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iye n. yeni ir tehlıke 
oğu masından korkuluyor 

iç 
Paris sefirimiz Fransız 
Hariciye Nazıretinde ... 

Südet Almanları 
hükumetle 
anlaş bilecekler mi? ı 

1 G r:e t fılOa gö Je- Çe1
· 0 lovııkya- 1 ı · 

ya çevrildi. f>nh n doğ• u ~u gö7. 

koslovakya OstOnde 
man tayyareleri ... 

Südet alman/arının yeni talepleri 
Pariste heyecan uyandırdı 

Nazır anlaşma hükümlerinin 
tamamile tatbikini manda makamatına 
emredeceğini temin etti 

er Ç . 
eı~c ~l:>ve kynd ~n zaten pek o kadar 

~rıJm~da\:ları için, bıı sefer ııek dikkttt· 
açtıdıler de} elim. 

1 
Paris, 25 [A. A.) - Tllrkiye büyllk Aj-tn;;ırı ı hu;usi mu'ı -:.bı ri hildirlror: 

elçisi, Fransız Hariciye Naıın H ıy Bo 1 Beyruttıt çıkan bir arap gazstesini:.ı yu
ne'yl z\yaret e:ferek, Hatay me3elest dığ nii göre, A~ap Ajus na beyanatta 
hakkındakJ teşebbüsün!! tamamlamıştır. 1 bulunan Dc>)ge G no intibab ılın t ııı bir 

Ankara, 25 [ A. A.] - Paris sefiri- serbesti ile inkişar t.tmekte olduğunu ve 
mizle Fransız Hariciye Nazırı arasında 1 çıkan ufak tefek işlerin Tnr~leıin toli
vuku bulan mülakat f>trarındl\ s:ılabiyet-

1
' hab~t~ bovnttk g-ayf'slle yaptıklarını Föy

tar makamların verdiğ\ mnlOmata göre, lemıştır. 

iM Çci<o lovak Başvekili Hodza ba~ına 
l ,,~l'~kleri iyi hil11ğı için, me nleket l 
tc~t ılat'. esa~iycsina dokunmayacak su
lıı e bır 4( Ak Jliyetler ~tatosn » hazır· ! 
llkın:ş ve hu statüytl Alın n , Macar, Leh 
0 .aMtıyc· tlerlnin salt\hiyett~r tıkarıile 1 c:.Orııı:ım '· M 1 . i · ... e~ uıere bun arı devet e tmışl . 1 

hnk·A l nıan sn ıetteri ş fi ll"'n 'nyr ın ! 
0 uınet n zarında rcsmt bir s falı o\ma
t~~~ lçtrı, BaşvPkil Hodıa bu n:üıalı:e- 1 

v Yı Alman a'rnlliyeUne men up mebus ; 
ş c ayan azala il yapmak lı:;tem'ş, fakttt 
~?et ~u ml'z1 erel r e llenl yn !ştirnk I 
ın?1ek ıst rs . ınu"li olmayacağ.nı s')y~e-ı 
n ışu. Şlnıôl <!nlaşı lı~· r ki, Ço:.l\ o;•ov k 
((~!Vekili ile Alınan akal iyeti namna I 

bu gör~me esnas•ntln, Fraosn llariclye j Anedolu Ajansının notu'la n zaran, 
Nazırı bllyUk elçimize Beyruttakt manda I Garonun bi}yle b'r şey söyled·a-i Zl.lnne· 
makamhır.ıuı anltşmeJar hüknınlerinln dllmemekle ueraber, ~;)ylc~~ bile intiha
tamamen tatblki!'li katiyftlv emir ve teb·' b tın Araplar üzerinde pek faılıt r.nfu
lfğ edece~lnt temin etmiştir. ı zu ol m ErmenHer tarat,rıdan bozulm ıkta 

oUıığu ve bir taranan dil r~y veı mek Ut'l\ft' c;uro'a nlft>dllı •n h .·,·amtl . · 
· • ıç n her ynnrlıuı ttdıtmlar celbedi!mekte 

Antekya, 26 l A. A. j - Anadolu olduğu l\şikıirdır. 

· llşeı sadece Henlayndır. ı 

lhca ve Taşmağaz81arda 
posta şubeleri açıl ıyor 

b Südet Alman'arır:ın FOhrerl d r nilen Sii /etl erin şefi ilen/ayn 
~ı ıııt Londraya ve oradan Berline 1 P.,,r is 25 ( A. A .) - Prıığdr.n nlınan 

Çe ko.'tlo11ak Bo şı1ek ili lf orf t11 

hakkında izahat istemişse de ademi ma· 
lQmat teyan eden sefir hükOmetinden 
alacağı haber mahiye! ini bildireceğini 

Eöylemlştir. 

Post•. Telrıraf ve Te'efon Mlldnr· , Ilıcada şimdilik banyo mevsımıne 

i'•tr 1 ı ' ç k ı ~· ngilil ve Alman d&vlet sdarolartle hal e•lerP. naz."rBD, geç~n gtı ~ os 0· 
lüı]l1nden dt1n aşağıdaki lnkueyl aldılt: munhasır olmak Uzere bir şube açı'muı 

Nruştn. Bu z'vareti sıralarında ortalıkta v::ıkyn Başveki i il., Atm n r.kalliyetler 
~ııYet müsait bk intlb!t vardı. Henlaynın r!'i·i ll • nlııyn ı-rn~ıncl rı vuku bulan mOla-

78 No. ve 5 - 3 - 38 tıulhli gaıete- 1 tensip edilmiş, bina tedariklpe tevessül 
nizdc Gölbaşındıı, 104 No. 5 . 4. 38 ta- olnnmuştıır. 
rlblt gazeteniz ıe de ltıceda posta ve 1 Postıı ve telgrttf idaresi için MU· 
telgraf şubesi a~ılması hakkındaki ya· I fettişllk inşutı msy~nında bir bina 
zılar üzerine keyfiyeti ldareı Umumiye- 'ı yapılmaktadır. 

e~oslovak hüklıme ttle mtızakereye kaıt :ı . Henlayn Od.etlerin bulunduğu ( A ltlara/ı 2 ine/de) 

f{lrışecetı zaman kebulU kabil olmayan mın•a\\ndn fnz.ib rıtııı SUdetlcr tarafından 
Şartlar rlermeyfn etmlyec~~ir.e 11şağ1 lemini v~ Çek kıt aatının Çeklerin Majl
iUkarı bir kanaat basıl olmuştu. Yalnız. J' O h~ttınd 11 n geri çekilmesin\ istemiştir. 

FIKRA· ye bildirmiştim. ( A lttar• f ı 2 focidt' 

