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Sayısı her_ yerde -~ kunı,tur 
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GAZE:TE 
Basılmayan yanlar gert verllma 

'f eni lngiliz - ltalyan dostluk muahedesi 
.....__.imza ed.ilebilecek mi? 'sı·r BORÇKADA MÜTHİŞ BİR CİNAYET 

adam dişini baltayla 
lngiltere-italya j iki tarafın anlaşmak için kıran babasını ve üvey 
Olünasebetleri w t ki l 
'le propaganda ugraş ı arı esas ar... anasını kurşunla öldürdü 
a ir kaç gün içinde, belki de bugün 

t şu s.atırlan okuduğunuz zaman, 
~a ile İngiltere arasında bir anlaşma 
'llka.veıesı imzalanmış bulunmaktadır. 
~ anlaşmanın Avrupa df,plomnsisinde 
-.._!ere malolduğunu okuyucularımız elbet 

Muahede hükümlerinin 
tatbikına hazırhk başladı 

tır1arlar? , 
i'tuunaımen1n belli başlı hükümle -

~l bugun neşrediyoruz. Eğer edlndiği
le~ lllalQmat doğru ise, İngiltere, Mil -
.__ ltr C-enllyetl nezdinde Habeşi'itanın il-

İtalya Libyadaki kuvvetlerinden bir kısmını geriye 
çeknıek için Ordu Erkanı Bar.biye Reisi i\1areşa1 

Badogliyo·yu Af'rikaya gönderdi 
"'tk Londra , 12 (A •. A.) - Royter ajan-t.... _ eınrı vaktini, dünyaya tanıtmak için · t 
~buse ıglrişecektir. Art.lık, kabul etmek sının blldlrdigine göre, lngiliz - ralyan 
~dır lc!1, emri vaki. olmuştur, ve Ha- anlaşması önnmuzdeki Cuma gllnünden 
~ııın mevhum mevcucllyetin1 ortada evvel imzalanmış bulunacaktır. Bu itfüH 
~n başka. _ kimse tanımamaktadır. meriyete girmezden evvel dttbi bazı 
'58 devleti Italyaya karşı ayaklan - fiili vaziyetlerin derpiş edilecekf muh· 
~ İngiltere, bugün İtalyarun yaptığı- temel te!flkkt edilmektedirr. Diğer ta· 

~~ 58 ~~~~~bul ettirmek 1çin te- raftan ltalyan gazeteleri de bu mev-
ere l§'T~uc-Aı,1.r. 

~alnız arada Eden Qekilmiş, Baldvln zu .etrafında ~ lıarııretli neşrl~ılt yaparak, 
~ Olmuş ve ÇemberJayn idareyi eline lngıllere hOkumellnin Hebeşıstanın iltıa· 
~lftır. Mlllet yine o mfllettir ve İngfl- kını tanıyacağı ve f ngilıerenin Mllletler 

l>arlA.mentosu yi?M! o ıparUrnentıodur. CE>ıniyetine gönderdiği notanm bu mü· 
Ut llUkuk FalkillteJerinde, nroı kıltaplnr- zakerelerin mUsbet neticelerinden birini 
~~Ukulku düvelin tarifi ve hukuku dü- teşkil ettiğini ha~er V4'rmektedlr. 
~ nıen.şel ihakJonda mütaleıa yürüten 1.ondra 12 (A •• ~ .) _ lngiliz . ltal· 
.. f~rler lbu ilinin eğer ilim denir tam- ' · 
" ı.....__ ' ...ı-"" tl yan anlaşmasının Perşembeye ıınzası ti -..ıtlfıSa, ucme erin lcemli aralarında- J • 

ln11.nasebetıerl tanzim eden .!kaidelerin btklenmektedlr. kı taraf arasında ge-
~tı um ıml)'891nden bahsettiğin1 söy _ ~n m!lz~kerelerln neıicelerinden ba .. hse
~iel'. Ve hukuku düvelin kayna!kl-arı \çin den Korrıyera Dellasera g-azetesl : Ha· 
~ ort..,ya teamülleri., örfleri, mUka.ve1e - beşistan meselesini .Milletler Cemiyeti 
' atc'idelerıi sürerııer. Hiç bir profesör. önüne çıkaracak olon 1ngiltere bu ka
~ it dahi olsun, hnkuku düvelin, dev -ı rarını Romada imza.lnnmak nzere bulu
~tin karşılıık.lı menfaatlerinden dqj -

1 
nan mukavelename zihniyetine tevfikan 

nu söy"lemek dsteıme.z. almıştır • Diyor. 

