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Puutelldın maada her rb oıtu 
Sa)'lll ber y~rd.e -~ kuru,ıur 
Buılmayaa 7uılar geri nrllme1 

- KAMUTAY BÜTCE MÜZAKERELERİNİ BİTİRDİ 

Hariciye Vekili Hatay vaziyetini anlattı 
Vaziyetin ciddiyeti, hatla vehameti aşikardır. Şimdi 

vereceği neticeyi soğukkanlılıkla bekliyoruz 
- -

• • 
seçımın 

Fransız Delegesi Garo, Ankaradan Antakyaya döndükten 
....__ sonra ilk iş olarak Hataya asker sevkettirmiş 

~ataykdadvasında Verilen bütün kararlar IAg"' rı hükUmet konagv ının 
rre a ar • • b k l 

kaybedemeyiz netıcesız ıra ı mıştır temeli törenle atıldı 
Hntayda oyun, fitrıe, tazyık, tethiş, D .. b l . . d b•• •• d l I l 

d,
11 

büUisa bir seçimi normal çığ1r- iŞ ffiUflaSe et eflffilZ e UİUil eV et er e 
IG bJ'"arınnk i~·in yapılab~lecek ııer tür- d ti "' . .k k I k d. 82 kilometrelik hudutşosesinin infaaına 

~·ve fesat devam edıyor. os ugumuz gıttı çe uvvet enme te ır 
lltre •ç bir zaman çorntulemiyecek . da başlanılmış b l kt d dt cede vapısı sa~lam olan bu muksd- Ankara, 27 (A. A.) - Bnynk Mil- U Unma Q iT 
~~ dava~:1 çüıütweğe veltenenlerln ne let Meclisi bugUnkn toplanbsında Eko· 
~- •r aldandıklarını hakkı boğmak noml, Ziraat ve Hariciye Vekaletleri 
ıı.r6tini alabildiğin~ sarfedenlerfn ne bütçelerini mUzakere ve kabul etmiştfl'. 
ı.rı lt beyhude yere yorulmuş olacak· Bu suretle masraf bütçesi üzerindeki 

tıı Yakında J!Öreceğiz. müzakereler bitmiş olduğundan, varidat 
"~ı llugl\n ııntayda yapılan seçimin bütçesinin müzakeresine geçilerek, bu 
lıtı 111 denecek tarafı var mı? işleri o bntçe de kabul edilmek suretile 1938 
de~ getirdiler ki, orada " Türküm • bUtçesintn heyeti umumiyesi kabul olun-

~~ adeta bir ~uç haline~lrdi. mu~ ve bütçe müzakereleri nihayete 
'ıı~ 0f. dunıa.nJı, heşı kOlJı_lı blr kara erdirilmiştir. 
~•ttet ortaya "ıkmış dCdi ..... l dedik, ,.i · 1 1 J 1 ·· ~ ti k :v .ı 6 rıııı ) r ıat ı, so1: oyJNti 
t"ı esuk, artık gizli tarafı kalma-
1-ııd~aksatıarına ulaşmak ve suyu bu- Hariciye bütçesinin mnzııkeresf bir 
I~ tıp balık avlamak için vın- kuvve- çok hatiplere dış politika ve bilhassa 
•r,~ittbubane çalışıyor. Fakat TUrkün H t tay meselesi nzerinde söz söylemek 
llt•ct ' tutmak fstedlğl şeyi yıkmanın, fırsatını vermiştir. Söz alan yirmi bir 
~~)~ idare başında bulunanlardan hali.bin. her biri ayrı ayn Hetayrlaki 
~ 

1
k ucuna kadar seferber bale gel- vazıyctı mevzuu bahsederek, Halayda 

oıııı,~ıırı bl\tün bu kara kuvvetin ha?cı yapılmakta olan seçim esnasında. Fran-
1 ıttnı kestiremiyorlar. sız otoritesi ile tedhfşcilerin, oradaki 

dutı,'1 Çığırdım çıknrnnların kimler ol· kardeşleı·fmizo karşı tatbik etmekte ol
t,~11, rı artık ayna gibi aksediyor. Ha- duklnrı tazyik hareketlerini şiddetle 
bu b seçimi mukul şekle sokmak ve teııklt vo tekb h ederek, bunun önnne 
~reUsusıa lftzımgelcn tedbirleri almak geçilmesi için lJOkunıetçe seri tedbirler 

A2rı, [Hususi] - Bu yıl Ağrıda e
plce büyük inşaata başlanılmıştır. Yalnız 

bu seneki insaatın ikmali bile şehrin si
masını gOzelleştlrecektlr. 

EvvelA yüz yirmi bin Ura keşif be
delli Ağrı bükü.met konağın1n temel at· 

ma merasimi bllyQk bir törenle yapıl

mıştır. Merasimde Vali Burhımettin Te

ker, bükllmet erkanı, şehrimizde bulu

nan Maarıf erkanı lle, Maarif MUfetUşl 

Reşat Nuri ve arkadaşları hazır bulun
muşhtrdır. 

Hükumet konağından başka yakın
da inhisarlar idaresi binası ile yeni bir 

mektebin de ihalesi yspılacaktır. Bu iki 
bina da Atnnın iki köşesini süsliyecek
tir. 

(Altta rafı 3 üncüde) Ağrı Vall8i Burhanettin Tekır 

FIKRA: 
~t. Surtye Ynksek Komiserliğinin alınmasını istemişler ve l!ükümetimlzln ~TAT O R K 
ttt/da bulunan Delegesi Garo Anka- bu husustaki hattı hareketini sormuş- Çocuklara dair 
lllGş :~lrafş, vaziyet kendfsile görüşül- lardır. 1 t b 

>.t e ba~ı kararlar ülınmıştı. (Alt tarafı 2 nclde) Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Araş s an u 1 da Çocuğu kim tırif edebilir? 
ıı.ıri &oıurıyeti başıntt geldiği günden- Her insımın daşünceslne, kab/l/11e-
' 3tlefini bir hayli aratmış olan p ı h İstanbul 27 (A.A.) - Cumhur Reisi tine. fikri ı•e içtimai seviyesine (JiJre 
~ İtnkarada alınan kararları tatbik aşa ar suyunun şe re Atatürk, bugün refakatinde Mart>şal bir rocuk telekklsi vardır. 
'ııtır, a,tııi söyleyerek, başım salladıktan Fevzi Çakmak olduğu halde hususi Kimisi, ÇOCll{JU kü,ege oturtarak: 
titu R ~ekrar Hataya dönmllştn. Beyruta d 

1 
trenle istanbula gt>lmiş ve Dolma - - Ah benim ıeker eıılA.dım! 

tt.t ~sk~rUşeceği adamlarla görüştU . Tek· ı• n ı• rı• mesı• 1• çı• n eee bahçe sarayını tt>şrif buyurmuşlar - -. Ah benim bir tanecik oğlum! 
t~ ı Yerine döndii. Bu arada Anka· dır. J>ıye sevilerek ~ap şap üpQlme/c için 
tQh l\hnon kararlar suvert şokUde İstasyonda İstanbul Vali ve Be - yaradılmış yarı oyuncak, yarı insan bir 
l\ttı.,, tatbik edildi. .Me~ ,ıa ortalığı ka- lediye Reisi Muhittin Üstündağ, is - malılt1k sagar. 

~~ 1:21'" nahiye müdUrü mn deği~tidl- Nafia Vekaleti Belediveve yeni bir ~~::1 h~~~~t:t• e~~;~~al t.ı~~~d:~ . Kiml:-i, ~aha onu iki kiloluk bir 
·"Ilı. p nı? Bu nahiye mndnrü deği~tl- 'J 'J şeyı sırtlayabılecek hale geldltJi zaman: 
Ilı~~ akat onu o yerine onu kırk k Vele pro • • ,. _J d • 1 biiyük tezahüratıa karşılannuştar - - Git para getir ... Dilen. hamıllılı 
~i. yllratacak daba yoh~z birisi getl- mU Q ~eSl gona.eT 1 dır. IJllp, ne yaparsan yap ... Fakat para getir. 
~'\)Ut .. 8ni vaziyeti d~zeltmek değil, Diye d1şar1ya salar ııe onu l'lr Jı.fr 

lt li u~ kötülemek t~ratın11 gidildi. Brzurumun Paşalar suyunun şchreJdört saatle beş yoz metre mlkip suyu A1manyada doğum ı1asıt11sı telekki eder. 
~>d, ltıt•lye Vekaleti bütç'lslnin Kamu· g~tlrllmesl ve gllnde ~oo. met:e. mik!hı ayırıp Erzurum istasyonuna verecektir. Ne o ...• N.e bu ... , Çocuk ne bir be-
~··''iU ?10zakercsi esnasında, Hariciye mıktarmın demiryolu ıhtıyacı ıçın para- Bu tesisatın tamamlanıp Belediyeye azalıyor hekı ne de, bırmenfaat VB8lia11dır. Ço-
~ ~tnırı Söylediği sözlerden anlıyoruz, sız olarak istasyona verilmesi hakkında devir ve teslimini müteakip, Baled.iye fev- Berlin, 27 _ Almayada 1937 sene- cuk, cismen ana ve babanın eseridir. 
{'llıı llfta~ bu Karagöz oyunu oynatı · Nafıa Vek!letlnce hazırlanan mukavele kal!de bir kol olmadıkça, suyu istasyona sindeki doğum miktan, bir evvelki se- Uulllln ve m~nen de böyle bir eser o/ma-
~\ı\'ttJ hır taraftan ıtıı Hııtaya askt'ri projesi şehrimize gönderllmiştir. muntazaman vere~ekt_1r. lstasy?na tahsis neye nazaran 4000 daha azdır. 193H da f1a namıeltl:·. 
~ Şın:t .celbedilmiş . Bu projeye göre, Erzurum civarında edi~en bu su için ılerıde Demı~yol ida- doğum miktarı 1,275,212 iken geçon for.uklart dtıh11 taze radlarmda 
~ttcııedı arlık iş Hı:ıtaytlaki manda dört meı•httdan çtkan Paşalar suyu resınden bedel, masraf vesaıre namı sene 1,279,025 i geçmemiştir. menıa.at~erine alet etmekten başka bir 
'ı e - tine hltatıetmekten ~:.kmış, Türk- yapıh:cok fenni kaptaj tertibatlle top- altında bir şey istenmeyecektir. y l d k. Al l şey dü~fınmcgen ana ve babalar. sıde 
' bahl\sırdtde ,. dostluklarından sık lamıcak ve buradan itibaren şehir clva- Anll boru nihttyetinden ayrılıp tstas- ugus avya a 1 man 81' çowkl11rına de{jll, azıcık insanlık çami-

!~lıııiıtı!'den Fransızlarla konuşmağa rında ve haritada gösterilen yere kadar yona kadar döıenecek olan su borus.u Belgrad, 27 - Yugl)slavya,daki Al- asına da ~ıiyanet etmiş oluyorlar. 
~~e · Suriycde manda idaresi ı.; i döşenek ana horu ile şebir yakınına Vekilet tarafından yapılacakbr. Demır manlar araSlnda Nasyonal Sosyalizm Bu yu:ulen ekseriyetle çocuk, daha 
~Ul bulunduran Frmısanın uugüokn kadar gettrilct~ek ve ana boru Uzerlnde yol idaresinin malı kalacak olan bu is· faaliyeti artmıştır. <lünynyn gözllnü açmadan d"jenere olu 
~ ~rkanının Hatayda olup bitenler- bir de su hazinesi yapılacaktır. Gene tasyon şube borusunun tamirine, tecdJ- Geçen hafta mutır beyannameler yor ve hu suretle k•yrnetli olabilecek 
~kil llb!rlert olmadı~ına inanmak haritada gösterilen yerden itibaren şeb- dine ve bakım iılerlne Belediye kanş- tevzi eden 150 Alman tevkif edilmiştir: bir ıww heba olup gidiyor. 