~enıaynın Almnn mektrp'erinln muhta- B•ı tar;ıflrrda ş imdiye ı adar Çekler ta- Kı'tapl ara 
:rı.:etın;, dil mü avili~in l memurh·etle rde ıarındıtn fd re eo i 1e·ı as'<ert te,kllat 
~~~etin göz~tflme,ini, 

1 

Para işlerinin Almanlı mı eline geçece\ttir. t bd 'I' h Hazirana 
... 

1 
et Almanlarından wUrekkep bir ııevl 1 Hen•avn'ın hu talebi Pttris mahaft e 1 1 a Va Erzuruma nlha,.·et ..... llt . 

i t meclisin kontroluna bırakılmasını lindc ~adiş'! uyand ırd f!ı çl ,ı , Çek hU· J\luhabirmlz yazıyor: yaz deml!·elim de, ba-
tr. e~ecP~I zrı.nedillyor.rtu. Çek hOkQ· kOmeti ınah&fillmle soğu't kurşılanmıştır. har g-eldl diyebiliriz. 
,_•etı de bu kndarcı "' m hoş görtıyor ve ' Vnivetfn yeni bir tehlike doğurma- Erzincand:ı. sekiz bin kitaplık mü - k 

1 
t 

"ıtb l 6 
' .1 keınmel bir kütüphane var. Tek kusuru o- Kava ağaç an ar ık 

u etıneğe h zır hir vnzlyel u'ıyo du. ~ından korkulınsktadı". ki ko,_·uver 
il lb k kuvucusunun olmamasıdır. Bu iki satırı o- yap1'3 · arını 

lı l\ u l dün ge.'en t,.!graflara bskı· 1 Bir inuillz dlploınall Orta kuduktan !-iOnra: diler. o rnoın, kı rltırın 
\ır~u. hııdtselerin ~ sa bir zarrnn içinde .\\' l'lıJHn.·a 'J••lh.·or .. .. t"b 1 ı A f di 0 k t h 1 1..r t)z alıcı '-'eşl llidcrlnA .,, e erini tam ıımile d ğl tirml olduğu Ö . . . - man e en m. u up aney o- b J 

aııı ·~alır. ş ş 1 L'lndra, ,2~ ( A. A.) - ğre;ı ıldığı rada niçin tutuyorlar. Kaldırmalı. Oku- diyecek yok. 'l' tt b i i 
r:e görr , lngılız Hat kiye Nezareh Ş""1le- 1l vanı bol olan bir yere nakletmell. :\lüda- şehrin içinde de hııy<ıt 

~", 1-IPnlııyn ri :r.diye kadar ç.,~ m'ovak· rlndrn bir zat gizli btr v uite ıle O. ta ~imi olmıyan kütüphane kel başa şimşir batikalsştı, cıınlandı. 
\' ~a korşı ç<ık sert nu tu1dtır Eöyle mlş Avrupaya gönderilmiştir. Bu ntın Par s, 1 tarak değil midir? Fotoğraf mubabirimi-

ırcu:~~ baHiperv1ızane tnlE'pl rde bu'un· f'erlto merkezl~Ti~e giderek son gnnlrr-j Dememeli. Çünkü bu kusur yalnt'- zln evvelki glln aldı~ı 
kacı8 ır lı s.andı" .. F .. ~ 3.t gı ÇPn gtı r lıırc de lngiltcrenin ilt ıhaz ettiği A~rupa Eul·, Erzincana münhasır değildir. Dikkat e • şu resimlerden yukarkl 
ki r, evve ce soy ed ğı bu ııutukl rt:'lda· tın hakkındaki ka·n•-Jarını t b' ığ cdec,. • de~ek memleketin her tarafından ayni C b , dd . 
oı Se•tl ~i i t hF f e t TCk iç n, ın z ,ret l'J.i tt- hl!'iıı Pdilmaktedir. 1 - ,··k .. eliyor· Halk okumuyor, kitap- uın urıy1>t cıı. ~sı, 

nrı k Snd A' r , , ı·h· • 6 .. avaze )U - • • • • solda KUnbet, ılerıde 
ll'ılifritı .. : et . ~?n ııeı ı; 1!' 1n~.ı V.l l Ct•koslovaliya uıeı•i 11 tlt> .\lıııan ıar basıldığı gibi kalıyor, ga7:ete satılmı-
lnırı .:tı ı lllzy•kt ı ılerl sOtmu,ı u .. Ma- v lHY')':trel<~ri ı vor. Ulue:ımi, l'Ş'l~ıda sa~· 
<1 dıır ki Sl\ ıet g t> r.ç' <•rt \'6 mr.f~ıtler · r.: 1 • da huküınet kuna~ı \'e 
llnı:ıcın·l AlmnoyllVH fit hıkı ist~mekte- 1 P;aır, 2,6 (A. ~.) - DUn 1.> tayya-ı Aeaba neden? b 

1 
şimdi Kt\ltnr perin ba-

ditler. Yani iki el b'r anşlus ' reden mllreı<kep bı r Alman fılnrn Çe· İhtimaller 0 kad:tr çok ki un arı t' ,1 kt• olan 
n · . ; kosbvı kyn üzerinde gezm'ştlr. Bundan birbiri ardına ~ıralamağa belki imktın llne ge ır . me : 

CİIIAD BABı\N ı uşkulen ıı n lforic'ye N azırı Alman sefa- 1 ynktur. Bize öyle geliyor ki basılan eserle- L8l11p.şıı camiı me):-
( Alfl:ır;ıf .J üncilrle) re' ine gicterek s fH gö·rr iiş v ~ vaziyet rin halkın umumi seviye ve ihtlvacına danlı~ı. solo~ ?ırte mı-

1 tekabül edememeslle beraber organizac; • narel~rden bırı ... 
,_,,,---------------------~:-----"""; yon eksikliği de var. Hu yıl pek uıun Y • f · k Bir çok memleketler kitapları halkın ~l\rf n kış me\'simi için· 

enı te rJ affilZ ayağına gönderiyorlar. Blzcle o hfilf\ er- ıie ,.v'uir.f\e lıepanıp 
kan minderinclen koca göbeğini kaldıra- ka! en uiieh r, şirndi 
mıvan hir eski zaman kadısı gibidir. 1, .. 1 tlnler - gar oş • · guıP g -

Halbuki demokrat bir memleketin kl· ı rlcn •s ' ifıtde i~ 1 s ık 
tabı ela demokrat olmak lbımdır. . . 

sık srez ntl'er :vapıyor-
s 'h l.,..AR"TıAI En h·i çare tozlu raflarda durmaktan , · ·ft F y ~zan : ı... em ı \.. l ..ı vantarı . heıterl tutulmuş kitaplarımızı lar. Oığer tar~\ n .T-

- İrnyvanl:ıra yükleyip köylere tebdili hava- zurumda ı1a 1 n r ve 
110/ıadır Dıi lgor/n "Kaı•nklar n Gö 1gı>sindr.,. adlı. r.de~ıt lefrikaeoı bir ya çıkarmaktır. Bu suretle kitapla halk li n ş a at hıa'iycti gün 

iki qünr. k rftır b' f/ynr. Onun wrine /stlkl.11 Soua.'>tn'UJ hır TlJ rk kızmı~ ar:ı!"ında bir ne•d ünsiyet peyda olacaktır. geçtikçe artmakta ve 
lı r/ku!A.de Jı ,,yeconlt merıklhelerlni ııe mar.ernlmırı ı yaşat .. rak olan hır · Dunu yapabilirsek hem köyü. hem şehrin kalabal f!ı da 
k11hrsma11!ık ve aşk romanım tefrikaya bo~lıyectığız. kitabı kurtarmıt olacağız. 1 çoğalmaktadır • 

...................... lml!~ ................. ~ .......... ı, Baha~r Dfu,oER I 

1 n 

~ .... 

da} ~~. u bahar 
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dan Habere Sarıkamış Halkevi 
köylerde temsiller 

Südet Almanları 
neler istiyorlar? 

Evlenmek istediği 
kadının 
eşyasını mı çaldı? 

Dul Bir kadının hırsızlık 
iddiası tahkik ediliyor 

Aşağı Habib ms hallesinde oturan 
Naılı adında dul bir kadın geçen g€ce 
ziyaret etmek üzere g!ttlği komşuların- ı 

den birinin evinde iken, evinin kepı

sında1.(l kilit yerinden ç •karılma'k sure
tlle fçe•iye g!rlldiğlni, on lira kadar 
parası ile on sekiz ııllın top ve dfğer 
bir kısım giyecek e~yasının r .hndığını 
iddia etmiştir. 

GötünUıe nazara , bu işi kcndfslle 
evlenmek isteyen kasap Hakk.ı'nm kar
deoi ş~rE'f admda b:rist, Nazlı'nın misa
fir gittlA'l Refika ismindeki kadının de
llletile yapm1ştır. Mamafih bu iddia etra
fındaki tahkikat henüz neticelenmemiştir. 

Koyunlar çayıra 
girdi diye ... 

Karı koca bir baba ile 
oğlunu yaraladılar 
Hını~. [ Hususr] - Bu ayın 21 inci 

aünü Karaçoban nablyealne bağlı G!l
bendik. köyOodtn Mahmut oğlu OaUbin 
koyunlarının ayııı köyden Hasan o~lu 
Yuıuf'un çıı},rına girmesi yüzünden 
kanlı bir kavia olmu~tur. 

Koyunler niçin kendi çayırlarına 
girdi diye Oalib'in kardeşi Abdullah 
ve tşl Zeyneb el birllRilc Yusuf'un ve 

otlu ResulUn evlerine taarruz etmişler, 
Yuıufu kafasından ve Reoul'll de aQ-

:ıından yualamışlardır. Rernl'Un duda~ı 
yırtılmış ve bir dişi kmlmıştır. 

Yusuf on beş ve Resul de sekiz 
günlllk rapor aluıışıardır. Suçlular ya
ıa1anmıf ve Adliyeye verilmiştir. 

Ilıca ve 
T aşmağazalarda 
posta şubeleri 

(Üst tarafı 1 lllcide) 

İdare bu binaya nakledince şehrin 
ticaret merkezi ve vas.ıt noktası Taşma-

ıaıalar çarşısı olacaktır. O vak.it bil
umum posta ve telgraf muamelesi yap· 
mak ve şimdilik yalnız adı teahhütlu 

mektup ve telgraf kabul etmek üzere 
TaşmaQ-azalarca bir şube 21çılm:ısı mn
vatık görlllmüşLür. 

Yakında bu şube de ttçılacaktır. 

, . 
Bu gece nöbetçı eczane 

"VATAN,, czanesidir 

Siirtten Erzuruma 
21 günde gelen 

mektup 

Ha1buki mektupların 21 
glinde devrialeın yaptığı 

bir z ımandayız 
.'.\fatbaamıza Siirtten iki mektup 

geldi. İkisinin de tarihlerini kontrol 
ettik, ikisi de 21 günde elimize vasıl 
oldular. 

Birinci mektup için yollar mev
sim icabı belki kapalıdır, demiştik, 

fakat ikinci mektubu da 21 günde 
alınca, doğrusu hayret ettik, 21 gün
de mektuplar, bir memelketin bir 
şehrinden diğerine gitmek şöyle dur
sun, devri !lemler yapıyor. Şimdi 

mesafeyi düşünüyoruz, Siirt, Diyan