'~için lnk:Ar f!tmeli? Şimdi, dev!etler A vtuıı Kaıuamsrn•la bir sliul 
aı.._ 1ndakt münasebetler, riyazi lbir ifade 
"'ll~ır. Londra, 13 [Hususi) - İngiltere 

l ngiltereni ıı Rom'ldn.ki sefirile müza~ 
keıeleri beklenildiği gibi neticeye 

erdiren İtalya ll«ıriciye Nazın 
KONT CIYANO 

~ - Şunu kazanırsam . bunu ver~lll- Parlementosunda mnhalefet Partisi lideri 1 selesini, mevzuubahis etmemiştir. Acaba 
Blnbaş1 Atbe hükümeti şideetle tenkit bu meselede sakil kalacak mıdır ? 

~tıt - Eveti Gerçi, ben fUA.n devlet fel~- ederek, lngiliz • İtalyan anlaşmaları mn- Kendisine cevap veren Çemberlayn, 
'1 ınaruz kalırsa. ona yardım edeceğim • nasebetlle demf ştir ki : Böyle bir şey mevzuu bahis etmediğini 
\tfi ama... Şimdl vaziyetim müsait _ lngiliı - İtalyan mOzakereleri sı-ıbildirmişlir. 

·· · _ rasmda, Habeş hududunun tashihi me- ( Alttarafı 3 ancüde) 
~ - Bu mukaveleyi 'biz.den evvelki sng 
'301 ihWct\met immlamış. Ne yapalım , 
~ telAkkUerimiz, onlardan tamamlle 
~ 1 .•. Mlllet ftstemlyor. diyt:p işin dçin -

tl Ç!lo}"Orlra. 

to1t..~~ düvel lka.1deler1n'in, paçavra 
ı.~ lhaldkında, tümen tün:ıen misal -
~t 'son bir kaç sene 1Qlnde az mı gördük? 

hata da ıgörmtryor muyuz. 

~Şu vaziyet karşısında yapılacak iş 
~ ttı:r. Mademki, hAIA. hak kuVV1etlinin
' ~ ıgitgide, hadt lwvvetl.l\ye geçme'k -
~ · I>unyada yaşaya.bilmek iıç.ln kuv -

~aktan başka çare ydktur. 

Çinliler Şanghaya 40 
kilometre yaklaştılar 

(Yazısı 3 UncQ sayıfada) 

Temizliğe riayet FIKRA: 

etmeyen iki Evler 
~ ltaı:,·a - Ingil;e:: anlaşm.•ıs.mda na- hamam kapatıldı Dahiliye Vekaletinin her kasabada is-
it t ctllcıkattmizl celbeden ikinci bir cihet Ayazpaşa ve Şeyihle_r ~amamlarıaın tirahat edilebilir temiz odalı, temiz he-

taıy.·"nın +--ıte 1 .ılkı banyo kısıwiarındu tenıızlığe rıayet e- l" 1 t . uslukl b" t 11 h kkak 
C1. u..s re a e., ...... ne propa - a ı, emız m u ır o e n mu a 

~:'41. Y'aı>mıyacağı hakkındaki ıtaahhü - dilmediği ve hamam takımla~mn _mat- ! surette bulundurulması hakkındaki son 
.. ~ lup bır. şckiı~e olmttdığı. görUıdüğunden 1 tamimi elim bir derdi teşrih etmiş oldu. 

30 bu v11zıyelte ışletıioı~.umne musttu<le e- 8 1 
.. h . .. 