ı~ Sıy" lnQdur ? re ve istasyona su verecek şube bomla- mayacağı gibi, bu borulardan herhangi B~ beyannameler~e Çekoslovakya~akı Yazık deOil mi? 
1:, t, fa~tte do"Uuk kurmak çok güç· rı ayrılacaktır. bir istifade talebinde dahi bulunamaya- S~~~t A~~~!Jları gıbi bazı talepler ılerl 
) ~-aa,~kt bu dostluğu kaybetmekte Ana boru bilahare Belediyenin şehre caktır. Belediye istasyona ayr~lan suyu 

5 
ru me e ır. BABADIR DÖLGER 

~l bır 0'aydır. Bugün bu vaziyetin getireceği Kapıkaya suyunu dl' alacak hazine namına temlik edecektır. 
~ııll}'o ınısau ile '.!aha knr~ılasmış kuturda olacaktır. Belediye bu şartlar dairesinde lstas 1 Yeni tefrik y . S "h KARTAL ı 
I~ ~ ta tuı. Biz Türkler, dostluk dedi- Su toplama tertibatı ile istasyona yona parasız olarak ıu vermeğl teahhüt anıız azan · em 1 
~ ~llst illan, devamlı ve temellf dost- şu he hattının ayrıldığı yere kadar ana eyledf~lni Belediye meclisi karanna z o 

)ltleti ~deriz . E~reli dostluğun zaten boruyu ve su hazinesini Narı Vekaleti bağlayarak, bu kararı Nafıa VekA!etlne ey ne b n başı 
loktur. yaı,acak ve tahsisatını tamamlayarak bildirecek ve karann teblltini mnteaJdp 

CİHAD BABAN Belediyeye teslim edecektir. Buna mu- Vekiletçe teslsabn yapalmaaına bıtlana- Ü 
(Alttır•fı Zlnclde ı kabtlde Erzurum Belediyesi her yirmi caktır. BUG N BAŞLADIK ___ __, 
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Hari • e ekili Hatay 
tin· anlattı • 

vazı 

( Osllanıfı I in<'ide) l lııı~hınmıştır.Sun gllnlerdeMısua yapl1ğım 

lhı·ic:h ı· \ 'Phili hi'ır~fıılı· seyyahattıı gördiiğ"Um iyi kahııl lıuna 
•. . . C.!?aslı lıir eelıil g"Ö'lterllelıllir. Yunanistan 

J lııt•plerııı tıım Uç lıuçuk scıal sil- v 1 B k'l' nl 1 tı.o.rnber _ . . . 'e , ııgos rıvyııyn uşve ı ıı z e .... 
rfln sozler•rıd n onrll, l lıırıı ıytı Vekf- t ,., 1 t t b ıın b"ır aynıdır . , , ., , . .. varı 1,.(10\ seya Hl a un . 
lı ı ~vfı;c ı.rı Ilı \nıs, Lursnve ~clerel< ~1, lk d 1 ti 1 · ekdlA- ı rt c olan 

• 
1 

.. • •
1 1 

• • >U • 1ın ev e er nın y ,.ere n 
btır" ye bu,~·ı.ısı 1 <>, h ltıy ıııo elc~;ı f•t: bağlılıklarını burudll tekrara ll!zııın gör-
rafınclıt gq· .n rnnzukerf'ler ve or d:•kı 1 . _ . . . mıyorııırı. 

Turklt>rln clım vıı1.ly ·tı eln rıncla ız hnl Bıılcrar 1 icalirıi de 7 iyaret etmek 
ve nniş ve ezriirnle şıı~\arı s~v!t•mıştir: fırsat:m ~· hulduğuınu7.dan dolayı ı;ok 
. - 1 ~ l:ıy nıe~?le:;.ıı:o grlıııce,. l~nye- ruPwnuıııız Bulgarlı:tenla da nkı mt\na-

tı ıırmıınıı"<~~ rnalu 11 o.a'l ~ııı nııl•ı da· s lıelln le~isine lı?şlvnmıştır · 
v:rnııZ'lan lnraz lı!lhsedece~ını. Alm;rnya ile llazlra nın rnn günle 

lltlltı11dıw gelı•tı lwut'r.'<'ı". orada 1 r'nde 89rlinde hir dostlu"' paktı muza· 
fiiy'er (jrpellici l>ir tedlıiş mwz.1rmmırnıkcresine lııışfayaca~ız. 

ldi/..ıimfnnw olrl11ıJ111w ftiiste iyor. . İ"g~lt.ere ile yapı1ıın kredi anlaşması, 
/ntılrnbtıl /ı' 11 hir tazyı!l lrirıde lı z!m ıç n unutulmayacak lıir do!'tluk 

ce1111 111 ı•rli!Jıır. ıra:ıiyrfin l'iclrliyeti, ı lladisesi olrr.uştur. . 
hnlf;ı ı•clıuml'fi aşik:irr!ır. C'11mlı11riyetl ltalya ile 1ı Jğazlar meselesmd~n 
hiikıirwtinin lııı milli nıe:ıell'yi be/ıPme- 1 sonra çok güzel lıir dcEıtluk havası için
hal kt:l'i ııe iyi lıir Jıal sıucti111• isal de yaşıyoruz. 
etmek Jwsı1su11d.ıki Jwr:11 ı mtılıima- Son habarda gene Başvekil Celal 
nuzdur. Bayarla Rumanyaya gitmemiz mukar-

Anavatandan cüda düş.m vatandaş· rerdir. 
hmmızı iş'<encedf n ku tarmak •çin Bu sözlerimle harici münasebetleri-
19:ll tarihinden iflı:ıren ~·alışıyoruz. O I mizi oldukç.~ arzettim. Bundan s~ora da 
tarihlerde Fransa ile Jıir muahede yap- gene Ataturkten alacağımız ılhamla 
mış~ık. Fakat ~·ok ge~· neden, riayeti memleketimizln refahı uğrunda canla 
edilmediği !\·in şikayete ruechur kal- haşla çalışacağımıza katiyen omin olalıi· 
dık. Millttler Cemiye\i lıirkı.~· defa lirsiniz.,. . 
h~r iki tıırarın da ınenfaatlan göz önün- Tevfil{ Rüştü Arasın bu sözlerı 
de tutulm~ k sure tile gtızc 1 kararlar ver- heyeti umum iyece bara retle alkışlanmıştır. 

t . . l *ol:'~ di, fakat hu kararlar da ne ıc:sız n-

Hatay haberleri rakıldı. 
Nihayet son intitıslnt işi dt! ma.'iım 

olcf uğu vechile, MiHetler Cemiye\inin ' Elli va uazct(•si ni n bl r mnunlH tası 
kon~rolü tltında yııpılmaktaı'.lır. j . Iskcnde~un.' 20 - _Bur~da çıkan El

lnlilı:il>o.fın dalırı illl S!ffluısrnrla ma· j h··a gazetesı şöyle garıp bır mugalata-
311111 !talk t,1 nıık edilme{/e başlandı., da hulunuyor : « GO.ya Sancakta TUrkler 

. . · . . anasırı salreye zülmediyormuş ! Ve bun· 
JJwwn ıiunne Beyrui .llauda ıdaresıle 

1 
4 

1 1 dd k 1 . . .1 ar resmı zı: bıt ar a musa a mış . 
Fr~nsı:ı lıi.ikıimetinin nazarı drkkatrnı ' 1 d · 1 Tiırk leı 'in i!e ı nime u~radık arına aır 
cellıetlik. Ankartlya ko.rlar aelen Fro.n- biç bir vesika yokn: uş. » 

,,,z delt'fft:ıile miilıim karRrf,?.r ııerildiği l ı ralbuki hastanelerde yatan, evle
hı/de, Anltl!ty~yo. rtı;ncn del<'genin ilk rinde sızlsyarı, haplsanelerde çUrUyün 

i~inin Jlaf.rlJll asker seııkctmek oldufiıı-ı TUrkler hu mtnfor iddiayı reddedecek 
mı ırrendik. en müces5em şahitlerd.~r. ':'.esika uy-

~ · · .. r d d p 1 1 .. \ durmakda da hu kadar curetkarlık olur 
:son ıkı gun ZPr ın a a ar s ıu- ? 

yUk c\•'mlı, eski T!i k tlo tlsrından mu · 
~>lan şimdiı 1 lJ,uiıiye Naz· rı Bay Hone- BltRı·ıır nıa~ıl,••m'.·nln <·eJblcri 
y'i ziynret ~derek, ~ikayeHc !Juluııdu. 1 Anhtkya. 2 ı - Bı~ar~r bususr mah-
Hunun oz~r!no il uici Na7Irı der bal keme Mllddet (Tınumıliğın Reyhanlye 
kat'i emirler vere<'e~ine wz verdi. ı la-' lıürosundıın S~yfi Bey vekili Ali ağa 
len vaziyeti birmuhıt so~ıık ktnlılı~ la! adındu lık Tnrkc galon celb vernkaaı 
takip etmekteyiz. Hal kımızdan emin sade Frttnsızcıı ve Aı·apca olarak ya· 
olarak, kuyıt işlerinin yakın gllnlerde zılm•ştır. 
tıhatOz t:de<'ek net1ce·inl lı ~ kleınekdeylz.j Sttn<·nı, nsk(•ri kumandam 

Bu milli davada hakkı· Hcyhanlyecl<· 
, • / Antııkyıı, 20 - Sancak ask.eri ku-

mızı kat 1 0larak kazana- mandam Jıuradan Rsybeniyeye gitrrıit 
cağ1n11zdan ŞÜ phe etıne- 've oraJukl .Mllts kıl'aları larafın~Rn 

• • lllf'rasirule k&.rşıhmmtştır. Bu merasıme 
mehdır. şehrimizden giden tır zırklı otomobil 

lfatiµ ark11da5ltırıınıhın şııpıı rica iştirak etmiştir. 
•derim ki, IlOkOmetimizin h tlı bcıreketi 1I Bitaraf lwıııisyonıın nıasntfltu·ı 
hakkındaki ii~llerine şimdil·k ı:evap ,\ııttıkya, 25 - ~h;im işlerini idare 
vermJyeceğim için, ısrar etmesln!er. l etını kta olen Millötler Ct:mty<ti komis-

lltırki va:tlyt•liuıiz ! yoı ıı emrine mıı!>rnf : tıra kHr~ılık olmak 
niğc r hur:ct i şleriıniz şöyle güzel üzere yeniden } rız1in frank gönde-

hir vıı1.fydte inkişaf 'etmektedir: ı rilmfş!ir. 
Asyada hUtün dost <le\'lellerle, hil· Süz sü)·lcıııwyorlar 

bassa S•Jvyet Husya ile iik gUnlerdenheri Antakya, 2:) - Delegenin idart bir 
devsm eden dostluıtumuz gittikçe :ırt- · kararile beşinci defa tatil edilmi4 olan 
maktadır. Diğer tar artan Mısırh kurd(şleri- • Yenigüu • gazetesinin tekrar intişarı

n o ö u ~n llA. )'İS 153S ~ 

Hatay davasında 
zerre kadar 
kaybedemeyiz 

DOGUNUN GEÇİRDföl ESKİ GÜNLER 

(Başmakaleden dellam 1 
Son gelen Maryan nıccn:ıun~ındtt l.ıi

risi şöyle yazıyor : 
•sancaktaki mevkiimlzl t!lmamile 

terketmekte bir menfaatimiz var mı? 

