çavuşun teşvikile dört - ~çmıs olsun dedı. 

hakkında Kürt nefer !beraberce kumandana gidıp Biz Türklyeye avdet etti~ten sonra 
hallerinden şik:lyet etmişler. Derhll on- yine bu mesele dolayı.sile <> d~rt , askerle 
lnrı arattırdım. Geldiler: j bir çavuş divanı harbe sevkedılm,şler ve yeni kararlar 

d b .. y"baı1cı ku- mfiddeii ask€ri !kanunlar dairesinde ceza-- utanma ınız mı ıı " 1 
. biti . . ik""""t e•meğe larına çnrpılmışlardı. ·· mandana kendı za nızı ş uJ'°' " •• 

()il İİ IJI İİ :.d<:ki <ftl'S .'/ ll11u/o dedim. \'ladivostok 

I o/P.IH! Jlfl .~ ıl fJ İ!f İJWf'f' !.· '! Ses çıkarmadılar· Sonra Tutaklı ö - Bütün bu hadiselerin cereyan ettiği 
Ortıt ınektepl~le Liselere deYam mer adında bir. Kürt: • =- sırada biz de Pervereyeçka garnizonunda 

eden talebelerin kıyafetleri hakkında 1 - Sen bi.zım Jmkkımızı yiyorsun d. oldukça rahat ıbir hayat sürmekte idik, 
Maarif VekQictlnce bazı kararlar veril- ye cevap verdı. . , . 1 Japonların lblze gösterdikleri misafir mu
miştir. ()nümOzdel.:i ders senebaşmdan) - Hangi haikkınızı dedım. . . s.zın amele...,ı hemen Qıepimizi me~nu~ ediyo~ 
itibaren tatbik edilecek olan bu kararla- 'hakkınız var mı? . . . 1 du. Fazla olan . kamp kıdemlıler.ne şehre 
ra göre orta mekteplerle liselerdeki kız l - Müttefiklerimizin ibıze ·verılmek ı~in gitme serbcstisini de vermişlerdi. Bu tah
talebe mutlaka göğüslük kullanacaklar "Sana verdikleri parayı başkalarına tnksım 1 tndan yapılmı.ş iblr mezuniyet müsn.ndesi 
ve bu göğüslükler münhasıran gri ola- 1 ediyorsun ... Bize vermiyorsun.·· Kendi a-ı idi. Üzerinde japonca ya1.ıl:ır ve mUhilr 
cak.tır. Liselerde orta mekteplerin erkek 1 damlarını doyuruyorsun... vardı. Evvel~ knmp kumandanına cıkarak 
talebesi de aynı. biçimde ve Iaciverd el- - De-folun dlyc !bağırdım .. · Çıkın 

1 

şehre. ~tm:k istediğim.izden 'kendisini 
bise glyeceklerdır. dışarı... habeıdaı C'dıyor sonra elımlzdekl tahtayı 

tık kt l in erkek talebesi de kız - sen 'kim oluyorsun da bizi kovu - kapıdaki bu biletçiye göstererek Vladl -me ep er t • . d k 
talebe gibi göğüslük giyeceklerdir._ yorsun ... Çıkmıyoruz. \'os oga gıdlyor u · 

Yttpılan teftişler neticesinde ilk, or· - Çıkın diyorum ... Çıkmazsanız!... . Bu şehrin ~min~eki V~a.di kelim~si 

k 1 • b t ı balerı·nı·n lise Ne yaparsın ibe diyip üzerime h:'ikım, v-ostok kelımesı ise dogu manasına ta me tep.erın azı a e · · · · ı . _ 

r t 1 b · h~u kasket giy yürüdüler Benim için mü.ş'kül lbir vaziyet gclır. Hepsi beraber ise ôoguyn h:'ik.m ma-son sını a e esıne ma o s -
1 1 