1 
i h t 

lb..._' :vtl evvele kadar ltil.Afnameıare bil- . 
1 1 u mese e şup esız Turk yen n er ara-

'~ tı bu türlü nıaddele.r dercedflir mi dilmiye~ek dünden ı~ibW"en kapattırı · ı fında artık halledHmiş olacaktır. Gelip 
mıştır. icap eden lemızllğln yapıldığı ve geçenler artık rahat olsu~lar emin ol-

"1... ~'- tukım.Uırının Willlup Ş~Kle kunuımu~ oı- ı . nI · ' 
.'""la -.-ıtn, milcadt?le ya1nı~. kolla. sı - duğu Belediyece ıörUldO.kten sonra iş- su ar ... 
\ • kuvvetle yapılmıyor Ayn1 za.ınan- 1 . n d _. 11 ktir Fakat kasabada yerleşmek mecburi-

'"'-· · letııme erme m suö e euı ece . ~rlere de intikal etmiş bulun\lyor. . .. . • . yetinde olanlar ne yapsın?. Onlar için de 
' dünya.da bir ııcaç m.Uyon ın.s:a.n. lbır Vakıflar Muf ettişı temiz helalı, temiz musluklu, badanalı, 
~ l!Uıyar insanı uyutablllyordu. :Bugün, Sarıkamıştan döndü sıvalı evler lazım dejil mi? .. 
\ ~lUıdanın teslrile, herkes uy:anıyor . . .., Alelekser kapıyı açınca nefis bir te-

··llllt Yakıtlar. M~etu~ı ~e~ef Akso. Y tiıt· zek kokusile karşılaşırsınız. Ondan sonra 
. elif lsti'ka.'.llletlere dOğru sfi trükle- k t f l t '- L'~ 

nk.~ı~t~ ı e lı~ .er~ı Dı ırere-. ~ zuıu· 1 merdivenlerin gıcırtıları, toprak tavan -
L ~u ma donmOştUr. lrubzona gitmek uzre dan dökülen çeşitli maddeler birbirlerini 
"l, ı.. Uyanma o kadar dehşetli oluyor b n ı ı · b k1 ıekt dir • 
ı.... ~u otu u.s erın ı~ emesını e eıı e • takip ederler. l\levsim kış ise yanm ya -
"'11 enın arzusunun önüne, ne a &eş, ne . - - - ' 
" tıe de ttlfek bllitor Pr nd:ı, • . .. malak yerlerine oturtulmuş pencereler -
"· ba,.11 1 geçıe · opa p .isteklerlne boyun eğiyor ve 'bıraz da yu- den rüzgar, yazsa sıcaktan bunalarak aç-
.'. ,.,, g o anları sinSi sinsi mm namı- • 

~ ı.:. \ıeoıou ' · ~ zünü yumuşatarak.: tıgınız qa.mdan binlerce sinek içeriye 
tlJI'", \ı,~ ~ .... Unamına, 'başka yerlere rurilk- - Aman, diyor, ne i.ster.sen .kabul e- dolar ... 

. "it vu.r yor ve siz buna karşı ancak .. . 
r..tl 'çalld. ' diyorum. Yalnız aleyhimde soyleme... İtibar sade gehp geçene mi? ... Bu ta-

J ı·~ tı.ı._ ltıgı1t e çırpınıp duruyorsunru E-. . Bir 2 a.manlar, tıoptan tilfekren, mimi duyan kasaba sakinleri her halde 
o• ~tanC:e kendi aleYh!nde ' ıı\Pılan gazdan korkmayan milletler, şlmd:i söz - bir parça !nhata kavuşmak için buıün -

.~... ların ımm bilir ne 'kada1 • mra- 1... • • • den teıl yolı se.tere ~ıkacaldardır. 
w~ Olacaktır ki, İt&l1U p:ı bir den bile oı-.kini,Vor._ · 
~ t.~ ~ • _ piBAJ> UMN ,..., '~ 

H 

Olen adamın aldığı ikinci karısının 
. . 