Osmanh akınclları bir 
zaman Uzun Hasan111 
eline nasll düştüler'l 

Bu zena-ln ve mUnhit toprııkları TUrk Yazan: n. ~ 
nüfuzuna terketmekte kaklı olabilir miyiz? 

Akdenfzin en göz alıcı ormanları uzun Hasan, artık Osman Oğul- - Haydi, ilk tuzağı kurmak Ilı~:~ 
orada değtl mi? Iarile mutlaka boy ölçuşmek Hazırlanın. Ordunun orta kısmı bt1 r,e· 

Türkler, Hataya karşı yapılacak bir lazım geldiğini, bunun bir emri vaki süratilo ricata başlasın, sağ ve sol 1 rı 
seferin küçUk bir iş olmadığını biliyor- olduğunu anlamıştı. Tem urun Bayazit nah ıığır ağır ç~kilsln !. H:lydi boru' 
lar. Türkler müdafaası kolay olan bu Uzerinde kazandi~i tefevvuku o da ken- çalın!.. 11• 
memlekette ölUnceye kadar ç~ete muha- disi tçin tasavvur ediyor. Osmanhları ta • Akkoyunlar Ordusu içinde ~ird~ı. 
rebesi yapacak 35,000 Ermeni ile karşı- Marmara ve Eğe kıylarına kadar sürece- bire büyük bir gUrUltn baş goste ,ı 
l8şt!cakle~dır. ğini, bir çok şehirlerini, eleçireç~lni ha· Asker velvele içinde h!ıykmp bıığıra~I" 

Her halde Hataya giriş askeri bir zinelerini kendi hazinesine boşaltacağını I geri çakilıyor, atlar klşneyor, da'Vll 
tenezzüh olmıyecakıır. Şu halde Sanca· ve genç Fatihi esir edeceğini dUşüniyordu. çalıyor, ve borular ötüyordu. ,s 
ğın tamamiyeti Fransanın azmine bıığ- Fatlbin bnynk bir ordu ile Akko-' Bu sırada dolu dizgin gelen f1

11 
lıdır. Büyük bir İmparatorluk devleti yunlular üzerine yürüdüğünü duyduğu · Murat Paı;a'nın akıncılı.ırı önlerine çılt•. 
olan Fransa, yOksek sesle ve azimle gün, Sultan Mehmtdden kendisine bir ufak tefek dUşman kafilelerini çlfD6Y'ı 
konuşmalıdır. Bu meselede lngiltereyi mektup geldi. . . rek ilerleyordu. Has murat Paşa be1~, 
de her zaman yanında bulacaktır. Mektubun bır çok yerlerinden tehdıt, atı üstllnde, müzatfer ve mağrur P 

Hatay Irak petrollerlle Kıbrıs ada- hakaret ve kin vardı. Genç Fat\h diyor- eda ile, elinde yalm kılıncı bağırıır 
sını himaye etmiyor mu?. diki : askerini teşyi ediyordu. 

F~ansız gazeteleri içinde hu dilden - K~l~c~mız kuşa~mıştır. «Bilmedim nuşman bozulmu;tu, kaÇ•Yo~:: 
konuşanlar çok olmuştur. Bunların her veya gafılıdım, demıyesln. Hiç de sen Akkoyunlu askerleri sağd S)lda , 
hlr~ m~mleketlerinin mukadderatını el- beri gelmen h~~et ,değildir. Şavvali mu- ğun halinde dağilıyor, iler~deki ıcıı\fve; 
lerınde bulunduran devlet adr mlarına barekte senin uz:rıne varırın. Zulmunu ler de karma karışık bir halda pÜ~~~· 
akıl hocalıkı da yapıyorlar. . mazlumlar üzt>rlnden götürem. Nam ve rüyordu. 

Bu gazeteler de p~k ala bilirler ki, nışanını nabedlt kılam.ı. B d H , n yıP1 

bizim Fransa ile aramızda ihtiiaflı hiç. Uzun Hasan bu mektuba sinirlenmiş, ı.. u sıra ııb. as .Murat Paşa a;_10o0l. 
b!r meselemiz yoktur. Ancak Hatay bir müddet kaşlarını çatarak düşünmüş- ..,aşına ge en ır atlı ba{tırarak 5 ~ eııılf 
ıneselesl bir pürOz gibi duruyor. Halbuki tü. Sonra hiç bir cevap veı·mtmek ka- :-- Paşa, _Mahmut Paşadan ,1'•~' 
IIatayın lstlklaUni de her iki mfClmleket rarile ordusunu hazırlamağa başlamıştı. getırıyorum. Duşmanın arkasını bır 
karşılıklı imzalarile taahhUt etmiş vazi- HergUn casusları geliyor, Osmanlı ordu- geri dönsün ! Diyor .. . d1Jrı0' 
yettedirler. Dava MUle.tler Cemiyeti hu- sunun Beypazarınıı, Tokata ve nihayet Has Murat Paşa ö.nündfıkl e~ : 
zurunda da ayrıca halledilmiştir. Artık Karahisar k&lesi önlerine geldiğini ha- dağın dUşman kuvvetıerınl göstere! ptlr 
dünya hakkımızı teslim ettikten sonra, ber verdiler. Uzun Hasan, .Erzurumdan - Bu bozğunu mu bırakayıOJ.'fJJ bO 
yapılacak iş, b~zı Fransız gazeteleri gibi geç3rek Firat nehri kıylerına geldi. Sa- men b~~uldu. Onu tepelemek ıç 
yave savurmak değil, dürüstlükten ay- ğmı nehire, arkasını dağlara vererek en bO.yuk fırsnthr · , d•b~ 
rılmamaktadır. yer aldı. Bütan zekQsınt sarf ederek Os- . . Va 

1 
atını kamçılayarak. biraz 611ıi1' 

.Fnınsaya düşen vazife, sözüne sa- manh ordusunu bir tuzak içine düşür- ~lerı at~ d~. ~akat henüz bır at ~ bır· 
d1k kalmak, taahhütlerini harfi harfin~ meğe ve bir anda bozup tarlmar etme- ılerlem:ştı kı, düşman Ordusunu etlt1' 
yerine getirmekten ibarettir. Biz gıme, ~i düşüniyordu. denblre toplandığını, dağınık kUV\f .;ı 
bütün avazelere va tahrtkata rağmen, Firat kıyılarına ordunun yerleştiği rfn birleşmeğe başladığını, sağdtiJI }il' 
soğuk kanlılığımızla neticeyi b3kliyece- gün öncüler, Osl'.Jlanlı akıncılarının soldan Akkoyunluların bir kıs~aÇ 
~iz. gelmekte olduğunu beber verdiler. linde etra ı sardıklarını gödU· OP~ 

Çllnkü biz bu davayı, behemehal U.zun Hasan, atı nzerinde etrafına O zamtUI ~Jr duzağa d tıl~t1'o 
is~ediğiıniz şoktlde çoktan halledilmiş toplanan kumandanlara kısa emirler anlayarak döğuşmekten ve o.ıJJ eôB' 
blltyoruz. verdi : başka hiç bir çare kn\madığını bi55 tefl 

CİHAD BABAN A rek kılıcını kaldırdı, .akıncılarıı11 

ilir karnyon kamyonetle 
çarpıştı 

- kıncılara ehemıoiyet vermiyen 
karakol müsadeıneleri yıspan, ufak rl- ederek ileri atıldı. b~ 
catlorle kendilerini yormağtı ve aldat- DöğUş pek kanlı ve korkurıÇ ~it 
mağa bakın 1 dedi. şekilde başladı ve öylbce bitti· cı'# 

Murat Paşa ile beraber birçok a1'•0111!1' 
meydanda kalmışlardı. Akkoyıııı ()I' ~1 

27 . 5 _ 938 günü sı:ıat 9,30 da Er· . Osmanlı . akın~ılarının ilk kafil~si 
d T b 

.t kt b 
1 

Mıhal oğlu Ah Beyın kumandasındtt ılk 
zurum an ra zona gı me e u unan .. 
12 auıyılı plakayı teşıyan şoför Hamld'in ' hOcum tecıubesini yaptılar. Fakat Ali 

ellerinde kılınç, aılarından dtlşeıı ıııel 
manlı akıncılarını toplıyor, mukıı\le rJı 
edenleri bir vuruyor ve fı31r alıyor~,ııı 

E3irler arasında eski .More . ô~ 
Tarhanın oğlu Ömer Bey, Ruaıell ıı' 

Uıun Haıan: terdarı Hacı Bey, l<'ekhadımIJ re 
dedi. kuvvet-

iclarcsindeld kamyonetle llıcıHlan Erzu-1 Bey, Akkoyunlu ordus_nnmı t~veffukunu 
1 uına gelmek.te bulunan bir kamyon g~rU~ce mablran~ bır sevlrnlceylş He 
Gez köyü ile Ermrum arasında ve ' dundu ve rlcat ettı. 
transit yolu üzerinde çarpışmıştı r. ika- Onun ricatını i'Ören 
mctçe bir zayiat yoktur. - Yaman l>le asker. ıade Ahmet Çelebi bile vardı. 

Arkadaşının sandığından 
. eşya çalmış ! . 

lerinl pisi pisine harcamlyor !., 

Fakat ar.adan birkaç saat geçme· 
den i1'1nci bir akıncı kafilesi ırörUııdn. 