• r • . 
· · - - ı - t- K 8 yeni usule h:ldis olmuştu Bu her o!Tl benim ikim nasında anlaşı ab lır. \ ladıvmvk bUyiık 

d~klerı goru ~uş urt. l bonl n mensub bu- ' kaJdar herifle ~g-raşmak benim için kabil bir şehirdi. Etrafı nğaçlı1t bir ar.azı ile 
gore her meır..tep a e es , ı . · . , . . .. 
lunduQu mektebin kasketini kullanacak , degildi. Masanın iizetinde duran ufnk bır 

1 
kaplı 1-dl. Zolotoyr~k denılen btiyu"" bir ıı-

ve bunlarda behemehal talebenin numa· kolonya şişesini kaptım. Faknt ~. zamana, manı. vardı. Altın lbOynuz mnnası.na gelen 

1 b l C-'· tır kadar askerler benim üzerime hucum et- bu isımden C\ranın Halice benzetılerek bu rası yazı ı u una - . ı . _ 
• 1 t h • k mist1ler Bir gürültü koptu Kendimi ov- isımle amldıgını anlamama"k kabil de -Fcnebl ve ekal iye ve ususı me • ' · · ı . 
"' f b k velfl gliçlükl~ müdafaa edebildim. Sonra ğ!ldl. L~manın kar~ısında ve Istanbuldaki 

teplerin talebesi de kıya etki ad_ımAından art:k buna da mecalim kalmadı. Kafam' adaların İ.c;tanbula olduğu kadar uzaklık-
aynı şartlara riayet edece er ır. ncak ı 

k tl 1 · Uz . d b yarılmış yUzüm gôzilm kan içinde .kalınış- 1 ta Ruski O.strovt denilen bir atlası vardı. 
resmt ~ek.tep kas e :~ nın erın el ~- tı. Bizim gürliltümüzü diğer odalMdnld Bu adanın mükemmel lbir surette tahkim 
lıınan ç1zg-ıler sarı, ığer me~tep erın esirler işitmişler ve bir -gün evvel bu mev- 1 eclilmiş b!r a.,~eri mevki olduğunu bir 
kasket çizgileri de her mektebın kabul zu etrafında münakaşa edilmiş olduğu 1müddet orada kaldıktan sonra garnızonu-
ettil\ol hususi renkte bulunacaktır. Tesbit kt ·· lük ek 1 

. ı:. • için vaziyeti kavrama a guç ç me - muza getirilmiş olan Türk esirlerinden 
edılen bu kıyafetlere rıayet . etmlyen ta- mışler. Ben odanın bir köşesinde inleyip öğrenmişt:m. Liman kış mevsiminde so -
lebc, mekteplere kabul_ e?~lmiye~ek ve yatarken ·apım birdenbire aldı. Aslen 1 ğuğun şiddetinden tamamile donardı. o 
keyfiyet velilerine de bıldırılecektır. .. 1 bi il • ı l ü 1 

Turk o an ve r g n eTie yapı an m - zaman o.da ile şehir arnsında:ki mUnaka.le 
• • • • nakaşada 'bu Kürt ve Araplara muarız bir 1 kızakların yapılırdı. 

lngılız Harıcıye Nazırı vaziyet almış olan on .kad~r asker içeri 1 Geniş ve muntazam sokakları tamn-

Cenevre mesaisini :lıdi.dBu sefer Iecl ıbir mucadele daha mile parke döşenmişti. Elektrikli tram -

1 t k aşla ı. . . . .. .. 1 vaylar ş~hri bir başmdan diğerine bağ -
an a aca . Gelenler benım lhalımı gorunce adam lannşlardı. Büyiik bir hipodromu, büyük 

Londrs, 20 (A. A.) - Hariciye Na- akıllı hiddetıenmişlerdi: lbir halkevl binası, ve ZOlotoyrok isminde 
zırı Lord Halitaks Cenevre müzakerele-! - Vay dediler siz bizim dokto11a hü-

1

pek muteşem bir tiyatro binası varoı, 
rl hakkında IPazarteal aünn Avam ka· cum ettlniı ihal •. , 
paara11nclı t>ı1anattı bPlunacakur. j $0nr~ ttrrı kadar Sıaat fÖil<tıvntdın 

1 
(.\rPfi ~"~ ,, 



Beyin ne 
işe yarar? 