bakır, bir gün, Diyanbakır, Samsun, 
üç gün, Samsun, Trabzon, bir gün, 
Trabzon Erzurum, bir gün. Buna üç 
(iin de caba.dan biz mı.ve edelim. Ni
hayet, memleketin vesaitten mahrum 
lk.1 .apa vUA.yetlne de on (Ünde bir 
mektup vasıl olmalı dej:ll mi? 

••• 
Alqa.m razetesinde VAl1 Nured -

din ne derse desin, biz doi"rusu, D»
ğudakl posta tenia.tından çok tikA. -
yetclyiz, şikA.yetlerimizi bir ka.ç defa 
yine bu sütunlarda. haykırarak UA.n 
ettik. 

Hele razete tevziatında, bizi 
mahzun mahzun ağlatacak bir IA.ü
balilik var. Bir çok ,eylerden hele 
köylerden ve nahlyelerden mütema.
dt şlk1yetler alıyoruz. Biz gazeteyi 
postaya tevdl ettiğimiz halde, abone
lerimizin eline gönderemedikçe, hem 
paralarını almış ve taahhütlerimizi 
ita edememiş hale ıeliyoruz, hem de 
müşterilerimizi kaybediyoruz, kimse 
bize tekrar abone olmağ'a cesaret e
demiyor. 

Her günkü sevkiyatımızı taah -
.lıütlü. olıarıtlc mnddl hnk4nsıdı1Ja.r 

yüzünden yapamıyoruz. 
Posta Umum Müdrlüğiinün, tev

ziatı seri blr hale koymasını, ve bin 
bir emek mukabili çıkan gaoıetemizi 

de abonelere ulaştıracak vesaiti ih
zar etmesini, üzerinde emek verilen 
gazeteyi masa örtüsü, peynir ekmek 
mahfazası olmaktan kurtarmasını 

rica ediyoruz. 

1 
Şu satırlarımızı Umum Müdür 

lüğe dilekçe olsun diyo yazdık. 

HAVA 
26 • 5 - 988 aaat 8 Raponı 

Ağrıda gençlik 
Bayramı 

Halkın ulusal bayramlara karşı 
alakası gittikce artıyor 
Ağ'rı (Hususi) - Saat 12,30 za ka

dar orta ve ilkokul öğrencileri balkevi 
tümen sporculım ilkokul bahçesinde, at
lılar da okul bahçesi civarında toplan
mışlar tam saat 13 te bu sıra dabihln
de bütün birUkler yürüyüşe geçerek 
çarşı, Cumhuriyet alanı ve balkevi önün· 
den geçerek tayyare şehitleri anıtına 

doğru elmiş tir, evvelce hazırlanan plan 
dahilinde yerlerini anlamıştır. Burada 
beden eğitimi öğretmeni tarafındttn ha
zırol komutası verilmiş ve bütUn bazı
ruın ayakta bir dakika susarak şehitle
rimiz saygılanmış, aynı sıra dahilinde 
tekrar yürüyüşe geçilerek tören yerine 
varılmıştır. Blrlikkr saat 14 de berabe
rinde askert komutan, kültür direktörü 
olduğu halde llbay tarafından teftiş edi· 
lerek aelamlanmışlardır. Tören İstiklal 
marşı ile açılmış, marş söylenirken spor
cu bir genç tarafından bayrağımız eğtr 
ağır çekilmiştir. Beden eğitimi öğretme
ni, orta okul sporcularından birinin 
aöylevinden sonra birlikler tlbay ve hal
kın önünden çok muntazam bir yürüyUş
le geçit resmi yaparak yine eski yerle
rine gelmişlerdir. Geçitten sonra orta 
okul kız sporcularının cimnastik hareket
leri takip etmiştir. Cirit oynamak için 
Eleşkirt ilçesinden ve. yakın köylerden 
atlılar ielmlşti. Bu oyuna saat 16 da 
başlandı. Oyun seçilen hakemler tara· 
tından idare edildiği için bir kaza vu
ku bulmadan neticelendi. Saat l'i de tü
men futbolculariyle halkavi futbolcuları 
muhtelit olarak bir baftaym eksersiz 
yaptılar. Tören tam bir intizam dtında 
geçti. Okullarımızın, sporcularımmn kı
yaıfeUerindeki düzenlik ve yürüyüşlerin· 
deki beraberlik ve ahenk göz alıcı idi. 
Pek çok halle ve köylülerimiz spor ve 
gençlik bxyramını görmeğe gelmiş ve 
bu günü beyenan duyarak geçirmişler 
dir. İlimizde son Oç yıl f çinde spor ve 
gençUk hareketindeki hız, ulusal bay· 
ramlara karşı halkım zın gö terdlği ah\
ka kıvanç duyulacak derecede artmıştır. 

Celal Ü nsa.L 

Köylüler, ağaçlara 
dikkat edin! 

• (tin tarafı ı lnol e) 

verıyor sı:;<1.·u .... n.-1.-di)·(· inuıuıııtlu••1' 
ilk defa Karakurt nahiyesinde, üç yüz ııazırıanıyorıar eıe~ 

k .. ,.. .. .... d KD anorrıu Parls 20 - Çekoslovakyadan g >"' 
Oy UnUO OnUD 8 z 6 haberler kısadır. Slidet nasyonal s~:~4· 

piyesi t8ffiSİI edildi iistleri Alman ekseriyeti olan ıııın !llaı· 
Sarıkamış, [Hususi] - Halkevimiz larda hakiki bir tedhiş rejimi kılrraıır· 

gösterit kolu kamun merkezlerine ge-1

1 

!ardır. Nazi kolları ev ev, tııbrlkB 1nv· 
zller yaparak temsiller vermeği karar- ka dolaşarak önümüzdeki beled~ye si le 
laştırmış ve ilk olarak Parti Başkan ve- habatında Nasyonal sosyalist Iıst~.1 el 

kili Hasan Köseoğlunun başkanlığında! binde r~y vermiyece~ ohml~rı te~ü~ b• 
spor ve köycülük komitelerlle gösterit mektedırler. Prag Hukümetı bil. ·ye'·~ 
kolu üyelerinden 30 kisilik bir kafile! soğukkanlılık göstererek bu v:ıı•0 ss 
21 / 5 / 938 Cumartesi günU saat 15 tel önüne geçebilecek tedbiri almaktl.\ ı O'' 

kamyonetle sarıkamıştan yollanarak Arzs kınmıştır, Çlinkn bir hadiseye scbeJılf 
sahilinde ve 30 kilometre mesafede Ka- mak istemiyor. Bununla bersbsr "'

8 

rakurt nahiyesinin merkezi bulunan Ka- tin nezaketi göz önünde tutuluyor. ,., 
rakurt köyüne varmışlardır. İtalya, vnzlyeti nasıl uöı•ti~tıı~r 

Kamunbay Ekrem C. H. P. Knmun Roma 20 - Pragdan uelen ha ~o 
Yönkurul Başkanı • Uzeyir • ile Yönku- lere göre Südet meselesi ü~it edildi e 
r?l üyeleri ve nahiye köylerinden gelmiş 1 den ziyade barış yolunda baUedt~e:,1 
o~a~ halk tarafından ka!şılanarak hep bir şekil almaktadır. Südetıerln ş9fi 11ı~r bır~ıkte. A~as k~narındakı çayır!ıkt~ mi- Henlayn Çekoslovakyadaki Al.lll6

11
d4r 

safır edılmışlerdır. Akşnm yemeğı hır kı~, h:ıkk.ıııdu'Ki rn~ddeiyatınua eskisı 1' P'~t 
z~ya~et~ şeklinde ve toplu bir halde ye nıllfrıt gör ilnmıyor. Diğer taı aftan dr' 
nılmıştır. Yemekte ve yemekten sonra Hüktlmetini anlaşmaya sevk için L~ll 
sağlık durumları köyclUllk ve hassaten ve Parisin tazvikl devam etmekted•f· 
köylünün tam bir yardımcısı ve gelir • . 
kaynaklarını teşkil etmekte bulunan bay- Plt•hisll ısU yoı·Jar ,. . \ 

van yetiştirme ve bakımı glbi mevzular Prag 20 - Milli ek lllyetlerırt tı.10 
üzeıinde konuşular yapılmış, geç vakte ziyetlni k<:nun şeklinde h~lledeU 5

• 0. 
kadar devam eden bu faydali ve neşeli tamam olmuştur. BaşY~kll B. Hodza 0~~ 
görüşUler devam ederek, konukları ya- müzdeki günlerde Çeknslovakyada.1'1 

1
o· 

tak ve istirahatleri için Karakurilu ko- ınan, Leh ve l\lacur ekalliyetl-!rln•fl Jl b~ 
nuk sahipleri götürerek istirahatleri te· messilleriyle gö üşecektir. Hükumet e· 
min edilmiştir: .. müzakerelerin en kısa b•r zaınıınd3 :r 

Sabableyın ufuktan nurlu yuzü be- ticelcnmesi iç"n elinden gelen her g' 

nüz parla~an ılık bir ilkbahar güneşinin re ti sar'edecektfr. ıabi· 
bayat verıci şualar.t altı~da k~kreyerek Df~·er taraftan bir gazetenin sa 0~ 
akan Arasın kenarındakı değırmen ya- yetli bir kaynaktıın öğ'rendiğlııe g ıı· 
nındaki - Karakurtun çok lAtıf bir mesire Alman Südet partisi Alman hudut ıııı r 
yer.i olan - ıığa~lı~ ve ça~ırlık ta akşam-1 takımnda bir plebisit yaptırmal< :~r 
leyın olduğu gıbı ta:n bır aile efradına tindedir .. Bu Plebisitin gayesi AlıJI ııe~ 
has bir kaynaşma ile sabah kahval~ısı rın Bay Henlayna sadakatini ve ı;te!' 
yapılmıştır. Bu esnada C. H. P. llyön- sUrdüğü mQddciyata iştirakini gö· 
Kurulu ve Halkevi adına fahri sekreter mek olacaktır. 
Aziz Tuncel, verdiği söylevde Ulu Ön- . . . . i ·

1 
i 

der Atatürk'ün yJlunda yütümek her :\lıJJellt•r .t·enııyt~tl hıl'l ~ 
yurttaşın kutsal bir vazife3i bulunduğunu l't•ıslne uör<· .. ti bl'" 
ve Cumhuriyet idarenslnin mahalli kurum- Londra 20 - Mfll~ ler cemi}? gf 
lardtın ve ulHUn yuıtttışlardnn beklediği liği reisi B. Gilbert Murey 4<TBP1_11:,, cır 
odev ve borçların yerine getirilmesi, zetesinde Çekosloveky& istiklfıhn 11 jıı' 
kü1tür, tanın ve yetiştirmede ilerlemek den hem insanlığı, hem de bilbll'i511 o''' 
için bugünden d6ba fazla bir faaliyet 

1 
giltereyi alakadar ettiğini şöylece 8 