öğüt/erile hareket ettiği sanılıyor 
Borçka, ( Hususi ] - 28 · 3 - 938 sı ve Gülizar adında bir ovey anuı 

Pazartesi gnnn saat 9 da Borçka mer-ı vardır. hyas, Gnllzarla evlendikten 
kez kasabası.na . bağlı Aralık ~öyünde sonra evvelki karısından olan on çoeu
kazamızda şımdıye kadar emsalıne ras- ğundan ayrılmış ve bu çocuklarına ar&· 
lanmamış bir aile facıası olmuştur. zi namına bir karış yer verme~te 

Vaka şöyle olmuştur: fsrar etmi ti 
Bu köyde Hızır Çelik adında biri- ş r. 

sinin tlyas adında elli yaşında bir baba- ( Alttarafı 4 Dncllde) 

Dabakhanelerin 
yiktırılması için 
istimlake başlandı 

Şehir dahilindeki dabakhanelerln 
yıktırılması için Belediyece istimlak mu
amelesine başlanmıştır. 

ı Yeni Mısır 
' Meclisi açıldı 

Hariciye Vekilimiz de 
llk toplantıda hazır 
bulundu 

Umumi hıfzıssıhha kanunu dabağtıa· Kahire, 12 (A. A.) - Kral Faruk 
neleri birinci sınıf gayrısıblıt mUesses~- bugün bOyUk bir kaılabahk huzurunda 
lerden addetmekte ve bunların şehir da- parlementoyu açmışhr. 'rürklye Hariciye 
bilinde kalmasına cevaz vermemektedir. Vekili RüştQ Aras, bu açış merulminde 
Esasen diğer kanunlarımızda da, kom· hazır llulunmuştur. 

. , . 
1 

lskenderlye, 12 (A. A.) - lskeııda-
şusunu rııbıttsız ve ız a~ eden kımsc er riyedeki Yunan Kolonlsl dontı.şte laken· 
hakkında ceza vazedilmış olmasına rağ- deriyeden geçerken KoJoni tarafından 16-
men, P~k iptidai ve gaynsıbbi bir şe· refine verilecek bir ziyafeti kabul etme
kilde bulunan bu lşevleri nedense şfm· sini Hariciye Vekilimizden rica etmlıtır. 
diyekadar faaliyetlerine devam etmiş
lerdir. 

Yanından geçenlerin neresini daral· 
tacttk derecede iğrenç bir koku yayan 

Amerika yeniden iktisadi 
buhrana giriyor 

ve değil, komşularını, civarındaki bütQn Vnşin~on, 12 [HusustJ - ~ur 
çarşı esnafını iz'aç eden bu dabakhane- Mallyecilerınden. Magenton Amerlkanuı 

. . yeniden ikdlsadı bir buhrana dotru git· 
lerln kaldınlması hem şehrm ımarı ve tlğini ve 1938 yılında 1937 senesine na-
hem de sıbhab umumiye bakımından zarttn ahvalın daha bozuk oldatww 
cidden alkışla~acak bir karardır. sölemiştir. 

------------------·-------------------------------------· 
DOGU'nun anketleri 

Karslılar Belediyeden 
neler istiyorlar? · 

Kars Belediye dalrt'Si 

Gazetemiı Erzurumda olduUu gibi, dilJer Doflu ,ehlr ve kaaabalann<Ü 
da açtıttı belediye anketine deoam edecektir. ônamazdekl kalkın/7UI oe imar 
yılı içinde yapılacak iılerde halkın da arzu ve temennilerini güz iJnlJnde 
bufundurnıak gayesini istihdaf eden bu anketin faydalı akisler uy.ındl,.. 
dılJına kani bulundu(lumuz için 

iki güne kadar Karslıların Belediye
den neler istediklerini yazacağız. 
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· İspir köyleri ·de çok 
fakir ve bakımsız 

Gazetemiz abonelerine 

ÇAGIMIZIN SİY ASİ ŞAHSİYETLERİ 

LORD BALDWIN 
Hakkımız yok mu? 

müntazam gitmiyor Ya:1.an: A N D RE M o R u 11 

n h - ··sde costa ane/erin nazarı dikkatine Lord Baldvin, lngillere Haşvekilli- vardır. Bu prensip, herkesdeo zıy ü'OI 
Va.ndaki, Muştaki, Erclştekl ~inden çeklldikteıı bir hafta sonra vergi verenlere, verilen vergiyi }{on , 