Zelzele tetkiklerine 
ait tafsil at 
('Üst tarafı Z incide) 

Jleteorolojik tetkikler: 

G:çen on dokuzuncu asrı edebiyat. 990 metre rakamında bulunan Kır -
adamlarından bazıları hiç beğenmezler. şehir v:rnyetinde; bina ve ahır harici ha
Yüksek ülküln on sekizinci asırdan son- yat için azami 150 günlük ve inşaat için 
ra, on dokuzuncu bayağı bir devir idi de anc~k 90 günlük bir müddetin müsait 
derler, fakat hekimlikde on dokuzuncu buundugu ve zelzele saıhasında yapılacak 

k b k tll 1 
~ 

0 
k' . inşaat iç!n bu müddetin he.:.aba katılma-

usır pe ere e o muş ur. n se ızı~- _ . 
f b 1 tl 

. 
1 

. d siyle beraber aşagıdakı hususatın daıhi 
c asrın u u u nazıırıye erı arasın a, . 

b h ·ld .b. 
1 

B. mşaat hesaplarında dikkate alınması tav-
sa a y, tzı gı ı par ayan ışa on do- siye olunmaktadır. 
kuzuncunun tam b şındtt hayat ilıııini . . . . . 
k mı ıcıı, bek imlik birdenbire yenilenmiş t sanı· Ayede Klı7rşehırfdet. Şıml al rıı.cgarlarının 

. ve ır ına arda 30 metreyi 
ve her kolunda ılerlemeğe başlamıştır. mlitecaviz bı·r 8 ·· tl t·- · b ·· tt . . . ura e es ıgı ve u sura e 

Bu yenH~şmeden en ~ıyade ıs:ıfade esen rüzgarm da karemetreye 31 - 50 - 65 
eden kol sf.nırler .cuınlesı ve beyın °1: ve yağan karların da karemetreye vasati 
muştu. Beyın tızerınde yap· lan anatomı 20 kilo tazyik t • ı 

f · 1 .. k\ 1 • b · yap ıg ' ve zıyo oı~ tel k eri u uzva ınsanın . .. . 
hayatında bnyük lılr paye ve-erek Ehem-1 f' B -Maıl ~atı~Iar uzerınde .rut11b~tin 

· f · k ilk 'tf Ü d d k" .azla bulundugu \e damları toprak yıgın-
mıyc ını PE Y ·seı 1• er c~ e ı, tılı evlerin r~tubeti muhafaza etmeleri 

Südün kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay iŞler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 
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~e~e ? asırda meydana ~~.kan mıkr?hlar doiayısile butoprak yığınının istinat ettiği 
ılmı bıle beyni tııhtından ındi~emedı. Be-

1 

ahşap kısmın çabuk çürüdüğü ve netice 
yln, hastalıkta ve sağlıkta ınsanın bu- olarak mukavemetlerinin azalması hase
lün hayatına hakim lanınmışb. 1 bile yeniden yapılacak inşaatta evlerln 

Umum satıŞyeri :' Jstanbul, Jahtakale Cadde~i 51 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) mmmillm Beyne verilen bu yüksek paye, in- 1 rutubeti daha az olan vadilerden uza-k 
sanın vUcudundan ayrı bir de ruhu bu- ma.hallerde yapılması ve inşaata tarzında 
lıınduğu faraziyesini unutamıyanları höş- da toprak damların ka:bul edilmemesi ve 
nud ettiği için meşhur filozcf Bergrnn sokakların azami rlizgftr sürat ve kar yı-

Enurum4a Satı, Yeri NEŞET SOLAKOGLU ve ORTAGI Gircti.kapıaı Kav&flar çar,lJJI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-__.,./ 

beyni tarif ederken •öyle imtiyazlı bir ğınlarının bir karemetre satıh üzer.ne ya- }'.,"'/':. urunı rdlili,ğinden : 
uzuvdur ki madded .n münezzeh ve ebe·~ pacağı tazyiki .göz önüne alınmak suretile tsptr kazasında 10000 lira bedeli 
di olan ruh o uzuv vasıtıısiie, maddt ve inşası lüzumu bildirilmektedir. keşifli yeniden yapılacak olan HUkO.met 
fani olan bedenle münasebete girer,, Yeniden kurulacak köyler: binasında 330.000 metre mik'abı temel 
demişli. Episantr sahasında yeniden kurula- hafriyatı 100.000 metre mlk'abı mevcut 