gösterme!-. ve kuvvet sarf etmek mecbu- 1

1 

tıyor: d"'' 
riyetinde bulunulduğu yolunda sözleri liu istiklal insıı nhğ'ı alakadar c ,11r· 
dinleyiciler ürerinde layık olduğu tesiri zira Çekoslovakya Nazlleştirtlece1' ;,.(IJ' 
bırakmıştır. j sa Ren nehrinin ş nrkında bütUn 

11 
bır 

Bundan sonra kamun yönkurulunca , p:?da yabudilere, eulhculara ve hıtll ,0ıO 
tertip edilen milli oyunlar ve spor eğ- ' kelime ile hıristiyanhmı rahat ) dar 
ıenceleıi yapılmış ve topluca Kara kurt 

1 
kalmıyacıı ktır. 1o glltereyi de atı.llı1~~sı İıtanbulkapısı caddesinde İmar Bir· nahiyesi eski yatı okulunun yatak yeri : eder, zira Çekoslovakranın yııcı tıoJ 

liği tarafından şehrin tezyini için dikil- binasına gelinmiş, burada hazırlanan Skoda silllh f brikalarını, Rumen .Peceı 
mlş olan akasya ağaçlarından ikisi Aş· sahnede " Kozanoğlu • piyesi gösteri .. ine ' kuyularını Alman yanın eline geçır.eıı•O~ 
kale kazasının Gire köyünden Salt oğlu · k · ı 1111 • 
Celal adında birinin öküzleri tarafından oaşlanmadan önce gösterıt olu komıte- ve bıı devlete iyi teçhizatlı Oç bfılll1 

sinden Parti Halkevi sekreteri Refik su-
1 
taze asker temin edecektir. Eğer 

6
ge 

devrilmiştir. Ziraat asayiş bakımından mer Karakurtlu arkadaşlara ve hazır siyasetimiz bütun bunlıırı terketııı11~ı bu hadise meşbud suçla muameleye ta- bulunanlara gösterilen ilgiye kafile adı- : matufsa niçin silAblandığımızı anısı 
bi tutulmuş ve suçlu Ce!Al evrakile be- na teşekkür etmiş, bu gezinin amaçla· müşkül olur. A 

Hava tazyiki : 606.5 raber Müddei Umumiliğe verilmiştir. r.nı, köy ve köylünün mevkiini ve köy 1ı ~ıe 
» ,. (Deniz seviyesi) : 718.9 f · 

1 
ti~ 

Suhunet : + 16.0 nhisarlarda tayin kalkınmasını anlatmış, söylevine nahiye tir. Bundan sonra öğle yemeği b r 1911· 
Düşük ıuhunot : + 7.i Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğüne yönkuruJu adına ~ençlerden Celal iyi , ve neşeler içinde yenilerek çaylarJ{er" 
Rutubet : y, 88 mülhak Muhlis tuzlası Müdürü Kemal bir mukabele yapmı§tır. Müteakjben , miş, foto~ruflar alınmış ve kafile ıJ[Jl' 
Ruzgir : SaktJı Tan Çankırı tuzlası MUdürlnğüne, onun Halkevl gösterit kolu • Kozanolu. piye- kurtlu arkadaşlarile vedalaşarak, C ~r 
Rüyet : Tam yerlnet Samsun inhisarlar tütün fabrikası sinin temsmne 10,15 te başlamış ve buriyetin onuncu yıl marşını ~ep ıP•f' 
Sema : Açık emnlye amiri Aziz tayin ve naldedll- üçyuze yakın köylü seyircilerin taşgın ağız ... an söylüyerek kamyonla Sttrt1<8 

Y&aıı : Yok miflerdlr, alkışları arasında saat 13 te sona ermi~- doıtru yollanmışlardır. 

============================================::::::=:::=:::::::==::=::::::=::::==::~~:::;:==:==:::::=::::::::~:=::=:=:::::::",_..._;::_ -·---~--~~-~·-··---·~·~---~··------~~=·~h~· ·~ı·~··~w~~?~-~·::::;:=::::::=-=;::;:.;.-:::::::~, 
- Geç detil mi Ayşe... Çok geç·. Kendimden şOphe ettim ... Bana bağlana- 1 azıçık dolaşalım ... Bu rDz~Ar dıt, selli f 

değil ml?... bileceğini her an şüpheli, Q_er an müte- , ların akışında belki kendımlzl te 0,ııır 
Ellednl bana uzattı. YüzUnde renk- raddlt bir ruhla tasavvur ettim. Nasıl decek bir hassa buluruz... Zaten 

ılı bir tebessüm yayıldı ve gözleri bir olur rtiyordum . . • K e n d 1 m d e seve- dan başka ne teselllmiz vnr kl?... tJ (f 
kOıeye dikildi : bileceğin bir hassenin mevcut olduğuna Cevap vermeden ayağa 1<al~ ndO· 

- Kim bilir Refik... inanamıyordum ... Bir çok maceralardan dereye inen tozlu yola doğru. Y~ı;ııııe 
Rüzgar çardağım kurumuş dalların- geçmiş olan senin ağzında her kelime 1 Onu takip ettim. Yanyana bırb! 11111· 

dan geçiyordu. Cırcır böcekleri bala ö· bir klişe idi sanki ... S~ninle konuşurken yaslanarak yUrllyorduk. Onda bır şııııf 
tüyordu. Ve Hıtiyar k . byecj uzaktaki O· daha kaç kişiye acaba burılnrı tekrar sizlik vardı. Ayaklurmı sanki yapı dO· 
ca~ında bir köy şarkısı tuth1rmuşlu, etti diyordum... lar gibi güclUkle yerden kaldırabillYot O· 

Bütün bunlar Ayşenln hislerini lçl- Durdu, içinde bir isyan mı vardı iıerlmiz1e: ufak bir su çakıUııflll fe 
• me bir oya gibi işliyordu. Onunla yan- bilmiyorum. ifadesine bir sertlik geldi: zerinden gürültü ile akıyordu. KoYıl ıı''ş 

. onr sustuk. Bir taratı~ızda tozlu ı ..:.. Ne söyllyeytm AYf blbnlyorum· y~pa olduğum halde bir hasretin, söndü· _ Razı idim dedi... keşke... Bana ı çamurlu rengi eriyip akmağa 03şl8rı~· 
yol, bir tarafımızda alçak bır çitle çev- 1 İçimdeld üzQntOyQ anlatmak kabil de· rulmesl )cahil oJmlyan bir fştlyakın acı· hep tekrar edilm!ş şeyleri söyleseydin... bir asfalt yol hissini veriyordu. Oze ııf' 
rllmlş bir bostan var. Arka ını dereye' ~il ki. .. Onu ben anlatması?& lmkAn ol- sile ~uztarlp ol~ııkt~kl ııtıznu btıtUn Ve bu böyle olmasaydı Refik... de hazan kırılmış dalları, bozan sıı~~· 
doğru çevirerek oturmuş olan Aneye mıyaeak bir feillde hisıedıyorum. Niçin kş.bllıyetlerlmle bıssedıyor~ın. Onun 1 ipdeki tereddütleri anlam mış yaprakları berabı:ır snrokliYor ,. 
kalın sOğUtler renkli bir çerçive y pıyor.. bunları kellmelerin. aclılerl içinde eritereğ - Ne tahaf Ayşe dedım. Yanımda- or değildi!. Bunlatı yenmek için ne ka-1 kenarlarda ki söğUtlerin yaprakları ıır ~ 
Dallarda bir küç karğa kaklıyor, cırcır sana ulaştırmamı ıatlyctrsun?... Bilmiyor sın ... Fakat ben senden çok uz11ktaymı- Y B <1 j sııYıı 
böcekleri ötnyorlar. musun beni? ŞJQl gibi hasretini duyuyorum. Gelecek dar kayret etmiştim. u .mevzu a ne 1 sından sızan gün~ş yeryer bu ~zerfıt~ 

Ben susmakta bir çok şeyleri irade Yutkundu. Gözlerime baktı : gUnlerln acısı daha şimdiden ıçlmde btt· kadar konuşmuş onun ta~mıne, onu tes- ı renglnt açmıştı. Bur el ıır suyun .u ıııV' 
~ebllen b"r kudret buluyorum. Gözlerim - Billyoıum dedi. yümeQ"e başladı, k~ne çalışmıştı~··· ~aresızdi hepsi. .. Ve durulmuş birer yama IJ.iler sank_ı··· ,.6111 

ondan ayrılmıyor. Hep böyle durduk. - Yalan söylüyoraun .Ayşe dedim... Avuçlarımdaki elleri titredi: şımdi 0 tareddutler1J1Jn cezasını beraber deki bir tarlada iki bük:lOm bır ~ b~· 
Kahvelerimiz mercan renkli fincanların Beni bilmiyor ıun... Beni hf9 bllme· - Gelecek günlerin acısı... Dedi... çekiyorduk. . çalışıyordu. Ve gökte yµmak Y.uına 

8 11
11· 

19ınde dudaklarımızın değmesine fırsat din... Onları ben hep çedim... . Susmuştuk., .btra.z uzaktakı derenin lutlar rüzgarla güre~iyordu. Etrııtt 
kalmadan sotudular. Bir rüyeda yaşar O zaman irkildi. Fısıldar ıtbl: - Kabahat bende mıydl Ayşe?... şırılbsını şimdi ıçlmızden kaynıyormuşllahlmaz bir neşe ve hareket vardı 
flbiydik. Ayşe: - Doğru dedi... Bilmiyordum seni. Evvela ses çıkarı;ııadı. Sonra : gibi yakından işitiliyordu. Ve ıOzgAr r) 

- Konuı dedi Refik... Seni dinle· Fakat ö,a-readlm timdi... 1'1lmlyorum ar· - Sendeydi dcdı ... Sana inanama- şiddetini bir paroa arttırmııtı. ( .ArJıası V8 
rygı, .. Seuf dinlemek istiyorum... tılt... dım ... Daha ,pok kendime lna.nnmadım .. , ~ Ayşe dedim ister mı in senini 
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EN SON H BERLERD 
Mecl · s. Muvazene Vergisi 

T enzilatını Kabul Etti 
~::::::=====-== Si her 

Esaret hatıraları To1>layan: B. D. b~adridde müthiş Kamutay hergün bütc, e 
ır bombardıman 

Yllrıtlaııanlar hariç, 240 müzakere/erile meşgul Nikolsk garnizonundaki T .. ;;:r:ıı: ;;; le1·i 
lYt k;şi öldü 

ll:Q hişlidt111 id 21i ( A. A.) _ Dün Maclrid Ankara, 2:J (A. A.) - Meclisin bu rak 80 kuruş alanla; muvazene vergisin- bir fiyaf rO gTUpU yapmıslar, ·aşelerini 
b t b b aUnkü torılantısında muhtelif kanunlar den muııttır. 1 ' 