Köylü başka yerlere gidip çalışarak 
ailesini geçindirmeğe uğraşıyor 

mu.ha.hirlerim~en ~dıilnuz m.ek - 70 inci yıldönnmünU idrak etti. Meşhur etmek hakkını tanır. ŞOphcsfz k1 ıı~~ 
tuplarda, gazetelerinin çok ıayrl adamları t~tklk el!°.ek için, Başvekil- vu:uld~ığu . taktirde bir nevi fsk~e! 
muntazam gittiği bildirilmektedir. liklen çekılme, bır yıldönUmü idrak telakkı edılecek olan bu gibi fiklrdf 

Mektupları aldıimuz ı tarihten etmeden daha elverişli bir fırsat ola muz açıktan açıka hemen hemen hfç 1;11° illı 
itibaren postaya. verdiğimb g-azete - Bu sebeptendir ki bir kaç aydanberi 1 faa edilmemektedir. Fakat demin ısıll,. 
lere bilhassa dikkat ediyoruz ve her Baldvin'e dair birçok kitaplar, yazılar zikrettiğimiz muharrir, A. Cecil, vısrt·· 
gün ,abonelerimize ve muhabfrlerimi- u.IJ4 • 
ze gazetelerini rönderiyonu, buna çıkmağa başladı. Bunlardan ikisini dik- eli mektebine mensup olmıyan ıD lJOI' 

ispir [Hususi] - Kuzeyden Rize 
d.aQlan, batiden Bayburt Uçesl, güneyde 
Gavur datları ve temadislle çevrilen ve 
Corub vadisinden ibaret olan bölgemi-
2in iklimi yazları sıcak, kışlan souk, 

une derecesi vasatı 20 dlr. Nufusu 
40,000 ktısurdur. Yoz ölçüsü (2810) K.2 
dir,. beher kilo metre murahbaJOit 15 
klŞI dllfm ktedlr. 

ler. 938 yılında tHtkanlığın yüksek dura
ğına sonulan modern tam teşkil4tlı 
okulun plana göre temelleri atılacaktır. 

İc;tlmaı, lktısndt durum 

rağmen ellerine varm.adı&-ı hakkın _ kate şayan buluyorum : Arthur Brayan- zakar Balfour'un, İngiliz ( 'l'rade. · .şr 
da da yeniden şlk!Lyetler alıyoruz. t'ın bir kitabı, A. Cecil'in bir makalesi. ons) !arının gitti!:çe artan ku\lve~ ~UJO 

Şimdi size çizeceğim porlrenln eleman- şısında hissetti~i hayreti ve ıntıŞı; 
Erzurum postahnnesfnln Doğu 

Senelerden beri Ağanın otoritesi al- ın.zetesinin yayımı için nasıl gayret- larını ben bu iki kaynaktan alıyorum. tasvir etmektedir. 
tında kalan halk Cihan savaşı, Milli mn- le çalıştığım bu şlkft.yetler münasebe- Böyle bir portre, llaldvin'i, sempatik, Baldvin tersine olaruk, ( 'frad~ 
cadele savaşlarında eriy1pte sıığ kalan- tile yalandan gördük, ınzeteler, ara orijinal, girift ve itiyadın bize haksız Unions ) hır karşısında bu n"vldefl J 
lttr htbiidir ki askerlik disiplJnl, inzibatı postalarda .ka.ybolmaktadır. olarak basit hükmettirdiği kadar firari hayret ve güçlük hissetmektedir. tıııtl 

it d ti · d f d Posta. nakliyatı uf"'k b'- ı.ıı;;.1t olan şahsiyetini lırnllmuk için belki onlarla ımısıra ,..arpıcımıa olruasıuu rııl. 1 Asıl halkı muhtelif yerlerde . gel- a ın a ye şmış vatan mu a aasın 11 .. .u· ......._ ,,. ,. ~ ı 
nılş yerlecımiş insanlardır Bir çok aldığı mevki dolayısile benlfğinı kavra- dalll olsa, devletin blr Amme hizme- faydasız olmıyacaktır_ men haklarında daima hörmet ve :-.!\ 

1 v ' b n1 1 k- l ri d b l tidJr. Gazetenin Jaymetsiz, "'çık ol _ Mister Baldvln ( Şiındillk sivasi ha- besle,r. lngıJiz siyası hay"tt, bu rııbriı'. 
Ö 1 · · • 1 1 h lA d' M yan u ye unsur ar oy e n e u u- .. J .. 