Beynin ruh evi, hayatın bOtün işle- cak köylerin jeoloji coğrafi. sıhhi. ziraat taşla temel inşası 131.000 metre mik'abı 
rine hAkim insanın zekllsının ve karilk· 

1 
iktisadi bakımdan yerleri tayin ve tesbit nakledilecek taşla temel inşası 231.000 

terinin ruerk~zi ol1uğuna a~tık. hiç kim-
1 edilmiştir. metre mük'abı nakledilecek taşla bodrum 

senin şUphesı kalmamış glbıydı.. . Bu hususta haZirlanan cetvele göre; kat divar inşası 103.249 metre mik'abı 
Halbuki dubilt guddeler birer birer A: Kırşehir vilayetinde harap olan bodrum kat pencere ıentolarile döşeme 

bulunarak onların elıemmiydi anlaşıl· 149 köyden 11 ninin bulundukları yerlere beton armesi işleri açık eksiltme usulile 
dıktan sonra adeta beynin papucu da- yakın mcsafel~rdeki tesbit olunan mahal- akslltmeye konulmuştllr. 
ma atılır gibi oldu. Eskiden insanın ka-

1 
lcrde ve 38 lnın 12 köyde birleştirme su- 1 _ Fk Ut 26. 5.938 p be 

rakterini şahsiyetini meydana getiren retilc bu vilayet içinde ceman 23 köyün. .. ' 
8 

met . · A erşen ' . . . ı gunü saat 15 de spır Hükumet konağı 
uzuv beyin sanılırdı. Şınıdıki fıkırlere 1 B: Yozgat vilfıyetinde harap olan 4 1 i d k k ık d d t k 

Ö k kt b 
· d h... dd 

1 
· k.. .. - çers n e ayma am ı o asın a eşe -

g re ara tır, şa sıyet & ı ı gu e erm .oyun tevhldiyle bir koyi.in k'"l d k k · d ı kt · · j u e ece omısyon a yapı aca ır. 
çıkardıkları hormonlardan llerı gelır: C: Keskin kazasında harap olan 11 . . ~ . 

Tiroit gudjesi fazla hormon çıkarın- ı köyden 4 i.ınün ibulundukları yerlere ya - 2 - Muva~kat temınat. (7a0) lıradır. 
ca insan heyecanlı, hormon azalınca kın mesafelerdeki tesbLt olunan ma - 3 - İsteklıler bu işe aıt e.v~akı fen-
miskin olur. Böbreklerin üzerindeki gud- 1 hallerde ve 7 sinin 4 köyde birleştirilmesi niyeyi kaymakanlıkta okuya b~lırler. 
denin hormonu artarsa insana büyük 1 suretile bu kaza druhilinde ceman 8 köyün 4 - istekliler ticaret odası vesika
cne ji, azalırsa ziyade yorgunluk ve 1 yeniden kurulması mahallerinde yapılan sile birlikte bu gibi işlerde ehliyeti ol
dünyaya karşı alAkasızlık gellr. Küçti-1 t~:~.ikat ve idare heyetleriyle vuku bulan duğuna. dair N~fıa müdUrlUğt1nden . alın· 
cük, bir kiruz çekirdeği kadar, iyrofiz goruşmede kararlruımıştır. mış eblıyet vesıkaslle yukarıda bırinci 
guddesinin arka taraftaki kısmı büyür-1 - Yeniden kurulacak köylerde aranı _ maddede yazılı gün ve saatte ispir kay
Re insanın zekası artar, ön taraftaki kıs- lan vasıflar ve yapılan tetkiklerin dayan- makamlığı odasında teşekkü eden komis-
mı bUyllrse insan kadın tabiatlı olur. dığı hususlar: yon riyasetine müracaatları illn olunur. 