r. ho b om ardlmana marut. k:ılm·ş- :Uozsk~re1 ve kabul edllmlşt'r. Bundan yukarı maıış v_e S!lir para·, .f. trr"\-ız·ı,, etmek ı·cı·n şehı·r şehı·r dolasarak ıııo6 v ı:n 3rdıman esnasında 240 ki~t öl- larctan yllzde 8 kesllecektır. '- ~ 11 ,. •,. , , 

Ilı 'ır.\~15 kişi nA-n surette y.aralan- Mü ·azene vergi inde yapılacak ten- Mecllg bütçede rev:Cll'a.te trll'ılsat le ı·ller • l d 
fı f' Mna harap edilmiştir. zllfil nşa~ıdnkl şekl'de kabul edilmiştir: olarak n'; milyon 800 bin ıtral ı kabul mS Vertyor ar l 

atıkı'stle t } Bir B'"' lçeı:l inde kaz nç, buhran, t J t' r 88fl'UZ arına ,, em ş ır. Blr gün bunlarla günlük vaziyet t.çınl.şıkllk net. cesi olarak Avu.st:.ırya - M:ıca -dL'\ müva:ıene varglleri kesildikten sonra, Kamutay bütç \ mUzakereslne devam 
tL ~vanı edı' \.TOf1ar kon~ağa. gltt.iğim ZaJnB.n Canları pek f rl.;t;ın tebaalı b.r Çak e.-, rl€rll1 dUr:iUklarl 
U\l - J eline 20 lira kadar para geçenlerle, yine etmek Ü7.ere yarın saat 14 de tekrar 

liddetıılS~lon, ?5 (A. A) - Asi'erin mezkQr tevktfattan onra gnndelik ola- toplam ol khr. Stkılmış bir halde ddiler. Yanımda tercu- ~erde te!l:ıabn deği%.Ş klmis:i Romen. 
,, t man Nagakava vardı. Yüzbaşı Yoşida beni 

1 ıctmısı Italy:ın, kimi i Çe. · :;Iovnk olmuş-ıttçı k anrr1.Jzlarrna rağmen, Cumhuri-
~aoı' ıtaut mukaveo efgöstermekle de- görünce söze ba§ladı : tu 
(ıl CdJy · ı · M k • ,J_ d • b • j -Adamlarınız g:ırnızond!ln kaçıyor- B:tun kafılel"'r ga.rni nd:ın ayrılma-
td111 tır t ~ al'. A .. tlertn eline geçmiş e SlRa a yenı ır tar. Blz siz Türkleri bu emler kampına. dan evv .. ı b r V~da mll meı .J ver yordu. 
-~. a ıın mtlbim mevziler ibtirdat 1 bir rn.tfu mahsus (Almancası Als Gn:ıde) 1B

1 
m ıc;:ı.merder çok rrru.fü o~uyordu. 

~ f olarak aldık. Blze medyunu şükran olma- Yed1 .s-e-ne s;ırcn mutcm:ıJı bir f l{t,ket ar-

Dl Ş . - ı·s~van çıkmış e 
1 nız 10.ztm gelirdi!. BJ.z alma..'>a)'dlk sl2 !iC- ka::kl ·lığı karşılıklı olarak nr::.mızda b:r 

~- y SiY ASA 'J falet içinde anahvolacaktınız... sarnimiy .. t ve nu.h"bbet doğma :.na Vo:>lle 
~A ı----_ l Çok sinl.rlend:lm: vermi tı. Garnl.zonö:ın a;;,lıyarn''.: nynlan-lVIek • k d k PıırlF , 21 - REdyo ajansının bildir·\ 1 - Eğer bu blr 10.tfu mahsus ise bUe 1 lnr QOAtu. Biz geride tkalanlar garnizonun 

S} a a i diğine göre, yan resmt tekziplere ra~-, lngiliz QİQffiQ bil asli ıt>lr adama bunu söylemek yakışmazdı. onun dizıliyor ve her ıg den kafiLyl ay.1.1i 
h~t )} men Mek iksnm Sen Lui mıntakasında Ben bunu şahst fikriniz olarak kabul ed\- h:ırn.et \'e muhnbbftle !'. :mııyordui.<. l"~ ro ,. ·· d ar yuzun en karışıklıklar çıkmıştır. Muhftlif beğt un· Kralını yor ve diğer Japon vat.andaşlannı bun - ı Bu sel1m(tleme~?r man<>.viyet.m.'Z ~l'-'e-
\ıka • k unsurların R~istcnmhur B. Gardenasın 1 ıardan tenzlh ediyor.um diye ce\"ap ver - rinde büyu-" ve yıkıcı bir tesir ıcro et -

n 10 lta idaresine katŞ\ ayaklandıkları söylcnt- k ı d dirn. 1 mekte :idi. ÇUnkü mc:mleketimizd n b!n -
ku Reyn l yo·. açırıyor ar 1 l Tuhaf \bir vaziyet hasıl oldu. Ve ben lcrcc kiiornetro uzakta yabancı1:ır elinde 
b "\'etıı c e ıntıeı büyül{ had·seın·n kapıyı ardlmdan ç.a.rparak yUzbaşıların 

1 
yalnız ve sah·p~ kal yordtll<. Ok ıı ~-

l~d!se dab:Yan,ları tra~ında. btr ~- UçOk .\ lll<'l'lknlı ta~ yart•cller astlf're Eli sil3hlı onbeş kişi birdenbire yanından çiktun. . 1 CU1'lar gibi biz" sahip olnnyru1 o zamanki 
ı;~ e eıllltdı o.ctu! takat. kımse a.\dınş ynr<hm Pdlyormuş . . , . 1 Bir tiyatro heyetı \ Jeotanbul htikftmeti uf:ık b'r tava ·'t't hare-

lı!\'ıı~i · Ale'tsıkıı huk umeti tngı.tore Nevyork, 21 - M k '1ika vaıiyetini yazıhanesma gırmıştı, Ni:kolskda Ruslann cllnde bulunan ketinde :.o.!e bulunmuyordu H"r ~yrı lan 
At, Bıından~tın · s~b tın ı kıstı. takip ed~n hOkll1ut mııhafili petrol tr kk iğ . d k f 'd Tür'kestrler.1btiyükiblrsefaletiçinde kal-ıark!ldaş: 
t. k~k;ı bir hııftn ke.clıır evvel k 1 . tt 1. k' f bebı'ylc bu SOgU an 1 1 sayesm e ur Uı u mışlardı Ruslar maa.slannı vermekle be- . . . 
l'ltt tıın L . . 1 Ulllp'ir.ya arının ıs ll' a ı s . . s·z de dönersınız ya''.:lnoa... Her 
l1 ltıııı lo l O~drad!ikı scflrı~ p ı sını mem'eke tle .stoklHnn te-aki.in ('tliğlni Londra, 20 (A. A.) - İngllterenin raber rublenin kıymetinden pe~ ziyade halde hukümetlniz ~zı ).ız ıu-tli 'makn -
n~c ııazare~i~dı ~an so_nra, lngıllz h~!'i- ınüsahede ediyorlar. Yeniden bir kuvvet otomobil rnuayi krBlı olan L~rd ~roess kaybtmlş olması aldrlcları par~ ı~e on~~~ cak değil:lir gibi teselE ıa.n:ın soyled.ikçe 
~~ı \'e bllküuı et·gıderek, Mosteşan gör- darbrs:n:icn hah~cdi lmekt di · 14 Mayıs· l, yazıhanes\nde otururken, buyuk hır oto· ancak ayın_ mahdt~:~~ı:ilck.aln1ç gut nütnnded b'll göz:crimiz doluyor ve hıçkınkl=tmnızı gUç 

fltak c ınden Sdar~th:ıncyl ka- · b'll ı b ki ı b' de b: r el- yur.a.bllece'k erzak \IÇU<U em :c e • k ım 
td 'llltml . . da ~it·ks\ka lı(i l( ı\mttf tanıfrnd n ikinci mo ı e ge en en eş ş' ır rı 'c ' . . tbu kllde eltm tutuyorduk. Mem.akete hasret. a .. nın 

t~ı Öyled~kellne c Onmf'k !çın emır Acncıikun tayyıırech.i r in tevlı..ifi bu~unla lerinde tnbsnc:tlarle. yazıhanasine gire- yord~ . Zab.tlerr ?ç~n v~!~e hi:'tse lhemen acısını o zamanlar bUtun ağ rlı •ile hl '"t-
~t ~er 1

•• • J rek , Lorda hiç se! çıkarmamasınt ve oldugu glibı ne er er ........ . t'k Ne olursa olsun Tür;c t praklarınn 
~l~tlince~l rır? tan meksika l l\l!ümeti ahlkad r gö·ülmektedlr. Bu tsyynrecıler kcndilerile beraber otomobile binmesini hemen ayni idi. Zaruret ıçinde .bulunan n·}~k basmak yegı\ne emell.miı:di. Vatan 
llıtllıhur tei/R!!iz serı:ine dr-, Meksik~ M kstkoy.ı krça~ c 1 kla h ~p to~yıırderl lstfmi terdir. lazıllann verdikler! yemek neferleri 0 - uiukLı.rı bize her. ş-ey-den y.ı.'.tm, h<>r yer-
~, lıJe r ir 1 

Kardcnns tara!ınrl&n aynı sokmuş olmakla il bam cdılıyorlar. 1 S~~ukkanlılığını kaybetmeyen L'>rd tümden ancak kurtara.'bmr bl.r baldeydL den güzel ,geli.yordu. 
'q dıı, nota verilrulsU ve bu nota- B 1 " u t.i 1 t k ar Is ' Bu sebeplerle Nikolsk .garnizonunda bulu-
t rt llrrı 2 ~ OOo in il'z 'ııralık bir ek . u t~ yaıe er. gor 0

• ' Ş? , e 1 
• ~ iki dakika mü-:>ftede isteyerek, mnteca- nan Ttirlt zabitleri bir tiyatro grubu yapa- Bu sıralarda garnizond~ Kızılay ce-

ı~llte lştı Bu pıır~ ·h'iU\lle" yüıünJen pam ava ı h rn ç edıl(cektı. !.< akat şımdı vlderl oyalamış ve o s!rnda dlğer l:1ir rak şehir şehir dola.şmağı ve verecekleri mlyct,nln Japon sa.Ubl nhmerl nezdinde 
:tı ı~~~I~ Meksiıcv'd~ uğr;dığl Larar- ; bun! rı 1 lsydn hnırl·~ı yapan. btr gene- ~ odadR bulunan misafiri va ıtasHe v.ııi· temsillerden elde edecekleri hasılat tıe b!-zi mcm1eloc>te oelbetmek için 'te-ıeb'btis-
(!kt~ 1

11
n fç'n üç s r nedenheri v ril- ıal,ı Yeri'ıt ği knbııi c dı !yor. Dığer teraf- yeti pol!se bildlrmeQ'e muvsrtak olmuş· kendi da.şelerlnl tem.in e:tmejtl düşünmüş- lerde bulunduğıı rıvayeti ortnya. çıktı. 

1 . t.k~tıtn Prırrnın UçUncO tskı-:iti idi tan r s i mc:t f l!er'n teblp
1
erine r.: ğ- tur. ıer ve bir trup yap:mı.şlardı. i Japonla.rdan yaptığımız.t:ı.hkika.tın müs- -

~ ~11ter,n~a s bı p olan asıl hndi ·e m 11 c ddi ııı· h r z '!. tı:>r ti'ntının alındı-; Polis kuvvetleri derhal yeti~ niş ve B'.l trup Vladi'VOS'toğa <Ut geldi. Ve bet neıt!~e verdiğin! görUnoe memnun ol-
~h \'er~~ bu ayın oo birinde Meksl- ğı a'll eş 'ııı iktıı d r . A'Tler' kalı tayy.:raci- şerlrleri yakalayarak götUrmUşler, bu Japonlar rnüsaadeslle b1'Z1m garnizonda du'k. Biz.m için ~e mem1ekete avdet et -