Toıtumun Simsokez köyünden Os- 1 kafilenin başında Müslüman olan ve Os
man oğlu Şahin arkadaşı Haaan'ın san- 1 manlı ordusunda hiımetc başlayan Pale
dığını kırarak içinden cşyularını aşır- 1 ulug sUlaleslnden VitUsuu o~lu Has Mu
mış oldtığ'unu iddia etnıi5tir. Tahkikat 

1 
rat Paşa vardı. Bu hafıf süvari kuvvct

yapılmaktadır. lerile birkaç karakol müstıdemeslnde 

* * * . ı4 
ULun Basana esirlerin adeditı' rl9 

ıçlerinde bazı mütehayyiz kfıJlSel~,
bulunduğunu haber verdikleri ııı·_.ıı 

. ·r "'~ Akkoyunlu bUktimdarı kısaca em• ~ıv 
- Bana Om.er beyle detterdsr 11r' 

beyi getlrin!. D!ğer esirleri Btı.fb 
sevkedin! dedi. ~" ~ 

Bu gece nöbetçi eezane 
"Cumhuriyet,, eczanesidir 

• ~Ç"~ 
ricatı Uzerine peşlerine düşmtlştO. Uzun Biraz sonra çadırın perdesı ô" ~ 
Hasana Has Murad Paşanın cüratını ha- ve on askerin muhafazası aıtınd8 Q 

muvarfakiyet g-öE!termif, Akkııyunlııların 

ber verdikleri zaman Ak koyunlu Hü- beyle Htlcı bey lçsri girdiler. d) 
a - e =~::ı:::mi~i!al~~:a;3~~~~~=ı kUmdıırı derhal atını şahlandırdı: ( !..lttarıfı 4 iJrıC~ 
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mlzle aramızdaki dostluk sıkı bağlarla na müsaade edilmiştir. 

Zey 
Tt•frıt .. a ıuıınnnt. ı: 

eb Onbaşı 
vemiyor,· dua etmesini bilmiyordu. En çok - Ben icap ettiği kadar ona oku- Abdullah bey harbı urnufll1 ııi' f 
güvendiği iri ellerinde tuttuğu bllyUk ve yup yazma öğretirim diyo du. Fazla o- cephesine gitti. Ve oradan kısa eıJ 
sapı gümüşle işlenmiş tabanc'.lsı idi. kuyup ne olecak ... Hem ben onu bir men geçtik.den sonra bir rnutı'' 11(. 

Yüzb"Şl Şevki ile beraber kuvayı kı~ gibi değil bir erkek gibi yetlitlrmek öldüğüne dair haberi geldi. Ne oıd "1'1. 
lnzihatiyecllerin kurşunlarından yakala- tatıyorum... ne gibi şartlar içinde öldüğ-Unll r 

---- Yaznıı: Snınlh l\ı\RTAL - ve 
rını kurtaran on nefer Tnrk ordusunun Hakikaten Zeyneb Abdullah bayin son bilmiyordu. Ana kız atladılar 

Karşı tepe'erh:ı üzerinde şafak bir Cehenneme kadar yolları var. Onlardan kahraman askerlerindendi. Oclrrın bariz çocuğu idi. Ondan evvelkiler bir dürlü derlerine razı oldular. td/ 
bey&Z çizgi halinde bclkmcğe başladığı • alacağımızı aldık zaten ... Atlarımızı yor- bir vasıfl~rı yo~t.u.. BUtün tanıdığım1z yaşamamışlardı. Artık bir çocu~u daha MUtareke yılları yeni J)ıışlıt of 
zaman derenin cel')lbunda ı·uvayı inzi· mağa detmez ... Nereye savuşaceklar ? .. Mehmetcıkler gıbı ıdiler. Memleket uğ- olaca ~ından ümfdioi btle kesmişti. Bir Türklyenln dört tarafından bozııl~ılp~ 
batiyecilerin ateş ~enberi sanki eridi. Bütün köyler bizim. runa harp blttlkten sonra hUe yüzbaşı- gün Zeynep dUnyayfl'gelince bütUn Omit- duların zabitleri, askerleri bir se r. 
Klsıı. bir m ateş kesildi. Yüzbaşı Şevki Bu sırada yüzbaşı Şevki, z~ynep larını bırakmamışlurdı. Ve onun peşin- lerini ona bağlamıştı. Onu kendisine de htanbula akıyorlardı. Bu sırt1d',ıl 
100 bir gayretle yanındakilere : onbaşı ve on nefer derenin karanlıkları da me~leket kurtuluş müc!ldelesine gir- hayrülhalef olarak bırakmak isteyordu. başı Şevki de ıraktan İstanbuıa g ~ 

- Haydi çocuklar dedi. içinde a-izlenmete çılışarak lçerlere doğ- mfşlerdı., Ve onu bir erkek gibi yetiştirmeğe çuışı- ti. O, Abdullah beyin maiyet1ııd9 ıl 
Açılan gedlkt~n dışarı fırladılar. ru durmııdan kaçıyorlardı. Yalnız bunların içinde Zeynep on- yordu. Zeyneb on ikisine geldiği zacıan şıyordu. Onun son nefesine şabft. ~.l 

Yl\zbsşı Şevki. Zeynep onbeş1 vo on ne· Yü7.haşı Şevkillln yUzü çillerle dolu haşı alakamızı celbe layık b!r şahsiyetti. usta sUvan çavuşu kadar hayvana bin- son arzularını dinlemfştl. şıındl 1~11/ 
rer ancak bu ölüm halkasınnan canlarını idi. Başında stç kalmamış onların ye . Zeynep öksüz bir kızdı. Konyada meslni biliyor. bal.ıası kadar emniyetle la gelişinin sebebi o arzuları yer /. 
kurtarabilmişlerdi. Yirmi kişi ve hayvan· rindo ince tUyler belirmişti. Ufak tefek doğmuştu. Bahası oradaki bir kıta da stlah kullanıyordu. Balka~ harb.i başla· tlrmek içindi. ı-4",; 
ların lıemen lıop;;i derenin tozlu yolu ü· tıkn~z hir vQcudu vardı. Onun uzektan sUvari zabiti idi. Yedi yaşına kadar ba· ! dığı zaman Abdullah Beyı ~ıtasıl~ bera- Üsküdarın ıssız bir mabaııe~~r 
zerinde veya bodur çalıların dibinde yUrudOkUtıü görseniz tostopaılak bir b!ls!ndan hfç ayrılmadan bUyümüştü. O- ber harp sahasına göndermışlerdı. O da evin kapısı bir gün çalınmıştı· 
ıserUlp kalmıslnrdı. Orada kalanların ce- cismin yuvarlandığına zahip olurdunuz. nuola h~raher kışlaya gider, askerle- Z~ynep ile lmrısını lstanbulda bırakarak kapıya koşmuştu : ? 
sedlerini kurtarmak Dmidi yoktu. Sırtında rengi güneşten açılarak sarıya rin arasında, talime çıkan kıtaların kiş· vazifesi başına gitmişti. Harp bitince bu _ Kimi istiyorsunuz efendiıJI ı.ı' 

Mülazim Kadri çarpı~tıkları millici- d~nmüş hir asker caketl baş•nda siyab neyen atlarının sesini dinleyerek otu·. ufac•k aile artık lstanbulda kalmıştı. Ab- _ Süvari miralay AbduJiıll 
lcrin arta kalan nskerlerioin kaçmağa hır ka~pak vardı. rurdu. Bezan uzaklardan patlıyün si ab- 1 dullah bay şimdi Selimiye kışlasında evi burası mı? 
muvafrak olduklarını haber ıılınca elini Y1uıb!lşı Ş_evk .. l her şeyd. en evvel ların, to.p. ların boğuk sesleri gelirdi. Bir 1 vazife görüyordu. Umumt harbe kadar - Buraaı, buyurun. 
aerl ve uzun bıy1klnrına 2'ôtUrdU. Geri· tam b r askerdı, hurafelere ltıkadı yok- parça buyüdükten sonra babası onu Kon- orada sakin bir hayat sürmüşlerdi. z9y-
nerek esneôi ve : tu. Onun fçln inanılacak tek fey mem- yadaki bir mahalle mektebine gönder-' neb yine bir erkek gibi tanzim edllaıio 

- Allah helalarını versin dedi... leket idi, onun istlkl8ll idi. Allıba iD· mefe rıza röstermedi ; ~ olu hayahnda devem ediyordu. 

r; 
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EN SON HABERLE~ 
~uharebeyerindekigürültüler 
~.;;:::::====== 
Ağrı hükı1met 'Japon aileleri son şiddetli 
konağının temeli muharebeleri 
törenle atıldı 
ır 

<nat tarafı ı ıneı•e> 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları T~playan: B. D. 

------------------Tefrika : 6 ·1 
Gertc~ier taraf tan yol inşaatına da son 
''"da ~.beoınıiyet verilmektedir. Bu me· 
~et •lhaıse Kara\cöse Hudut şösesini 

a~el( lazımdır. 
~kstn . ~in liraya mal olacak olan bu 
~~ıııo ~kı kilometrelik şose müteahhit 
~Utor 1 ııneli Allya ibate edilmiş bulu
bıtıa~ MUteehhlt şosenin inşasına 

radyoda takib ettiler 
Telsiz operatörleri hayatları pahasına 

ilk safta bu hizmeti gördürler 

Vladivoatokta mllnevver Tatar 
kadınları bizimle cok alakadar olurlar-, . • 
dı. ileri içtimai hayatları ve açık dü-

Paris 2i - Uzakşarktan ielen ha-,hayatları l>abasına ilk hatlara iitml~: şf1nceleri Vardı .. 
berler, Su • Çeu istikametindeki .Japon ler ve b~rp bareketl~rinl . san~ Ye ı ı ~ 

ltaı Y-a -K-r-al-ın_ı_n_B-er-1-in_i _ 
ileri hareketinin şiddetinden bahsediyor· ,. an 1 Ye sın e nakletmışlerdıı:_. Boylec~ Japonlar ve Japon dili edilmiş, ıgillümnüş ve eğ1eni:hniştı. o za _ 
lar. Bir taraftan bu Ueri hareket şiddetli Japonyadaki a\leler h!1Jb ~urültnlerlnı Vlatlivostokta esaretim sırasında Tüıık man ıkendl kendime: 
Çin mukavemetlne rağmen devam et- bulunduktan yerden dınl~mışlerd~. ~rnizonunun kıdeml.W (olmruk sıfatıUe - Bizlm .softalar burada olsalar üze-
mekle beraber, diğer taraftan .Japo~lar .Ja.ııo'!_laı· şehre uırmişleı . Japoruarı.a ıpek çok rtemas ediyordum. rtnıize ."neuzu ~illah cümlen.iz wı.r oldu-

n z İ yare ti radyoda gôrUlmemiş denecek bir yemlik . Parıs 2 ı - Japonlar Su • Çeu şehn Hususiyetleri itibarile çok samimi olan nuz., diyerek hucum ederler diye düşün -
r erırn 2"' ıı· l ,. d t· - e t tblk edı·,.·orlar. Harp sahasındak.f ha· rıne anc~k pek çetin muhareb9lerde J 1 ""'Uh ok t . tit· b. miiştum . 
llt 1 ' • - ıt er ın ave ı uz • a J • ıonra gırme~e muvaffak olmuşlardır. apon ar ıu assa ç emız ve ız ır . . . . 