Eskiden, fikir beyinden çıkan bir Jeolojik bakımdan mütehas-sısların (No. 303) 4·3 
kuvvet, oııun usaresi gibi bir şey far- tavsiye ettikleri ve 4 iıncli maddede yazı
zedilirdi. Akıllı arl amlara koca katalı 'ı dığı fenni noktalar ile ·ıhhi, zirai; iktl- .b'r;; llJ'itJJt J ~ildyet 

J/a/aı 11uıula11 • 

Trabzon Devlet Transit işletme 
Müdürlüğünden: 

Erzurumdan Trabzon istikametine yap~lan nakliyat Ucrelleri hnriç tutulurıık ~~ 
bUs ve kamyon servisleri umumi tarifesinin diğer istikttmellerdokl wıutııl;11,uı 
tıcretine l-11·937 tarihinde yapılmış olan yüzde elli zam 22·fı·9B8 tarihinde. o: dl 
yelten kaldırılacak ve bu tnrihten itibaren geçen sene 19 Temmuz 9.17 turıll 0 

tatbik edilmiş olan yaz tarifesinin tatbikine btışlanac'Jktır. (No. ~ 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 
Tahmin ... Vakfı 

Lira 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

35 

Kırmacı 

> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 

> 

Mevkii No. 

Tebriz kapısı 
> > 
> > 

> > 

> > 

> 
> > 
> > 

> > 

Numarası Cinsi Teınina tı si 
muvakk:.ıte 
Lira. J{U• 

61 DükkAn 7 50 
63 > 7 50 
63 > 7 50 
65 > 7 50 
69 > 7 50 
73 > 7 50 
75 > 7 50 

77 > 7 50 
30 > 2 25 
59 > 7 50 100 

90 > > > 122 > 6 75 
70 > Köprübaşı 75 > 6 75 

200 > > 77/ 79 > 15 
80 > > 81 > 6 

500 > > 83 Han 37 50 
90 > > 85 Dükka.n 6 75 
85 > > 87 > 6 38 denilmezse de geniş beyinli, parlak bir sadi. idari baıkımla~dan aranması lazım -

zeka aıametleri gösteremlyenlere de be- 1 ~elen vasıflar mahallen görülmüş ve tet
yinsiz derlerdi. Halbuki en yeni fikirlere kik edilmiştir. 
g-öre zekaya parlaklık ve.ya sönüklük 1 B: KöyIUnün işliyeceği toprağın ken
veren uzuv tiroit guddesidir. Bu gudae di köylinde dağlık sahalarda azami 5 - 6 

kimde iyi işlerse o kimse zeki olur. Ta- j ve ovada '., - . s. kil.ometr:. mesafede bulun
rlhde adlarını bırakmış büyük adamların ması ve koyh ıle ılişecegı toprak arasında 
da tiroit guddeleri büyUk olduğu iddia . her ttlr!U nakil vasıtalarından faydalan
edillr. Fakııt bu guddelerin iyi işlemesi :na !mkanlarının temini ve ötedenberi ça
i~1n mutlaka büyük olması şart değildir .• ışagelmekte oldukları topraklar üzerinde 
Gudde büyUmeden iyi işlerse sabibl sı;- tckrnr alışabilmeleri imka.nı esas olarak 

90 > > 89 > 6 75 
Vilayet dahilinde açık ve on lira 100 > > 91 , 7 50 

maaş aslısı bulunan Oltu kazası nUfus 30 > > 1 > 2 25 

gukkanl1, mantıkçı akıllı clur. Ou de ka'c•ıl edllmi.ştir. 
büyüyerek Ç>k işlerse snbibi f zhı h!~li, 1 c · Gerek icme. gerekse hayvan, te -
artist, i.iın işlerinde çabuk unlayı~lı olu.-. m'zl": r d'ğer lhtiyaçLırını karşılayacak 

o halde bayin ne işe yarar? derecede sıhhi ve bol suyun bulunmsaı 
Onun da işleri vardır: Dışarnlan ge- nokitası da ehemmiyetle göz önüne alın -

len intibahlerı toplar onları işletir ve mış ve bu esasa göre yapılacak köy yerleri 
duygu, fıktr, hareke~ şekllne çevirir. teSbit edilmiştir. 
Beynin işi refleks yapmaktır. - Göç.menler için yaptırılmakta o-