~ .. tı'lles·n~~l şi ddetli notadır. !ngiHere lerd n bir haber y.>~ tur. İsyanından bah- suretle İngllterenin bu zc;ngin Lordunu da iotr kaç tetnS41 verdi. Oynadikian eser- mek ümltleri belırnU.-;;tl. Ban un ne zamu-

"111l:ıe it Vaktı geçen tek8ittn de·h ı . . d' 8 b' U ll"b k t 1 d ıer büyük değtldi Birer perdelik kome - nını, ne ş:ırtlarını hiç bilmiyorduk. Artık ~ıtı alıı( t 1 sedı 'en gPn~ral ~e ıno t ın m se a ur armış ar ır . I · . .., . r'k} , ,.d k 
'I 'ine Me a eb ediyorlard ı. Bu Mta köylOye kum nda ediyormuş ve hllkıi· diler, küçük piyesler, ve bunların arasın- Um . - . r~ .. ~ .. :yo u · 
,ı/htne 1 kslkeı gneteleri lr.gıl tere mE t 8 bi n kfş'lik bir kuvvetle ona kar- V l LJ b . da anuhtel!f nwna.rala.r. Numaralar ara- Tı ı ~ e• ırlerı 
Ct: hUkşQddetle aya~a kHlktılrr. Mek- k k ... L . ··a f J b va 1. UgOS QV ı:ıQT ıye sındıa QOban ®etoou, öksürük. aksırık doe- P "'\ay:ıreçk.a. garnizonu mutte!Lk e-
~ag 6J:ıtıı· _ ıtıeu ise bu r.otaya verd iği şı ·oync mış . .Sen uı vıı /e ID tbt al tosu hatırımda. ika.lanlardtr. Bir de şI:mdi ~irl · 1 .r.L '-et.le ine avcet ett.ı ~ten scnru 
l:ıl l tı . Ol Ellerinde birçok varidat kHy- tücumla• ınt1an korumak fç n te r er Nazırının : Hasa.nkale Zlraa.t Banka.c;ında me.mur o-ı pek •• &1::1, mlmışt.ı Jnp:>n:ar Nikol ..... :inki 
ı1~1 ll:ın \en büyok devletlerin bile alınmış. tan ihtiyat zabııtı: Muhittin Beyle ~s:ıret- gan.z .. n,aı.nda bulunan Tilrk e. lrlerlnl 
la'de ' llfit iç'r.de çupınoıkları şu' 'T'JS k • • • f • ten geldikten sonra uzun müddet Istan - de ı .m g.ırn.zonn nn:kletmeğe karar ver-
it Uer l~jMek.slkanın da balen ma'i moş- 1 Eski Alınan Kara Ordusu 1. cur ıyeyı zıyare ı ioulda kalan t'aıkat sonra ne olduğumu , dile .. 311'.l"' «cnra onlnr da bi7 ilt' lll.k et.-
ho~'Q:gtld~de bulu"mannı kı bu\ etmekl ., h ld ,~ Belg-rad, 25 (A. A.) _ Bütün ga- bllmedlğ'im Necmettin Beyin bera • ı tl. N :~ .. · •:e·~ı Rus garnizrnu ec;ırl0r! nynı 
~c Ç)~ Uı 2! 1,, bü ~ Uk ctev etler1n de }\ Uillalldanı ne a e • zeteler, Yugo lavya Harbiye ve Babri· ber söyledikleri "Va;tana Selfulı .. isim.U ~1~ şek l~"'. ~ladso.:.tO!{ Rus arn.!,.onuna. 
hı~ıkt:t' Odey nıedık ler1 b' r za·1Hmdıı, I Paris 20 - Bed!nden b!ldirlldfğine Nazırı General Marlç'ln 'l'ürklyeyi :dya- vals vardı. Bu vals .garnizonda uzun ~lıd na} led lmı.şlcrdi. Bu suret!" Vlnd.v ~ lk-

sı~ oı:U kttrşı gli..;leril ... n tazyıkın öre 4 Şubatta Alman HHrbiye Nazını reti esnasında görJQğü iyi kabulden det ağızlanm~da dolaştı kaldı . Hele . t::ı.'k Rlh ve Japon g:ırnız;.>nl.umaa Tilrk 
• ~ilke. ~Unu bilıtırdi g- ' • . ı . . Bekadn bu diyar, bu diyar, bu diyarı adem csiıler.!1den başka kimse kalmamı· o!u --~-t t işin a 1 1.· 'lt . . b Mareş"l Fon Blomberg ıle ıetUaya mec- sıtaylşle bahsetmektedirler. b ıııı....m haram selam <ilClfım d ~a ebe ınm, ogı ere ıçın u ı G 

1 
M 

1 
A al . Haram u var •• • • ~ yol'I u. 

b/eııın te lll~iyl•tsiz addedilebilecek bir ' bur edilen e, ki kar~ ordasu kumand n- . enera . ar ç v a eıansının mu- İ bizden ~elam Hlr cinayet 
~:~e bıı svıyesi meseıe~ı olmadığını nı G .. neral Fon Frıç. Henovr şa~olann- babirıne lzmırde beya~atta bulun~~ak, Harnm bu varlığım haram. seUmsana mz·m garnizomunu~d:ı K"IKitli Gül 
b n lciıı k: Bunun asıl sebebtnl anla- dan birinde mecb:ı!I ıkametc tabl tutul · ı TOr-ktyede a-ördUA'I mıs.atlrpcrverlıkten 1 bizden selAm ağa isminde bir başgavus vardı. Kırk yr. -
~ ·~~~rı bi~reı dabn geriy~ oıta:-e~ ve muştur. General oradan ay. ıl~ıyaos~ına mı:nınuntyetle bnhJetmtştır · mısralarını hiç unutamıyordlık. O zaman ıarında !md r olan ve n~r b=ı. ·ı 1'.i· :ı.; -
b1.ı 1 11 kıı. a kııç ay evvel logı:tere ile namusu oz~rine yemin etmtştır. Bir ya-1 • " ,.. • . memleketten senelerce uıak 'kalmaktan ker te .ri bırakan bu ıtmşnavn-un R ~0n 
,, ~~tı.ıe!( ~:'' dttki slya!f gergin iği ver kendls' ne rEfttkat etmektedir. Fon Papenın hususı kahbı- mtıteha.ssıı -daüssılayı bu satırlar ibtısbu - ırn1 nde b r de bac nağı \ardı. Bu iki c k-
f>1tkt 

1
c Sika ı rndı -, ı d .. · d · b l du , tün ıtyadeştlriyor ve 1Qlm!zdc memleket rab:ı b'Jbirl0 r!nirn hi a:yrL.:1.1 .. :ı. dı B'r 

~ti ~adıııtı hlH t1•n etl geç~ n rn l\f !'lrtta Moskova radyosun a Turk nın cese l u un . hasret.ini bir at~ .gibi yakıyordu. gUn Ru n n ortadan k:ıybcld '"U yl oı-
ttııı il. O ı- ,: .. ~ troı kuyu lı rına el koy-l l , ftası j . Parls, 20 - A~manyanı~ eski Vıyana 

1 
Nlkolskden geçınl..$ olan bu TUı'k grubu chı Garn:zonaıı her tarafı :ırJ.nd. Bulu -

~Ot~ lngiıiı n 1 ka i<! r bn kuyuları on 1a 1 scfırl Fon Pttpen ın kaybo .du~u haber gamı.zonda ımm·:ıffakiyet~ yerd.ğl temsil- namadı. Ne.r..,ye glttiğl, n:ı ı kaybolduğu 
~tıt\ı 'Ye bu vf~ Ameı i'"an fır~al:fı iş'l"tl-: Mo~kova, 25 ( A. A.) - Sovyetler . verilen qusust k&tlbi Ba~on Fon Kop· terden sonııa şehirde de bir derası Tatar bir tUrlU anlaşılamadı. Jape>nlcı.r i"'e v:azi-

Q acı ı:nu rnıılurın 01'llat.: ı ve malze- Birliğinin hariç\e Kültürel mün~sebetl~r let'in Tuna nehrinde cesetı bu'unmuştur. ' lrulii:biinde, diğerı Narodn1 Orunda olmnk yt!t ettiler. Sıkı blr taJıklkat yaptılar ve 
k~tek1 vrJ~n fn~Uiz lirası tutuyord•ı. tesi~ cemiyeti tarafınc!~n Tf1.dyoda 99 ' su ceset on beı glln evvel sııdan ç ka- · lizere iki temsu verdi. Bu :tern ... nıer kalıt- bunun neticesinde R~nin Gül ağa ile 
'~ h f't:dıJee~ ka Ştsınd", p 0 k tttbJi Mayıii t , aş'amaK ve bir hatta devam : rı1 mış ve ancak şimdi teşhts edilrutştir. 

1 
bal.üt oluyordu. Garnizondaki Türklerle garnizondan çıktıktan sonra a'\ df:' etme-

~~ k "ha' s )e do ~n İngtltcr", hır etmek üzere TUrkiye için bir Konser B' F k d t · şehl~dekl bütün Tat.f&l"lar dalına hazır m ş odlUb"tı t"' b!.t edildi. 
tf\:rar,tıd ,:nra Meksika hükQ ·~olini serbl h r 'ip tdıl ni~tir. tr railSlZ a lll ayya.recı bulunuyorlardı . Japonlar ve şehirde türk- Glil ağa tazyik edildi, rl~ azet Jın.p:>ine 
~t~.' lı~ııcu dolay~ protosto. ettı kten Konsnc dahil rrtistlerdcn Bayan kayboldu ı çe bilen Ruslar da gelenler arasında idi. kondu, uıy1."'U~uz bıa'.kıldı. N hayet Ruşeni 
t,~~i l'lat Parfl ts ksıt mOdd ti iDÇcn Dıra rva evvelcs Tllrkiyeyl zixaret et, p rb 20 - Hath mnst~kim U;;aerinde Vladivostokta oldUkQa kaza.nan lbu trup öld ır:ı:uş O:ctui'hı kenci'mr ikrar c'tlril11. 
t e~ kalkrn ~ nı da i::tem"'k Etıretlle i ş o' d~"U ktn, TUıkler taratından h \ d ü rat rekorunu kırmak i in bir ~nüddet onra tekrar Ntkolsk .,,ehrine GUI aga Ru.şenl orma:ıdJ. k1fa-ını ta l.a 
~e 1iltıun ~ ~lı. ı m ş ,. f't , ! dunya e ıo 6 ç Göndtl. vurarak öldilrmuş ve oraya k!.1.zd1ğı b.ı· 

~'\t 1nı 6de~~ rlne Mek-sika tazmln ut pek f} ı tcmınmaktadır. Pansteo auraya doA"ru .hareket _eden I Ayrılık çukurı ffÖDlmüstü. Cese ö:nlil .ı • ü Y"r-
~.~ ?ı'?İlft ta' r ctk at petrollar bıı kkın· ı Nisan a rı n da tica.retiın iz 1 Fransız kadın tayyoreclsın~en hala ha- 1290 yılı ortalarında Avru;nının rnuh- den ç,ıkarıldı. 
h·~1.' L~rıdrl!.~ebt~e k~lt~ &!tmadıkten ) . 1 ber alınamamıştır. T11hamyat dsvam , telif yerlerinden estrleri nakletmek üzere Gul -a~a bu c·nr1y i "l'lemle> • tc r.v:t· 
>' akı srfırlnı de geri ça-1 Ankartı, ~1\ ( A. A.) - .Nısnn ayın - ediyor, krzıı haç koml5yonlan geldi. Her nıem - Y"tler! ortay1 çıktH an .nr yJ;-n· •ıı 
(~ ~~M·k~d . 1 da '?1fm\e~ctlınlze y_apı~an ıdbel!t kıy-ı Eski Avusturya Başvekili leket '.kendi esirlerını toplamak ve vnt:ına karar verm ~·Niyet! de koyc d ndti "U za· 