't"•h taıy, Kr•Jının ı>erltne yapaca"'ı rekatı topların, silahların, mıtralyozların h' h t d k k·td mm.ettirler Üstte lba.şlarına ittnnlnn pek Rebia Hanım hızı ek.senyetle Türk!-
,,. .. ı • ' 1 • Ş~ ır emen amamen enece · şe ı e · · ... ede kadnı mev ·· ı~kl .. .n 

0 at öno ıeslerlni ve muharehe eden erın avaze- yanmıf, pek kanlı ı->okak muharebeleri ziyadedir. Onlarla Ç.inllleri bu vadide mu- J • zuuna suru: e\.U . zamnn teı •uku b lll07.1eki son bahardan ev· lerlnl evlerinde rahat rahat oturan r~d- olmuştur . . Japon tayyareleri mubsrebeye kayesc etmek blle kabil değildir. En büyük kızararak kendl:sine kaçamaklı cevaplar 
~ınaı•acaklır. yo sehlpl~rine ~anlyeel saniyesine dın- iıtirak etmiıler ve mQda!ileri alçak me- VaS>!lan da Adet ve an'anelerine !<örü ki;.- veımelcten bıı.şka blr çare bulaın:ızdık . 
~ letoıek ıçıa tertıhat almışlar ve tatbık stlfeden mitralyoz ateşfne almışlardır. rüne sadık olmalarıdır:. Ne ~ıyafetlerını. ! O zaman b.~e or~~- bul~nan ırka.ş-" ı -ı etmişlerdir. Harp akisleri Su l Çeu mey- Ertesi gün şehrin uç kilometre mesafe- ne yemek ta.r.zlarını hatt:ı pek güç ola.ıı 1 l~ıımız içtin Y~rkye buyuk bır ağnooy, 

U Ş S 1 VA SA dan mulıarebeef nden doArudao doğruya sindeki bir tepede kanlı bir sOogQ mu- yazılarını bile değı,,tll'memi§lerdlr. Hepsi 
1 
öm;~ ol:aeak .ıı" anemleket diye tnsn vvur 

S~ nakledilmiştir. Yanlarında telsiz telefon barebesi olmuştur. Zemin cesetlerle dol- pe'k münevver lkimseleıxll. Zabitleri ara-
1 
edil:ıyorch~. ~ımdl oralarda g~ı:ek !k.a'b!l "d mikrofonları olduğu halde operatörler muştur, suıda. Japoncadan ibaşka ecnebi lbir lisanı ol~ydı lb~~~ ~A.plan ve ıbuyU'k za.fer-

h.~. ~tlerin Çek bUmlyen pek nadirdi. Ya İngilizce veya1 Ierileyenı ~kıyeninna.;;ıJlbirh~yı-anlt!c: k ~ İNGİLTERE NASIL HAZIRLANIYOR? Almancayı iyi bilirlerdi. Buna rağmen bi- La karşılandıgnu ve nasıl sevlldiğıni daha 
\l U t• · ı - zi.mle ıclaima tercüman vasıtasUe lkonuş _I kuvveUe görebilmek !kabil ohu'<lu. Pazarını ~ 1 1 

e ld ? 1940 ı d d .. an :~l ~~=:~~öre bir lzretA nefü me- - (ArkAsı \'ar) 

ıgı ne o u . yı ın a uny ın en Japonlar tuhaf bir dilleri vardır. Bu- Gangsterleri 
det \ckosıo k 'l' , - k ı • h f • ı nu öğrenmek için oldukça gayret göster -tı Alıtıa l va ·yn Başvekı ı Hodza ~u- u vet } ava J osu mi§ isem de muvafaki(yet hasıl olmadı . d f d 1 

il" ı 'n. hın arı Şefi llenlayn ile görüştü. v Çünkü ıbeni bu işte cl<k:lt bir surette ta'kvt- mu a aa e en er J.
1

11derı ~kat harta evvel kalabalığın ye edecek vazyeUer yoktu. Bununla bcra-
~ 1•c, b~ •dam '8yılan Henlaynı şim· bcr lbir <;ok japonea kel>nıeler de öğren • iki avukat ffiİtreJyöz ~· tbıır O)lr nıemteketln Boşvekill kabule On sekiz avda ikiyüz bombardman dim onlardan aklımda İkalan bir kaç ta -
~1~1Qt 4 uyor ve onun kabul ettirmek 'J nesini bura.ya geçirmekle eski hatıraları- kurşunlarile öldürüldü 
b ıı~, kartları ııtırapla dinlemek mev· falY,yaTeSl• 1·nşa edı·ıebı•ıecek mı yad~tmiş olacağım.. Sikago 25, - Amerika haydutları· t.'ııı,tın alıyor. Hatta bu şıırUardan h üd fi. kat llU 
''ıılı ı k b Go :lti:geu ika.ga de.ska? _ Nasıl.sım_z. ı nın en meş ur m a ı avu ve po • f1 ~ t ~ö a uı bile ediyor. Gözler Sa _ Allaha. l"Sl1ıarladik. Mi-1 kacı fztık Lebove Şlkıgonun Klark ote-

l ıJI' •ı. &n ~meyor, kulaldar ynnlış işitme· A vanı Kamarası lngiliz hava kuvvet· alacağı genişliği ötreomeyı çah11lmıştır. ku _ :"~go _ Ywnurta. Sa kura _' llnde ge çan gece· kokteyl içerke.a bir 
tll ıl' &ı,'1~' ha~ikattır. lerlnin artınlması etrafında beklenen Bu •nket pek le kolay olmamışlır. Harb Kiraz Rlı,go _Elma Vaş! _ Armut. çı. yaylım atqle yere serllmiıtir. Avukatuı "ı·i ı. lldtkı anın bu kadar snratle yUkse· müzakerelerini yaptı. Başvekil Çember- bakanlığı hu hususta çok ketum davran- . · ~A H b Anne yanında Detruvanın Gani' Purp şefi Sam '116Qı_ ker . . T i . . . 1 1935 kd ' çı - Ba.,.., a a - . l ~ ~,11 ıoJlaioı ametı, Avrupad~kı Naz hıyn Iogiliz ıısk?ı i havacı ığının ma ır. . . Birden ona. k:a:dar sayılır: İçi , ni, san, Bemştayn bulunmakta idi._ zak karnın-
etPr ~lld~rn ilttlkçe parlayan ıltlmaları- den beri sarfettlğı gayretleri anlattı ve Bugünkü vazıyette, lnglllı hava 

1 
k şişi :haçi ku cu. Yirmi nlcu dan atır yaralandığından olUmO Ani ol-

~JJ· ~ 1\\1111 •nde aramalıdır. bugüo tahakkukuna gi.ıişilmiş ~lan _muaz '<uvvetlerlnde ftloların son model t~yy~- ~t:!0~c:: .. YÜ.z: H~a.ık~. ikncideska _ı muştur. Yakın masalardan birinde otu· 
V~ ~~l()JlyePa?ın bUtün bir kısmında bu zam prof'{ramın heyttı umumıyesı hak· relere sahip oluşu oöyle blll4ea edılebı- so.at kaç? Arigato _ Teşcldk.ür ederım.I ran Byron Galler namında bir diğer 
ı, Oj ~

1 

tııııın aıt ~azı kelimeler kullanmak, kın1n rnnlQmat verdi. Bu proğrama na· tallr : Ha_ hah_ evet, ue _Hayır. Yugata -l avukat ta yaralanmışbr . .Mumaileyh ra-
' lııtla ılttfı~atfuruşluk yapmak, birkaç zaran, üç sene sonra l~giltere, A~rupa· 1 - .A~ır bombardumm tauvar•leri - akşam. Kanai _ Bayan, oku.sama zevce. kip ~anıesterlerden birinin mQdafit idi. 

~i ~tliııe da o zatı bOyllk bir şahsiyet nın en lrnvvetli bava fılosuna mahk bu· "Hendley Peye Harrov. çift motörlU, hi _ Güne.ş, tor.i - Kuş Ateşı takip eden kargaıalık katilin klm 
h~ttn b5•k1ıroıa~a kafi geliyor. Bunlar lunatmktır. ta"-rlbt sefer süratı 273 ktlometre. Sabit . H olduğunu tesbite imk!n bırakmamııtır. 

~ 111)<>rı ır nevı gizli elçileri makamına 193;> de 1ngllfz hük tlmeti, bava kuv· bir niebet dahilinde imal edilebilen ye- Rebıa amm .. ~ Paliı:ı lrntiyelcri salona hücum ettikleri 
1i~~ ~ Ba, llr, vetlerindeki noksanlığın memleket mü- gllne tayyarelerdir. Vladivostok tatarları :ar~~ Tütlk-1 zaman içarde yaralılardan bafka klm1e 
il1"~ • ._ bal'kil lfodzamn llenlayn ile bir dafaac:ı bııkımıcdan ne kadar endişe vs· 2 _ Hafif l>ombırdıman tayyare/~- !ere aca.rşı büyük bir sempati gos~;nıe~ kalmamıştı. Polis bu taarruzu petrol kav;~ ~ıııı!'"•. grçlp yoptığı paıarlıkta, rlci bir vaziyet gösledlğlnl g.ôz önQne ,.; _ 100 den !Ula "Bleohaym. dooya· lçirule Bekir 'ıstmll l>ir ==~ zlk~~ .lııasının kontroluoda birbirine rakip ol•n 
tı'~ n'b-ııh k ı.stedlai hedef malını pek almıştı .. Bir_ kaç ay içinde İngıll~ Ha~a nın bu neviden tayyarelerinin en sürat- rırun relik: o~~~e teııb1ye Ullbarile g811~esterler ars~ı?da bir mOcadelenln 
r 8 ~ 1 ~tarar satınal<lığına ~Uphe edilemeı. Nezaretı mutehassısları bazı t~nare ın· lisldtr. Seferi hızı saatte "42• kilometre· mek ı~zı:m . ı tt etişmiş olan baılunğıcı addettığınden tedbir alınm19br. bıJI" 'tlııı tıın p . t t metleri tarafınan verılmfş olan pe'.k mükemmel b:.r sure e Y 

~t 1\ anı arıs ve Londra hükOmet· şaa ı mu c k bul etmi le dl dir. Bir kaç tek motôrlü •veıesley · bu hanım Tüıik ~ Tatar cemiyetinin en 
.!J ~~ ~e bı aşına Yolunda. yaptığı tazyik· planlardan bazılkalrlıtnıı. 8 

t .. "'ş krı · daha yavaş, fakat pek gentı bir aksİ:'nutuzıu a.za.ıa.rından tdl. Türk esirlerine Kaybolan Fransız kadın ı~ Qlldı l' tl\r r o zaman bu te erın t'u n ... :z .. rı Y· 1 :uhabbet .. 
"'~ tıı. lıtaı . a tan da sulhü vikaye Jçin 1 1 1 • . U at edilerek mühim mik· yon sahasına sahiptirler. Sefert sorati karşı büyük bir aıa.ka ve m gos - tayyarecisi bulundu 
v ·'"'il " ~ttnin il met er n ıs n 1 