Bu da, şüphesiz, m!lhim bir iştir. lan 2 -Oda, b.r hol, bir ahır ve bir abtes
Fakat ·ne derecede mühim olsa vücudun taneden ibaret bulunan ve 70 karemetre 
başka işlerine hAkim olacak kadar de- sathı olan kargir tip evlerin, yeniden ku~ 
ğildir. rulacak köylerde dahi tatbik edilmesi 

lnsı.rnın hayatı hakkında eski fikir- kom!syonca ~rnvafık €Örülmüştür. 
lerle yeni fikirlerin farkı şudur: Hayı.- Bu tip evler bir katlı olup tek veya 
tımızda hiç b!r iş ötekilerden nstUn sa- çift olmak lızere yapılmakta ve temel ve 
)llamaz Vücudumuzdv bütün uzuvlara duv~r inşaatı kum, kireç harçla. üzeri ki-

, ırem tli ve t 1 ı k " o hAkim blr uzuv yoktur. rzuvlarıınızın avan ı 0 ma uzere 5 O - ıooo 
1• karemetre bl a ~ ü · · dil k ayrı nyrı iş'eri vardır, fakat ~bunların r r.:1a zerıne ınşa e me • 

. b' ,_. . b tedit. 
bepaı ·r ıınne sğlıdır. Uuzuvlarımızdan 
biri iyi iş'eıneyince ötekilerin de işleri Ar.azinin .hususiy{'tine göre evler tek 
az çok bozulur. Şimdiye kndar hayatın veya çıft ev sısteml ka:bul edilebilir 
en yüksek işi sanqığımız fikir blle etle Y:ı.pılacak evlerin maliyeti: 
deri aıasınn sıkıŞ"IlJŞ bir guddenin çı· j . Yukardaki tip ev ve keşfi esas tu -
kurdığı hormonun tesiri altındadır. Hiç tulmruk şıırtiyle kereste, i$çilik taş, kum 
bir uzuv öteki uzuvlara bakim olmaz . hn.riç olmak ve ustadiye, ta$ ocaklarından 

Tam demokrat bir cemiyet.... taş çıkartma masrafı. marangoz kısım ~ 
G. A. !arı kireç, kir<!mit cam ve diğer 'hırdavat

la bıınların kısmen nakliyeleri dahil ol -

Teşekkür 
mak üzere bu tipe ôre ya.pılacak bir evın 
220 liraya çıka.bileceği mahalli namına 

1stnnbııl r peret heyeti şehrimizden, belediye, ticaret od:ılarile yapılan temas-
geçerken, KJJşehlr felaketzedelerine l l~rdan ve alınan keşif rayiç fiat cetvelle-
yurdım kumiayonuna müracaat ederek, r.nden anlaşılmıştır. 
ibr gecenin safi hasllQtını teberru ed~-1 Yıkılan evlerin enkazının yeni inşa
ceğini bildirmi, ve böyle bir temsil atta hiç bir şeye yaramıyacağı fen heye-
vermiş ti. tinden bildirilmiştir. 

Komisyon Reisi ve Ticaret Odası Kerestenin mahallen tedarikine im· ı 
B2şkem Sadrettin GözUbüyükten aldı. kAn !bulunmadığı ve kireç, kum ve kire • 
tımız bir mektubda operet heyetine 

1 
midin mahallen ih;ı:ar ve teminine hnK~n 

~e ekkür ed\lntektedlr, bulunmu tur, 1 

katipliği ile Hınıs kazasının Karaçoban 150 > istasyon c. ı Fırın 11 25 
nahiyesi nUtus nemurluguna namzet ola- 50 > > 37 Dükk1n 3 75 
rak memur alınacakdır. 700 > Mumcu ili.ya 1 Hamam 52 50 