aıııı ~ti Ca alıi s•yıı•f mahgflie sf fi - mcıtı 14 roılyon, 56:> bın, ihr.:oat kıy· ı · sevketmek ürere blr heyet ıgönctenyordu. mnn Ruşcnin dul kansını kendisine 11f -
~'ıı~'~ı ~ı·~hnrsır ı'l k t ' i bir irıl-iita meti ise 9. mi'yon, 4Qg bin liradır. Berıtn 2t1 [ A_· A. 1. - Avu~~urya- Bunların arasında R.omanya, Yugosla:va. kfı.hlnmak im.ş ... Glll :ıga~ ,Tapcnlar tev-
tt~t 'I lıı r:ııso l •nrn€: k:e he de, p~trol, Bu rnı\dar ~eçen senenin. aynı ayı· nm eı:-kl Tb~vekllı Şuşnıg balen V yaua- Amavı.ıtluk. Çekoslovakya gibi sonradan h.1.r e tilrr Gtil ağa I tan ul Kadar mnv
'~~ 11rııtııy, !er~: in arzusunun yerine na ııazaraı:ı , ıcPıaıa_tta 6 mı\yon, 201 da hu'un.ma~t,.dır: ~abaneı memleket- t~kkül etmiş devletlere ait konusyontar kufen get.rildi ve oro.da TJ.rk adl'y .. .,.inc 

11!!ı~ı. cıııtı de saraheten ıınlatılmış bin, ibrecatta 1 mılyon, 552 bin lira lerdea b rlsıne ıııttlğt hakkında çıkan bile vardı . Hart>ı umumının Avrupa hart- tahk..1cat evra'ldle lberaber tesllm edildi. 
· dırı IJIPLfJMAT bir rtıt göstermektedir, •haberler asılıııdır. tası u~ rinde ya:pm~ olı'hıiı,\ bUYll.k deli- (Arka ı var~ 



4 DO Ö U =================-
Südet Almanları ---------------------------------------------------------. 

k Hikaye 

.M. TOSUN 

Bunaltıcı s1<·akla?' başh mıştı .. Ramiz- mıştırn. Karasineklerden bizar bulunu-

hükumetle 
anlaşabilecekler mi? 

le otl.1rdufuuıu! odn:m h r y<-kasmı ~orduk. En nihnyeL o; elir.d9 iki havlu (Boşm"kaleden devam 
k:uasfn<'kler sarm1ştı. Okumadan da. vaz ile döner<: k birini de bana uzatmıştı: Bu meselede, Almanyanın matmnh 
i'e~"lliş. mPndillerlmfzl yüzlerimize siper - ı;:u yar$!ınszları kf'ği!lım - diye- ve gaycl'3ıinin bakikf ehr.1mmiyrtini 
ederek karyolalarımızu uza"re·şt k. Ge- ret... gösterecek. ortada yeni bfr h ıdise olma· 
ne kı;,r,ıışı.•tıdan h i'J \ ı çare yok lıil .. Hwluları s~ı}a, ~ola sell!!yar<'k d!ğt için, Südet Almanlarile Prnğ bü-

H ... miz b!lmı; . : in kleri .. percereye sıkıştırrnıı;;lık 1.~u kfı'lle!i arasında biı: anltışma ytıp labile-
- Dn", s~na knrasınek hatıramı fi ırud ı yu2üınün b!r havlu tlarbe.ıle cnği zannedilirken, ş'mdi müzakereler 

aıı!atayım, dedi. 'k" .~d 1':1?1 görmiiş, gene terlıcmiştlm. daha tik hamlede çıkmaza girmiş de-
Şaı·a s:-n,lJm. ı~ıı ne· z<ırin rnsıl bir l · us'e ır.eıı yumuşak d!lrb.:ler olma- mektir. 

batım o'at:ılllr? Vak 11 Af kfycn bir ş~rkı- sı Y lı ndc-tu Y k•lucak gi:,i id'm. Zaten b şlayan bu müzakerele in 
nın, suyu hı uınuş bl. d 1re kf'mmndııki A• t k l:en de lı vluu.u orun n'llum- çok nıız'k safbalnr g"Çlrec ği evvelce 
~ğaç gölgol ği.,in, çiç ~i ı.olu.u~ Lir n 1 pıp•yo .. v· gll!i'mc;ily r·'urıı. Ke1ş1- mn!O.m olmakla beraber, bir atılaşnaya 
stık~ıımı: o şaı kı lıe d rı.len •• kçe, göl 

1
!1 lı, b 'er yclp<ız :ı. t siri, ~ı:ırdı bu dar~a: varılması imkanı dı.ı daima Uroit edili· 

gele~ crtındıkç i, ve ~·ç ktr kc..klandık- 0 d ... C~n!,n"'lış. nı .. Sa <n1'rı perde5ıoı yordu. Fakat mOzakerelerin dev m ot-
ça ~.irer h:ıtıraları c. nhım.ıbi.ir amma nrnl y.ırdk: tittl bu sın da, Ç koslovnkya da beledi 
k;ıra ~i ek g'ul k'lrıım, ıs.rrıı ve keç:m - Buraı::ı dah:.ı nı !tiaekslı? D miş- yeJeri elde etmek iç1n bir intihap mUca· 
bir !T'a":ı ' O': n:ıı;ıl bi· bat. yı tauleye Hm. He:ncn il_ıil.:-ın:ş, muh~<ş ın rnlonda delesi de dev;:ı.m elmckt<>dir. Mnzakere-
bl!frd:? . g niş b'r r:eft s u'm·ş'ım. !erin büyle bir mU<'adeleniıı devam etti-

B:!n tU"liarı dllşUr Urken füını'z sö M an·ıı c:ulmııı hıze ç.içEklı;.r"e dolu ğl bir smıyn rrstlamMı dn ksi tesacIOf 
ze b~t-l· mı5•1 bile: idi Ikın o un h rnketlerlPi lıık 1 p cdi- olaraı· telakki edilebilir. 

-IlllmEn h 1r ge rln; mulı'llne ve y'lr, hem ele sıl: sık çiçekler o bckıyor· Bu intihap do1ayısile, zaien sinirkri 
a!?rJ ~ uvı sıncald ur.surlaı ın <'ıınırrı f ıına duın. gerilmiş olan Alm n mı surunun vahim 
göre ez 'eya çok c!e~ccek b!r ut::ngı:ç- 1 - Selim zevkinizle bentııı g'.b si!ılz. hadirnlere sebebiyet verm• lerl hiç te 
lığı vardır. O çağda hicabın mahiyeti I B<:yılırım çiçeğe _ Demişti _ iblimal haricinde dt'ğildir. ÇOnkü o 
daha anlaşılmamıştır. Bu ha ; onları _ Pak tabit değll mi? zamnn bu unsu !ar hükumet teşkilatı 
ekseriya rızk tan da fıs klanda da uzak _ o h. Jde söyleyiniz, kırın •zı gülün va hir milletin hayatı üzerinde doğ u 
bulundurur. • Gençler b'lse, ihtiyarlar ifadesi ne idi? dan doğruya ve d-rfnden tesirler yapa-
yapabllse ,, sözll ile gene bu çcığlardakl _ Vusıal! . D .. dim • cak parti ihtilafladle vaz·yeti büs"lUlün 
mahcuplar kastedthn!ş olsalar gerek.. Darbııl vazodan çektiği kırmızı bir karışttrab!lir. 
Hrr rıe ise .... Hikfı}eyl anlah1ı;ım: Ben gülü gö .sUme lllştirdl... Unutmayalım ki, Ç"koslovakyadn 
de pek m: hçup bir gel'çtim. Benim de Bundan ötesfni beyecansız anlatama· şimdi Henl 0 ynistlor denilen Nazi kıtaatı 
her genç gibi kalbim: aşk için rtrer, cağım. teşekkül etmfş luıldedf... Bunlıır kerdf 
aşk ile çurpardı. Ya'n•z 8 vgllimln kolları nasında aralarındıı erkanıharhiyelnini bile kur· 

O smılnrda ecnebi bir kadın tarı· iken ilılhf bir nhenkle ruhuma akan muşlart"ır. Hepsi de bir işarete hlkmuk· 
yordum. İçin için seviyor, ll\kln sezdire· tek cı mleyi - Olduğu gibi _ tekrar tactırlarler. 
mfyordum. Onunla karşrlıışt:kça ruhumun edeyim. Kötü bir işaret verllm ye görsnn. 

ifadelerini değil, s kıJganlık terlerini - Karaslnekleri unutmayalım .... 
döknyardum. O beni anlıyor, fakat ben R&mizin blkayest buredıt bitmişti ... 

CİHAD BABAN 

ona ıı~kımı anlııtnmıyo dum Tatlı bir kaşıntı için :yüzQınde dolaşan Er:.uaztlll J rdlilf.ıjhule11 : ra zon ay 
Bir yaz gOnO öğle yeme~lne kal-, elimde kara bir E.inek vardı ... 

Erzurumda yeniden yapılacak olan nıdı mu•• sa a 
9634 lira 61 kuruş bedeli keşifli ilk okul Er:.urum Valili[ji11deu: E'r:. ur tt ı n Vilayet inden: 

')_, MAYJS ·ıu:ıs ~ 
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radır. fil 

O Tiryakinin ha'ıJ 
her zaman aynı 0i/ 
gibi içimi ve 11 

d d .. meı. 
e hiç egış t) 

}-ter 

AYNI HAAfA~ 
AYNI i Ç 1 f 
AYNI NeFA5 ! 

TiRYA f{ /Pl 
.. .,5lr· 

BULABILlrı 

bina inşaatı açık eksiltme usu'ile eksilt· T •ı [ ~ 
Aşkale kazasında yeniden yapılacak Ilıca nahiyesinde yeniden yapılacak meye konulmuştur. Ta zon ay ıgı ~~ 

oll~~ ~1796) k lira (5? J. kur~ş tıe:eıı ~~- ( 7787 ) lira ( 87 ) kuıuş bedeli keşifli 1 - Eksiltme 6-6-938 Pazartesi gü- Görülen ınzum üzerine, Trahzondn yapıkcak olan AtntUrk Anıdı 
~ ayma am evı ınşaa 1 açı eksı t- nüıııune evi inşaatı açık eks"Jtme usulü nü saat 14 de HUkO.ınet konağı içinde kası 30 - H 0 z'ran - 1938 tarihine temdit ejllmiştir. 
me usulu ile eksiltmeye konu'mu'itur. d " 

1 - Eksiltme 10 Haziran 938 Cuma ile eksiltmeye konulmuştur. afml encümen odasında yapılacnktır. 1 - Trabzonda bir AtcıtUrk Anıdı yap lacaktır. J[ll~' 
gOnU saat 14 te Erzurum Vilayeti Daimi 1 - Eksiltme lO·Hııziran-938 Cuma 2 - .Muvakkat teminah 722 Ura 2 - Anıt projesi 30 - Haziran - 1938 ze kadar münakasaya konıı el 
Encümen odasında apılac:ktır. günü saat 14 de Erzurum hükumet ko- 63 kuruştur. . . . 3 - Talipler bu hususta Kültür Baktın ığı yü" sek Öğretim Ge

11

11
1,lli 

. 2 - Bu işe ait keş f :etveli, silsilei 
1 
nağı içinde vilayet dalmt encümen oda· 3 -: İstekliler ev:akı fe n ye~ıni V!.- törlUğU ilo İstanbul G•lzel Sıın'atlar Akademisinden mufassal malürn°~1 J 