• 1 • . 
11 

·yette tanL';mı.ştık. ııat rra ... ho cası altında harel·et dard yeni tayyareler sipariş edlldl. 390 kılometre olan •Fayrl Betı. lerden eri.ııdi. Kendis e c~mı t ed ft~.. Paris 26 - Dört aQnden beri ken-
1 tıı g kOrner h dd. k a k k · f tta ·blzi evıne dave er or-....., • • ııllııış tlsaad k 

1
' son 

8 ıoc a- Bunlardan 1500 tanesi İngiliz hava- Oçü bir mılcdar. He~ ırsa .. 
1 

Türklüğü aıa. - dlsinden haber alınmamış olan Fransı• 
~tu. e arlı kta bulunına~a razı cıhtın temamfle yenUeştiıen satfı harp 3 - .Aocı tag11•rel1rl - •Havker 'büyük lb~· nufuzuıe~.:-r~rinde id'arei ke- kadın tayyareclsi Dupeyron Basra clva-

'l ~ k' Udet S tayyarelt.rinl teşkil edeceklerdi. Harriken. tipi, 650 kilometrelik fanstastlk ka.dı:lr ~~n B~es: zaman Türk ve MUslü • rmda Telmeban mevkiinde bulunmuıtur. 
1; ~nı:ıı 'ıtıı 'ıc ~det diyoruz. SUdetler şöy· 1937 de bu rakkam 1';'60 ye çıkanı- hlr vasatt ile Londra Edlmburı yolunu 1 1~ ~cın'.ııarın böyle vasıfları haiz olma- Buraya zorlu bir infş yapan kadın tay-

d' I baQ,:~~lcr a dırınışlar, Sndetler ş~yle dı. Son günlerde de tngillz ordusunun ~8 daktklkada almıfbt. Filolarda mah· j ~an 
1 

hemen hemen hayretie karşılıyor _ yarecl geç~n Pazar gllnü saat 9. 22 de ııl:..ı'. l•ıı. ~ıııar, Y•~trıılar, Sodetlcr ıoyl~ 2500 harp tayyaresine ihtiy•Çı oldugu dud bir mlkdarda görOıımcye bqlamıı· ı ,::.'Çünkü fı•rek İsanbulda gerek Tür _ kadın mOslaklm hat r~korun.u kırmak 
re~ bu a" ~oy le ç ğırmışlar ... Bakı· 1

, l d' hr Kanadların bücum bordasına yerleş· İ enin ib , h1rl lnd bizim a.•,....,dı Qzere Basra kürfe:d istıkamelinde Ceıa-J~ ~I 'J1.1det1 suy en ı. · kiy ~x.a. şe er e ,.... - . d 
0 

d t :n k 
v ll&atıı er kimlerdir? Deniz asırı toprakların mildat.ıası tirilmiş elektirikle mücehbeı alta mitral- x..-. k d.ınlar 'birer ununacı gibi yır e ran an uçmuş ~· uu re oru hlr 

..1 tı n ı:nuhı · · . ~ · ........ 'Z zaman a rnn evvel Matmazel Eilzabct Giyon kır-r >cır 8ay11ı ı:n bır mıllet veyahut için 450 ve donanmaya merbut dıj'er yOzü yardır. idiler TaJısUler dcr"celeri ise pek zayı! M d 
0 1 t~~.ffatbuıtrı btr ırk zanuedectği gel!- •50 ta~yare bu rakkama dahil değildir. 4 - Keıif ta11y•releri - •Avro idi Lisan 'bilen her ~hangi bir meV'Zu et - mk.ılştı. al.akın utpe~rob~ lakr hen 4ooo 

ı, 1.11ııd Südetı ç k l k j ilt d d. . 1 hl tt dl ı · ' kt d ı ometre ı mesa eyt ır uçıışta katet-t~~ eki da er e os O\·a ynnın Bunla bera~r ng. ere e en ışe Anson~ .lar lkı senedenber zıne e r, ,rafında erkeklerle münakaşaya mu e r miş bulunmaktadır. Yeni hlr rekor tesis 
ıı~~~Clıı Siidet ğların adıdır v~ bu değ· zail olmuş dcQ'lldır. Amerı.kay~.v~ Kana- ve 1ngıhz bava kuvvetllerlnde bunlardan kadınlar parmakla gösterllemtyt'cck dere- edip elmeditt hakkından şimdiden fikir 

~ •ı., . Alman lan oturur· 11 le daya I• yyare ve moti!r sıparışı ıçln. he· h QyOk bir mlkdarda varılır. BatıA Ka- 1 ccde azdl · vermek gOçtO r. Zira Oran ile ı ndlıti nok. 
G~~~ 11~ııt . yetle!' gBnderilmişlir. Bunun sebebı şu- nada ve Avusturalyanın hava ordaları J Halbtikl Rusyanın bu çok uzaık köşe· ta arasındaki müstakim hat mesafesini ~~I &~·11 k ~alnı?. A vrupn değil, bütün dur : da bunlarla cihazlanmııtır. Bununla be- s!ınde tesadüf ettiğimiz Tatar kadınları tayin bususundıı hazı mUşkllat vardır. 
)e ltdır. ll or~alar gr çir ten insanlar da Şimdiye kadı.ır plan üzerine yapılan rı ber bunlann tnıası da 7eni Proarama 1 bizi irfanlarile hayrete dlişiiriilüyorlardı. ilk bakışda yeni rekor teşebbüsünde ce
~~'Praaıa" ınsanl,·r tu.ıutıarı içinde siparişlerden ancak yllzde yirmisi teslim dahildir. İçlerinde lbulunduklan muhit onda faz • sur tayyareci kadın muvaffak olmuı gi
,~'."'«y~ı .. ü~tnnde de )'aşadıklan edilmiştir. Oemekki bir teehh~r var. Bu lhtiyaçı ister 1750 ister 2500 tayya- !asile müessir olmuştu. bi görOnmek~edir. ~u rekor 39~9 kilo· 
)'lltb~ıorı 11r. hu\ı:urnetinden neler, neler teebbürOn sebeplerini anlamak l~ztmdır. re olsun, lnıiliz hava kuvvetleri. yeni Diğer taraftan bu cemn.a.t içinde Av- metre ıle 193_2 sen~~ınd~nbcrl M_ıs Ame
)t~llı 1 ~ce~; 1-ftlkanıet te bu isteklerden Bir df:ftı senede 60 tayyare ~ apacllk müşkülat çıkmazsa 1g3g sonunda icabı rupai lbir serbesti vardı . Müslü.'llan olma- ba Erbard elinde ıdı. Elızabet Gıyon ye
"'ı1,'h r~ gi!zllce ke Urdiklerini kudretle bulunan fabrikalar, aynı .mod. kadar yeni tayyareye sahip olacaktır. ıanna rağmen ı.esettürli kadmhw lçin o ni bir rekor tesis etmiı .ise de bunu '~1!1tı ""'· 1 

oluyor. Fnkat ötekiler det zarfında aoo tayyare yapabılecek .. 1 1 1 
f zaman ıkadlırmı.şlardı. Meclıs1erı dnima uzun zaman muhafaza etmı' olmıyaoak-tıı ~d ''"'~ ı,·-k . .1 1 di E Saydıtıınız up ere o zaman ıun ar t -ıt~ı ır B • ıı sekten tutmuş bulun· şekilde yeniden tecbız odı mJş er r. n k k 

1 
erkeltli ve kadınlı idl. Molla din reisi iken ır. 

~·~~ 1 la~af lr l?trf flatton hlraz kırar, yent ihtiyaçlara cevap verecek modelle- e lenece t rr bile /her yere ka.rrsile gtd1yor, ve 'her ken- Meksika.da İByaıı çıkmınuş! 
ıı:ıı? J t 

1~ta u~a bır~z f0dakarlık ederse, rin seçilmesi bir mesele ~ olmu~tur. Bun- . l) -; Ağır bomb~rdı•uın 1•11ua:•· dtslıni ziya.reete ıgeleni lkansilc ~ı11be: ka- Paris 21. - Meksikadan ıelen ha-
lJ'l t~~ ~ak~t :uşubıleceklerdtr. dan başlca ibtidai madde ve bilhassa lerı - Armslrong Vıtvort Vftley,. •. ıkt bul ediyordu. Onların lbu ileri ~çtimnı ha- herler bir isyan harekeli hakkinda şim-ı~ 'ı:ı~''• 11 bu Sü~•ller mesele<lnin Av· dOralumin~om bulmak kolay olmamış· moti!rlO, "Henley Peye. !erden bıraı yatıan ve açık düşünceleı1 bi21 lıeın dil - diye kadar neıredllen btıtün haberlerin 

'~b6le lllcttyc kad . l d'- . ı ı k tır daha yavaı olmakla beraber pek fazla şündUrm.Uş [hem de ıkendilerine hayran lbı- asılsız oldutunu bildirmektedir. lıyın ~~lllt tin en sonu ar geç r lığı ' rdço · lngiliz hava kuvvetlerinin, imkan mlkdarda bomba taşıyacak surette tec-' rakımıştı. Necmettin ile Meftuha Hanımın ettitl iddia edilen Keneral s,uvo bntuo ~l • tcuen o masın an b" dll 1 ti ı . t sll k. .k h 11 . .b. R f • b ~ nlsbetinde dotru hlr şekilde, bugün~ü ız e m ş r. düğUnlert lbilytik lbır toplan ıya ve e ver- Me sı a a a ıı ıı ı e rıcQm ur Kil 
-" DIPLOM.AT vazly~tlerlnl ve muayyen zaman IOllra (Alttarıfı 4 an.ad•) mııtı. ora<ıa da serbestçe <>turuımuş dans denaaa tadık kılmaktadır. 



4 DOÖU 29 l\IA 1'IS ·1938 ~ 
Doğunun geçirdiği 

eski günler 
Tekaüt işlerinde Breslav Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünde~~ 
memurların panayırında 1 - Doğu Bayazit de yapılacak 10653 lira 9 kuruş keoif bedeli idare bl 

inşaatı kapalı zurfla eksiltmeye konulmuştur. 8~ 
("Üst tarafı 2 incide) nüfus kayıtları Türk pavyonu 2 - Eksiltme 3-6-938 Cuma gilnll saat 16·30 da tstanbulda KabalM 

Uzun Hasan müzeyyen, altın kakma- komisyonunda yapılacaktır. deıı ı'f 
Jı bir tabtıı. oturmuştu, elini çenesine 1 Almanya'nın beş mühim Arsıulusal 3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım ve mubayaatl şubesfn 
dayamış, ô.ner b!ye bıık.ıyo•du. Onun Muamelenin gecikmemesi panayırından bir tanesi de her yıl Mayıs,Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden alınabilir. ef"' 
boynunu dikerek bcklediğ'ini ve pırıl 1 için alakadarlara bir başında Breslau'da açılmaktadır. Ehem- 4 - İsteklilerin ekşiltme için tayin edilen gnn ve saatından bir saat ıaııııı· 
Pırıl yanan göı!etle kt>n 1 i ~ine baı<tığı nı miyetl dolayısile bu Panayıra Balkan\% 7,5 güvence paralarlle lstanbulda Kabateştaki komisyona müracaatları) 4.Z 

t . .. d ·ıd· d (No.35ZJ'./ görünce ıicıerulciu M:ıp;rımım; bir fe1'!e amını gon erı 1 komşularımızla Macaristan, Çekoslovakya ır. ,,,,, 

mırıl JaPdı: \ Askeri subay ve memurlarla mU:ki ve Polonya hemen her yıl iştirak et- -E-------ı h• } B d } w d Jl' 
-Oıııer t-ey, Osrruınlı o du.rnPıın en memurhırın nüfus vakaları hakkında mektedirler. Breslau Panayırına memle- rzUrUffi n 1Sar ar aşmÜ Ür ÜgÜn e iD;6 

gOzide <ıskeri olit11 Rıımeli u~t:erinl ten- '~· Bıl\rnolık nnrus idarelerine mühim ketimiz dahi 1936 yılından beri munta· 1 - Çıldır cia yapılacak 10376 lira ()6 kuruş keşif bedelli idAre binası 
kil ettim vo Moıe fııtihin·n o~lu olan t mim etmiştir. Memurlara nid nOfus zaman jştirak edegelmektedir. 