İstekltlerin Vilayet nüfus mUdnrlü- 25 Hacı dede Eski bakırcı 32 Ardiye 1 1
3 

ğüne muracaatla ehliyet şartlarını öğ're- 25 > > > > - 30 > 1 1
3 ııı:~ 

nerek 15 Haziran Çarşanba günü saat Tahmin bedeli, vakfı, mevkii, numarası, cinsi ve muvakkat teminatıurı ~ıı6 
onda yapılacak imtihandan evvel vesa· rıda yazılı akarat bir sene müddetle kiraya verileceğinden mürzayedeye ~pıe 
ikını tevdi ederek muayyen saatta imti- 24/5/938 salı günü saat 14 te vakıflar dair esinde ihaleleri yapılacaktır. 'l':.l. 
handa hazır bulunmaları ilan olunur. müracaatları. (No. 315) 3-3 

(No. 323) 4·1 

HAVA 
20 - 5 - 938 saat 8 Raporu 

Hava tazyiki : 610.9 
» » (Deniz seviyesi) : 769.2 

Yüksek suhunet : 17.0 
Suhunet : + 9.0 
Düşük suhunet : + 5.2 
Rutubet : % 76 
Ruzgar : Sakin 
Rüyet : 40 Km. 
Semıı : 7 /10 bulutlu 
Yağıf : Yok 

Posta günleri 
Ankara - İstanbul - Trabzon postaları 

Gidiş Geli!J 
Oumarte.sl 15 Cumartesi 
Pazartesi 18 P:ıza.rtes:l 

Çarşamba 18 Perşembe 

7,30 
14,30 
16,30 

Kars • Airı postaları 
Cumartesi 13.17 Cumartesi 13.13 
Pazartesi 13.17 Pazartesi 13.13 
Perşembe 13.17 Çarşamba 13.13 

Oltu - Tortum postaları 
Cumartesi 10.00 Pazarte3l 15.00 
Salı 7.00 Çarşamba 15.00 

Çat postası 
Cumartesi 9.00 Cuma 

Sa.hlp ve Başnuhaırr1rt 
CİHAD BABAN 

14.00 

Umumt netrıyatı idare eden Yazı i:tJ.eri 
Mö4tlril: BaJıa4ır DtlLGQ ı 

.......... Erzur 
J/akbu:,, /Jilet, f'atın·a, rol<lı:lı /Jr11·AIİ!/f'/<ıJ', 

Kitap, Cetvel, Defter, Duvar, ~I 
İlanları ve her nevi 

TABI İŞLERİ VAPILIR 

Diğer Vilayetlerden gönderilecek her tnrlü siparişler 
ve süratle gönderilir. •••••••il"". 

Kars Hayvan Borsası Satış 

Çeşit 

ÖkUz 
tnek 

Sayı 

75 
rns 

Koşu ökt\zU 1433 
Manda H 
Buğa 5 
Dana 24 

Marya 37 • 
Keçi 1 

Tere yağı 251 'l'. 

Kaşar peynir 25 

Yağlı P. 3 

Yağsız P. 37 
Sı~ır derisi kuru. 75 

A(Jırlı(Jı 

2n2os 
42900 

319L:l7 
3500 
1700 
2720 

1760 
40 

4013 

1280 

54 

556 
7~ 

Kr. 
8 
7 

9 
7 

15 
7 

12 
8 

55 
45 

15 
5 
75 

[ lln~ ıs İJdnel hafla l 

s. 
00 
00 
00 
fi() 

00 
50 

00 
80 

00 

00 
00 

00 
00 

En yukarı 

Kr. S. 
14 ()i 

16 (i6 

20 (){) 

12 fıO 

27 50 
12 50 

17 
8 

60 
50 
15 

5 
7ğ 

18 
80 
00 
00 

00 
00 
00 

orf ~ ( 

J{. 

11 
11 

14 
10 
~1 

10 
14 
oo 
oo 
oo 
oo 
00 
00 