fıat, resim, husust ve temıı :;;attnan: e ve sında yapılacaktır. ıa.~et daımt er.ctlme~~ndc ve nafıa mu- 4 - Tr bzonda yapılacak olan Atatürk Arır1ı b~r portre beyJ;e lif 
eksiltme şartnamesi ile mukave e proJ·e j 2 B ı 't k tf t ı· ·ı · durlUğünde okuya bılırler. Trabzonun Mılll mücadeledeki rolQnü ve Natü k'lln 'l'rabzonu ıııuhte 011 

· - u şe aı eş ce ve t, sı sı- 4 İ t k'"l t' t d .k ·de 
ıtnt Erzurum Nufia .Müdürlüğünde oku· lei fiat, rcı.im, hususi ve fenni şartname . ~ s e ıı ~r. ı~are. 0 ası v~sı a- larda teşriflerinde halkın heyacanl rını ifade eder mahiyette bi~ Abl 
yabilirler. k ·u . sıle birlıkte bu gıbı ışlf!rı yapabılecek 5 - Bu Abide için azami ( 140 000 ) lira kndar sartedilecektir· ,ıı:V 

3 - Muvlikkat teminatı (685) liradır. ve j 6
. 

8
.
1 mer· şııürt_nuan10'6:~ vde ömuüklabv.e

1
.1e ehliyeti haiz olduğuna dair nafiu mU· 6 - Müsabakaya en a.z lstanbul' Guzel San'atlar Akademisini biti 

t A • pro esını na ıa m a r .,,un e g r e ı ır. dü l"""" d ı ·k ·1 bi · i 
4 - steklller resmı gazetenın 7/5/936 . . r uAun en a mmış vesı a 1 e rınc Türk heykeltraşlan girebilirler. ı,ı 

tar ib ve 3297 sa_yılı nüshasında çıkım 3 - Muva~kat teınınatı (584) llradı.r. madde ~azılı. gün ve saa_tta Vilayet d.a- 7 - 30 - Haziran - 1938 gün O akşamına kadar Maket ve projeler 
talimatnameye gore vesikalarını hazır- ... ~ 4 - 1steklı!er ~ resmi gazetenın imi encume~ınde ~ şekkul eden

1 
~c~ıs- Güzel S n'atlar Akademisi Dlrektörln~üne teslim edılmfş bulunmalıdır· 

layıp ycız•lı go.~ ve saat!e Vilayet Daimi H) 956 g?n ve 329 ı sa!1h nU~hasında yon riyasetme muracaat etmeıerı ılAn 8 _ Maketler en az 1 1 50 büyUklüğUnde olacaktır. 1' f 

EncQmenlne nıuracatıarı ılan olunur. çıknn h1lıma~~aıı:eye gore vesıkalarını olunur (No. 330) 4·2 9 _ Projeler Anıdın nihatşekil hakkında tam bir fikir verece 
(No. 354) 4 - ı hazırlayıp bırmcı madde de yazılı gün olmalıdır. ti 

Posta günleri 
ve saatta mezkur heyet riyasetine mü· Erzurum Valiliğinden: 10 - Anıt kaidesinin h'ok halinde mermerden ve heykel ile ktı ~ıl 
racaat etm'llerl ilan olunur. brenzdan olması şayanı arzu ise de bu cibet heykeltraşın t~kdirine bır~ 

Ankara - İstanbul - Trabzon postaları 
( N 3~6 ) 4 Ilıca nahiyesinde yeniden yapılmak· <ı" 1 0 • · 0 - 1 ta olan ( 2493 ) lira ( 84 ) kurucı bedeli 11. - Pr?!e ve maketler Güzel Snn'atlar Akndewısinde Tü~k ıre 

GldJş Geliş ~ san'atkarlardan teşkil olunacak Jüri heuetinc0 tetkik edilerek bırınc 
E lJ ,f'ı i l .... keşifli Nthlye Müdürü evinin ikmal in· ~ 

Cumartesi 18 
Pa.zartes1 18 

Cumartesi 
Pazartesi 

7,30 
14,30 
16,30 

.Jl'ZllJ'U 1JI e1 let~ ar tglndan: şaatı açık eksiltme usulü ile eksiltmeye ve ikinciye ( 500) lira mükafat verilecektir. ol~~ 
!~arı ahere kadar serbest döviz konulmuştur. 12 - Anıt yapılacrk mahal tam bir müstevi şekilde kabul 6' 

Çarşamba. 18 Perşembe verdiğimiz memlt:ketlerde~ gelen mal 1 - Eksiltme 10 - Haziran. 938 Cu- Anıt mahnll"nin fotoğrafları ile mevzua esas olacak ynzılar KU\lll~tsl 
Kars - Ağrı postaları yüksek Öğretim Gımel DirektörlUğUndcn ve Gtızel San'atlar Akııde ı 

bedellerinin ödenmesi için yeni mezu- ma günü saat 14 c!e hUhfımet konl!ğı 
OUmartesı ~·17 Cumartesi 13 '13 niyet varakası verilmemesi ve evvelce içinde vilayet daimi encümen o.tasında törlOğünden parasız alınabilir. ( No. 310 ) 
Pa.zartesı 13.17 Pazartesi 13.13 Je 
Perşembe 13.17 Çarşamba 13.13 mezuniyet varekalarından sahipleri ta· yapılac~kt ır. .. B d ı \J •• oO 

Oltu - Tortum postaları rafından henüz kullanılmamış olanları 2 - Bu ise all keşif cetveli, silsi- Erzurum inhisarlar aşmü ür ügıı ııır' 
cumarteei 10.oo Pazarte.sl 15.00 varsa bunların da hükümsüz addedilme- lei fiat, resim, hu .. usi ve fennt şartna-

sl hususunun şehrimizdeki Bankalara me ve eksiltme ş ıııtnamesi ve mukc.vele 1 - Ç ldır da yapılacak 10376 lira 66 kwuş keşif bedelli idare 
ea.ıı 7.00 Çarşamba 15.00 .. f 

ça.t postası tebliği Maliye Vekaletinden bildiril~lştir. projesini Erzurum Nafıa MUdUrlOğünde atı kap lı zarfla cks"l•mcye konı.:lınuştur. 11ıoş 
Cumartesi 9.00 cuma 14.00 ( No. 344) 4 _ 4 okuyabilirler. ' 2 - Eltsiltme 3 6·!l38 Cuma giınü saat 16·15 de İstanbulda J{ab .ı 

~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~- , 3 - Muvakk~ ~m~ab (187) misyonunda yapılacaktır. ~~ 

ı h l B • d"" ı ·· ""•• d liradır. 3 - Şartnameler bedeli mukabllincle levazım ve mubayaat ş Erzurum n .İsar ar aşmlİ ur ugun en: 4 - İstekliler resmt g z-:ıtenin Erzurum t hirarlar BaşmUdürlOğünclen al nab'l"r. . ~'' 
1 _ Erzurum İnhisarlar Başmı\dürlUğOne bağlı Ağrı, Tutar;, Eleşkirt, Baya· 7 - 5 - 936 c~n ve 3297 sayılı nushasın· 4 - istek ilerin eksiltme iç n tnyin edllcn gün v santındrn bit 11tl~ 

21ı, lllyailn, Tercan, Tortum, Ollu, Hınıs, Hasankale, ispir, Aıkale t!darelerile da çıkan talımatrı.ameye göre veslka!a % 7,G güvence paralarile lstanbu!da Kabataştaki komisyona mur~~. ~ 
Trabzon ve Bitlis BeşmQdürlüğü ve Van idaresine Erzurumdan bir sene zarfında rını hazırlayıp ~ırınci ma~dede yazılı dır. ~ J 

ıevkedilecek mevsarJdi iahlsariye ve sairenln nakıl işi 24-4-938 gününden itibaren gün ve sacıtta vı Ayet daimı encümeni- Ce J 
20 gtın mnddetle ve kapalı zarf usulu ile münakasaya konulmuş ve ihale günü ne müracautlıırı Han olunur. TS orsas atıJ:. pı 
olan 16 5 938 gUoünde yapılan teklif haddı layikte görülmediğinden olbaptaki kaA ( No. 355) 4. 1 Y 
nun hükfımlerine göre 17·5-938 gOnünden itibaren 15 gün müddetle yeniden mmza::asE~:s;:::c=:::.a:~ı::;ı,g;:ı 
açık eksiltmeye konulmuştur. ,. 

2 - thale 1 Haziran 938 günUne müsadüf Çarşanba iUnü saat ıs de Erzu-
rum lnhi;arlar Ba~müdürlüğUnde yapılt:caktır. 

g - Talipler muhammen teminat miktarı olan 600 lirayı ihale gününden ev-
vel inhisarlar veznesine yatırmalıdırlar. 

4 - tsteklilerin şnrtname:;i görmek için ner iün Erzurum İnhisarlar Başmü· 
pQrlüğll satış şubesine murncaatları ilan olul)Qr. (No. 320) 4·3 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 - Doğu Bqyazft de yapılacak 10653 lira ~ kuruş keşif bedeli idare binaSI 

inşaatı kapalı zurfln eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 3·6 938 Cuma gUnU sac.t 16-30 da lstanbulda Kabataş alım 

komlsyoımnda yapılacaktır. · 
s - şcırtnameler bedeli mukabilinde levazıın ve mubayaatl ıubeslnden ve 

Erzurum İnhisarlar BaşmUdUrlUğilndeıı' alınabilir. 
4 - İsteklilerin eksiltme için ta'yiıı edtlen gfin ·ve saatından bir ıaııt evvel 

Ye '7 .~ i!l vence paralar!l lstanbu lda ı<abate ıtaki komtsyonıı müracaatları lazırn· 
ır. . (No. 352) •·t 

Cildinizin tahriş edilme
mesini isterseniz? 

DUnyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi traştan sonra 

pamuk gibi yumuş~lan · 

PO 
traş bıçaklarını 

Sah1p ve :Başmuharr1r1 
CİHAD BABAN 

kulla-
nınız. 

'O'mumt n~atı idare eden Yazı İşleri 
MidtirD: Saba.dır DOLG 

Çeşit Sayı 

Ökllz 78 
lnek 227 
Koşu ökUzU 1291 
Manda lô 
Buğa 4 
Dana 63 
Ökrç malak 12 
Marya 45 
Keçi 4 
Tere yağ'ı 484 T. 
Kaşar peynir 5 'l'. 
Yağsız P. 17 T 

Aaırlıflı 

26280 
49735 

309157 
6000 

960 
90<10 
2410 
2207 
tüO 

S 'lamur v&ğs'z P. 40 T. 
Koyun deri!!i 628 

G098 
320 
220 
480 

1975 
82rl 
28 

Keçi dcrls• 200 
andn dorisl l 

[ l\layıs l' çüncü lı:.fUl ] fi 
En aşaf1ı 

Kr. S. 
8 83 
8 00 
8 i5 
6 75 

12 50 
7 50 
9 O'l 

12 ;)0 
12 50 
136 00 
40 00 
15 00 

4 00 
2CO l10 
150 00 
70 co 

En yukarı 

Kr. S. 
l!) 95 
ıs oo 
20 00 
12 22 
16 66 
15 00 
12 50 
16 23 
12 50 
60 75 
40 00 
15 00 
u 00 

210 00 
150 oo 
70 co 