1 0 
ı d 1 atı kapalı zarfla eksiltmeye konl!lmuştur. . 

1 
tJl •O' 

sen e i:ne dtl ~ tün. Arlık sm n.ı eve- k1'yıdlarının muntazam ve seri bir şe- Beş gUn devam eden bu yılki Bres- 2 - Eksiltme 3 6-938 Cuma günü saat 16-15 de Istanbulda J{abatı.ış 81 

tinde eski kııvvct vo kud.ct kalmamış kHde fş'enmeslni tomin edecek ohm bu lau Panayırı 4 Mayış 1938 de Almanya misyonunda yapılacaktır. rı 
ıannP<ilyo um. . taı.nir.ı şudur: Maliye Nazırı G!'af Schverin Von Krosigk 3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım ve mubayaat şubesindeJI 

• Ôm"r bey dişl"Ti~i .nktırak yutgun· l •Bmekliye ayrılan askeri subay ve tarafından büyük merasimle açılmıştır. Erzurum lobisarlar BaşmüdürlOğUnden alınabilir. e~ 
dı ' s ır.rn trık bir se-.lf ·

1 1 
,.. ded· meU)urlı;rla mtılkt memurlarım ı za ve bun· 1938 Breslau Panayırındaki Turkiye 4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatından bir saat 1,~ - Y"' nılıvor•u ~ ıız ' ev.cı.ı ım . 1• ı k Pavyon bt l d h 0 

• B l" 'fil k 1 1 t ı ı • .. - · . d d ,.,.1 Pk arın öksOz ve dullımna aylık lıağ'lama u, ı yı a ı yıne er ın r % 7,5 güvence para arl e stanbulda Kabataştaki komisyona muracaat ar 4 ~ 
Neşeniz h~ıınz yerın .n P 6•

1 
'. P busu~unda güçlnk ç~kilmemek ve zaru· Ticaret Odumız tarafından tesis olun· dır. (No. 353) ./ 

.vakı isız.. Padişahın ber im ıı;ıbı dı.ıha ret ve sefaletine meydan verilmemek mu~tur. Takriben 230 mctremurabbalık - -------------------------___..,., 
yüıl<!rce adamı var. l 1 bi h · 1 d ı ' 

b . d i~·:n bunlara ıdd muamele erin ilgi 1 ve· r sa a ışga e en Pavyonumuz bu de- E h• } B •• d •• } •• v •• deJ1 • 
U7.ıın Ilt:san birde!! im yem: rn kaletlerce her ne kadar çok ~· i! l>uk ve fa dahi cidden pek itinalı bir surette rzUrUffi Il !Sar ar aşffi U Ur UgUfl lf 

ıı · rııya ·nk: · ı 
- Köptk, dedi. XasJI oluyor d be · za~aııınrta so~a erdirilmes~ne pltşı.lmak· hazırlanmış ve diğer devletlerin pavyon- Doğubayazıt, Tortum, Haşankale, Ağrı, Çıldır, Al'dolıan, Arpaçay, Gl'ı:;; 

t d ~ - 1 k ·~ 1ta ı~e de bu ışın sona erdırllmesl ılkön- ları arasında bilhassa temayüz eylemiş- dır da yapılacak idare binaları fç:n muayyen gnn ve saatlarda verı·ıecrlc 1 _~ı D 'll kttrş m a uov e onuşuyor.5un. - . d ıı·ı 
·· b • k" b" b k • ı• ce nufus kayıdlarmın toplu ve bır ara a tir. TUrkiye pavyonunda memleketimizin zarflarla sUrlllecek beylerden Ağrı, D'lğubayazit, Tortum, Aasankale blOJln ıv' 

.H U;a ebr ktey ze 1 t tılr bia · ış al ı zun bulunmamusma ve ~·,karılacak kayıt ör- hemen bilumum ihracat mallarının nü- ııı i:lsana tı 1 sonra a ı r sese: . " 
1 

• ait olanlar Başmı1dllr1Uğümüz komisyonunca diğerleride Kars inhisarlar · 
- Çünkü' sizin mert ve asil bir hü- neklerınin hemen gonderHmesln~ buğ ı- m.uneleri te~hır olun~u-~tur. Ayrıca !~r- müdürlüğünce de kabul edileceğinden taliplerin ona göre müracaatları.... 4.1 

knmdar olduğunuzu duydum. Bana de- dır. . . 
1 

kıyenin iktısat ve kultur saha,;ındakı ın· . (No. öv 
dtler ki, « Akkoyunlu hükümdarı açık Bunun temininde ıse bır pk AgCç· kfşafını pek canlı bir s•ırette gösteren . _ 
fikhli mert sözlü insanlara bUyük bir lnklerle karşılaşılarak aylar ve hatta se· 200 den fazla büyük re8im teşhir olun
kıym~t verir! ,. nel~rce _ uğ'raşıldığı halde _baz an bir ııi" mu~tur. Pavyonumuzda, her sene olduğu 

Uzun Hasan anl:ışı\ınaz bir şeyler lenın n~fusA kayıtları?ı bır araya top· gibi, bu defa dahi Türk mahsulleri bak· 
homurdtmarak ellerini arkasına bağladı, lamak ımkanı elde edılmemektedir. kında alakadarlara 20 000 parça broşür 
ve çadırın ortasınd!l dolaşmağa başladı. Bu yüzden bu ailenin aylık bağlama' tevzi olunmuştur. 
Hiddeti yavaş yavaş siniyordu. Fakat işi senelerce uzayarak sefaletlerine se- .Memnuniyetle haber ald ığımıza gö· 
çadırdakilerle beraber defterdar Hacı bebiyet verilmekle bereıber yeis ve re, Breslau Panayırlarına iştirakimizin 
bey de, nerede i:;e bükümdarm Omer U~ltslzliğe düşen öksUzlerin ve dulların: mnsbet neticeleri daha panayır esnasın
beyin boynunun vurulması için emir yuksek m~kamlara müracaatle sızlanma· da görülmllştUr. Şöyleki, bir çok Alman 
verece~ini bekliyorlardı. . larını mu"ıb olm::ktadır. mnesseı;elerl bu mönasebstlo mem1eke 

Uzun Httsan birnenbire Ömer beyin İşi yolunda ve vaktinde görQp bey· timlzden 2.000.000 Marka yakın değerde 
karşısında durarak: hade muhaberelere kapı açmamak ve mal almışlardır. 

- Peki, dedi. Böyle konuş tuğ-un için bunların sefaletlerine mı hal bırakmamak 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 
Tahmin 

bedeli 
Lira K. 

100 

Vakfı 

Kırmacı 

Mevkii 

Te briz kapısı 

Numarası Cinsi . .......... 
59 DUkkan 

90 > ') > 122 > 
100 ,. > 65 > 

500 > Köprü ba.?ı 83 Hnn t f) 

Yukarıda bedeli muhammen!, vakfı, mevkii. numarası, cinsi yazılı a1tıırll~ 
zayede müddeti zarfında üiraya bağlanm~dığından müzayedeleri 30/ 5/ &38 ~gJI! 
gününe kadar UZ<'ltılmıştır . Taliplerin yü de yedi buçuk teminat akçelerile ' 
ct·aıresıne gelmeleri. (No. 364) __,/ 

Bml affediyorum. Önümüzde gö·eceği· için herbagi bir subay veya memurun Yeni mali yıl tahsilat 
miz çok şeyler var. Sana hayatını ba- vazife icabı bulunduğu mahalde İıüfusıı k d Tü·aı·et ı•e .... ~(OUl!Jİ Orünn l' J ··ı • 
tışlıyorum. taal!Ok eden doğum, ölUm, evlenme ve a fOSU .:..ı'ZllJ'llJll ı .ayt!l l 

Sonra döndU, çedırın kapısı önür.- boşanma vakaları bUdirllen mahallin nü· Finans Bakanlığı, 1938 flnas yılında Başkanltfjmdan: J/u/.'aJJl//ltftllJ 
d~kl zabitlerden birine seslendi. fus mUdür veya memurluklarınca ge- tatbik olunacak tahsilat kadrosunu def· .. Odamızın birinci sınıfında ye 763 vilayet dahilinde açık ve 011 p 

- Bunları ahtı, ordu nereye gider- reken fş yapıldıktan sonra alakadarların tardarlıklara göndermiştir. Kadro tama- sıcı l numarasında mukayet Mehalıs oğlu maaş aslısı bulunan Oltu kttznsı 
5"• hunlar da beraber gelecek. Yalnız esas nüfus ktıtüklerimizde yerli olarak' miyle tevzi edilmiş olduğundan Vılayet- Temel Dilaver Clğlu Memet va şürekası katipliği ile Hınıs kazasının f(ıırı ı 
ııkı bir muhafaza altında tutulfcak ~ayıtları bulundukları mahaller nüfus l ler yeniden kadro istemiyecekler<ilr. selamet ticarethanesi kollektlf şirketinin nah1 ,· ur 1 . a nıııllı:e 

1 1 
27 Mayıs 938 gllnünden itibaren şüreka- yesı n us nemur ngun 

Bıına çucHeri çtı~ırın " müdür ve memurluklarına vakit geçlr· ı Kadrolar isteklere Vilayetlerin hususi nın arzularile feshedilmiş olduğunu isti- rak me~ur ~.lına~ıı~dır. _ 
5 

!Jlod 
neksfztn vaka ilmUhabar veya ilAmlım- vaziyeti göz ö.nune alınarak. hazırlanmış dalar Uzerine nyt ettiğimizi ilan eyle- İstekllleıın \ flayet nufu rııı' ' 

lngiltere nasıl nın tastiki örneklerini muntazaman gön- ve kuvvetlendırilmiştlr. riz. (No. 365) ğüne muracaatla ehliyet şartlll• ııO 
-::!ermesine ve ilmUhaber veya ilam ör-1 Tahsildar kadrosuna ilave yapılması K nerek 15 Haziran Çarşanb:ı gO ı . 1" hl ? neklerini alan nüfus müdür ve m1lmur-, zaruri görülen yerler bulunduğu takdtr- ayıp aranıyor onda yapıluc 13k imtihandan 6""~~ 1 

Si a . anıyor . lannın dahi ald olduğu mahalle veya de bu yerler, mıntaktılarının hususi va- Kırşehir!rı .. Mecidiye kazasının Tef- ikını tevdi ederek mu8yyP.n ~'j~ıı~ı 
. . 1 1 - 1 .. rek kebir koyunde Hıcl oı<.uUarından handa hazır bulunmaları ilan ° 

(Ü.'(ttarcfı tJ ilnciide) köy klHUklerıne geçtrmesine ebemiyet z yetın , köy ve mukellef sayısını ve H lil d d d Al 6 d J 1 
· k t h ·ıd h 1 a çavuş ama ım ır. tı sene en· (No. 323) 4 2) - Hafif hombardımnn tayyare- vermesı ve maaş bağlama fşlne herhan- aç a sı ara i Uyaç arı olduğunu ha· beri ne kendisinden ne de kızım Remzi· !il•••••••••--•~"" 

Itri - "Vıkers - Vclington,. lııi çift mo- ~i bir taraftıın istenilen kayıt örnekleri- z:ran sonuna ~adar Fınans Bakanlığına yeden bir haber alamıyorum bayat ve Cildı'nı'zı'n tahrı'ş ed. iJ~le' 
röılUdii r, •VislAy.. lerin ıığ:ıbeyisid!r. oin okunaklı yazılarla yazılması ve bü· bıldireceklerdır. Gelen cevaplar tetkik mematlanndan mnltlmatı olanların bana ., 
ltoiyanltmn sa.voyıt - Mar~·eti'lerine CC· tun meşruhatlyle {' •karılıp gönderilmesi olunacak. kadrn ist~miyen Vilayetlerle bildirmelerini insıınlyet Mmma reca e· mesini istersenıı 'si 
vııb teşkil odeıı bu tnyyareler 12 hln ve her kayıt örneğinde kaza nüfus mü- mukayes~A yapılacak ve imkan nisbeti.n- derim. . . 0 
metr.alik bir ııçu 11 sııbasınu sahiptir, va- dur veyP. memurunun resmt mllhUr ve de bu Vılayetlere tahsildar verilecektır. Erzurumun Sultanmelık rrahalleaınde Dünyanın her tarafında sev 00tl 

d . . Fin b k ı .x. 1 · Toprak tabya aokak tB numroda kullamlan, ve cildi traştan :" 
sati suratı 285 kilometre ır. imzası tıstOr.~ hun~ı kaza nüfus müdür ve- ans a an ıısı Hazırandan iti· Ha dl Tı 1 . t 11 

3) - Ao.::ı t.1yy11relcri - ·super ya memuru olduğunun öz ve soye.dlariy- haren llcretli ve aidatlı milli emlak lah- m e cı ppaomuk giKbi yumEuşa 8~,~ıll 
Marln Spit - Fayr.. Aıami ..;ürati 576 le bebeıı:ehal yazılması ehemiyetle ta· sildarlarını kaldırmıştır. Şube olan yer" . O O Gw U 
kl'ometre ve sefert sürati 520 kilometre ırlm ve tı bllğ <•'.unur. !erde milli emlak satış ve icar bedelleri; 

b ·1 be · d İLAN TERİFESİ dlr. o:ğer lu! Mtan •ttnvker. 1n tez ıab Umumi müfettişliklere valUiklere ve ta Si şu lerı tarafın an şube olmıyan 8 inci sahifede v..J 
da yeni btr av tayyaresi olduğu ve toy- tefti, heyeti refısliğlne yu~ılmışt:r. . yerlerde ve köylerde atlı ve yaya tahsil- 7 > , an timi 

25 kuruş traş bıçaklarını ıır. 
yarenin çok dahi\ yüksek vası flııra nıa- darlar tarafından tehsil edilecektir. 

6 
> , : ~~ : 

ilk olduQ°u ~öyleniyorstt da kcırakteıİS · Aln1an \radaki yalı udilerin Orman çiftliği pu11uk 5 > > > 100 > 
t:1klerl hanüz b !inmiyor. J 4 > ,. > 150 

toglliz hllkü~eti, son mali takdirle- servetleri yazılıyor fabrikası 3 > > > 200 : 

rlnde, muaızum lıava sntrepoları inşası Paris, 27 _ Maraşal Göring tara· Ziraat Bakanlığı, Orman Çiftliğinde 2 > > > 250 , 

ı ;in altı mıl~ on sterllnHk bir blıtçe tntı- fından Büyük Alman yada oturan Yahu- kurulması mutasavver pulluk fabılkBsına 1 . ., > , 400 > 
ah etıni~tir. Bu antrepolar neye yaraya" dilerin servetlerinin tahriri hel<kında ve· aid bütUn planları hazırlamıştır. Pulluk ~an verecek kimseler DOGU Gaze -
c ıktır? Ttyys re 1ınal8tı 1U39 sonunda rilen emir Uzerine gazeteler şu malUma- fabrika~ı senede yUz bin pulluk imal tesi Idare Müdürlüğüne müracaat otme -
dım:clk df' ğıldir. Fııbrikalar ayni süret tı vermektedirler .' . kab!Iiyetlnde olacaktır. Fabrikanın ve lidnrler. Devamlı ll~nlar için hususı tarife 
le tayy<1reler imal etmekte devam ede- • · makinaların yakında aispariş edileceği taıt.ıbik edilır. 
cekler ve hizmet hallnd(\kl tayyarelerin k «I ahudılerln servet ve gayrımen· bildirilmektedir. Fafrika önümüzdeki ilk- Kırmızılı ilanlarda tarife bir misli 
Uç mis'J yedek vücuda getireceklerdir. ullerl yazıldıktan sonr~ Art olmayanla- baharda işlemeğe başlamış bulun'acaktır. fazlasile alınır. 
B t l" arça halinda antrepola- ra ait mağaza ve dükkanlar tasfiye edf· Adres değiştirmek 25 kuruşluk ücrete 

u 8 yyare ~r P l" lecekur.» Bu·· yu" k zı·raat kong e . ra yerleştirilecek, harp haıınde, bu p ar- r sı t1'bidlr. 
çalar bir kııç glln içinde monte ediierck MPşhur Pisko~og Freud yakında Ziraat Bakanlığı, bOyük ziraat kong- DOöU Abone Tarifesi 
7500kadu tayyare İngiliz b ava kuvvet- Viyanadan ayrılarak, Paris ve Amerika- resini önümüzdeki Cumhuriyet bayramı· Seneliği 12 Lira 
lerinln emrine amade olacaktır. ya .gidecektir, Freud 82 yaşındadır. Ken ma bırakmayı kararlaştırmıştır. Kongre Altı aylığı 7 

D~ter taraftan, htıktlmet, istihsal disı?e kız.ı refakat edecektir. Profesör fçln bastırılmakta olan raporlar kanun Üç aylığı 4 

süratlni arttırmak için, •yardımcı fahri- tercıh ettıği bazı Yahudi btlebesini de projeleri ve dileklerden elll k~darı İs- Bir aylığı 1,50 > 
talar .. yaratmıştır. Bunlar umumiyetle beraber götürecektir. tanbulda basılarak. Ankaraya gönderll- ECNEBİ ME:\ILEKETLER İÇİN 
otomobil kerosorisi ve motör yapan ima- Orta okul öğretmenJiği için mlştfr. Diğerlerinin basılmasına devam Seneliği 24 Lira 

> 
> 

HAVA 
28 • 5 - 938 şaat 8 RapOff) 

Hava tazyiki : 607 .8 , 76' 
» » (Deniz sevtyest) · 

Subunet : -+ 11.3 
DOşük suhunet : + 2.8 
Rutubet : % 67 
Ruzgar : Sakin 
Rüyet : Tam 
Sema : 2/10 bulutlu 
Yalıt: Yok 

Sahip ve Başmuharr1t1 
CİllAD BABAN 

umumı netrıyatı idare eden ı--:
lllClrl: Babam ottLG 

lttbanelerdir. • t" h l olunmaktedır. Altı aylığı : 14 > 
Böylece, İngiliz hava kuvvetleri, lffi l an ar ·--------------------------------------

her sene artmaktfln g~ri durmayacaktır. Kültür bakanlığı, orta okullara Öğ· E v·ı A t• D ft d 1 g\J nda 
İld ıene sonra, İngiltere, Avrupada eşi retmen olmak istiyenlere her yıl oldu§u rzurum 1 aye 1 e er ar 1 1 n: 
olmayın bir kuvvete sahip olacaktır. gibi bu yıl da, Gazi EnstltUsUnde bir Kazanç Buhran Cez:ı. İhbarnamenin Tarih 

Kilometre taşlarındaki 
imtiha ı açacaktır. Bu imtihana girecek- Miktarı Senesi Cilt Varak 
lerin öğretmen okullarından mezun olan-

eski rakkamlar ları ve en az iki ders yılı öğretmenlik 

] 
B - ö " etmiş bulunmaları lazımdır. Gerek sözlU 

Sarıkamış, (Husust -:- ugun g r~ş · ve gerek yazılı imtihan sualleri üniver- · 
lQğUm Karau:ğan nahiyesm?en bir .koy- site ve yüksek öğretmen okulu talebesi· 
ln ıırkad11ş soyllyor: « Gelırken ~olda nin takip etti~1 ders müfredatından se
kilom~t~c tnşları üzerinde eski rakksm· ç'lecektlr. 
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No. 

941 
•.. 538 

2 
. 540 

549 

Mahallesi 

Ali Pa..şa. Keleş O. Arif ~ 
Ayas Pa..53,. Hüseyin o. Al1Il1e 
Narmanlı Temir O. Hüseyil1 

Ayas Pa.'}a Resim ı 

Ayas P~ Ramazan o. Nnsre 

lır gozu111e hattı.,. 1 Yekun ...... . 
Harf lnkllAbımızden, hııttıt rakkam- ~amze!ler, imtihanda kazandıklan 

1 
iıa.n... .#ı 

ları de~lştirdiğimi7iıı üzerinden seneler tskdırde. gosterllen dereceler dahilin.de 
1 

Yukarıda adları yazılı eshas namına tarhedilen kazanç vergisine ait ihbamameler muhataplarının mahalli '~ı 
geçti Bu rekkamların hila yerlerinde herbangı bir orta öğretim okulu yaroğ· adresleri meçhul bulunduğundan tebHğ eddilmemt., ve bermucibi ka.nun 30 g.Un içinde ad.iare hizasında göstcrllen ve 
clqr"'~81 ıatılıeak ıe7. ·retmenli$1ne se91leceklerdlr. ı itiraz haklarını istimal etmek tızere ua~en teblil olunur. .(No. 362 