Y rın ısım er 8 a. ermence ır. e- ,. ı 'ki i bl ması yohla. kaybedilmesi için bir se- yata llk başladığı zamanlarda anıldıl'rı törn nasıl ve niçin, yirmıncı· asrın P~ telA N kah . 1 hl d k nan a6 a ara karşı ı ne r savaş aç- s d 
· or ermenıc~. yen şe r eme - mıştır. Bunlar uğadan köy işlerine alt bep teş.kll etmez. Mq mllhAblrimiz, isim ile onu yadedelim ) , İngiltere la- langıcında (Troy Democracy _ lni'Jlit Jll 
Ur. Nork4h nablyesıne merbut kırk ye- hesap soruyorlar. Köyün idaresinde ağa- ıazetelerln Hınıs ve Varto postaha- rihinde, on sekizinci nsıl' zaıfındu Bo- bafazakar demokrasisi) ntn 11J'1D ıoC 
dl koyden ı26 sı Çorııhun kuzeyinde ve nın şabsi idaresi değil köy balkının bir- nel~rindeıı eksik geldiğini söylüyor- ling~r?ke'ın, ?n do~uzuncu as~da ~i~- messili, sonra da şefi olarak btıı,t'l~, 
21 r1 Çorubun gtıney kısmındadır. Ku- likte istek ve idaresinin hakim olması- ısa da, gazeteleri t;İ.aıhhtitlü olarak raeh nın temsıl ettığı muhatnzakar tıpm dı? Yetmişinci yılüönümü münaser:ıet1 
7.by kısmındaki· köyler dağlardd kurul- nı istiyorlar. Bu köylerin geri kalmasın- ıönderemedlitmiz için , bu sözü ne yeniden doğuş ve zarenne işarettir. ondan bttbseden muharrirlerin ayı.tııı1•1 

muştur. Erazileri zıraate müsati olmadı- da biraz da ekonomik sebepler vardır. teyit, ne de nehyedebiliyoruz. Disraelvari tarzındaki mubafazakarhğın muğa çalıştıkları nokta dabud~r. 
tı 1çln er~ekler yaz, kış • de~iryolla- Erazi dağlıktır .. Jspir halkının ekseriyeti Artık kış g-eçmek üzeredir. Doğu düşüncesi şudur : « Mubüfaza etmek • * ,~ 
rında. sahıllerde çalışmak suretıle elle- başka yerleri göı Up kazanmış oldukları gazetesinde çok lnsanla.rın r emeği, başlamış olanı idare ve ıslah etmektir. ,. Stanley Baldvln, 1867 sene.sini~ 

la göz nuru vardır. Doğu pızetesini, o- aradı1r şe h lk ·1 t K Y" rine geçen beş on kuru~ ailelerini güç beş on lira ile vergisinin dörtte birini 6 1 y, a ı e va anpel'ver ra- Ağustosunda Yorcestersbire'de, . .ti~ , 
.kuyucuları alaka ile beklemektedk- l · f k k.1 t• k 1 K .. 1 ..,, 

idare ecıerler. Çoruhun gDney kısmın- verebiliyor. Menkul ve gayri menkul ın ıtı a mı gerçe eş ırme t r. ut eteri ley'de doğdu. Babası, tıtleaen ı;aJ.:ı 
ler. Pos~ idarelerinden çok rica. edi- ·k · · ı f tl d P 

dakl köyler kuzey köylere nn:zarıın era- malları rehin olarak ağaların elindedir. yoruz. Bu tevziat işine dikkatle sa _ 1 na ıçın, on w-ın men aa arın an ve eski ve muhim bir fabrikanın şatı 1b 
~lai tarıma daha mUsait ve elverııjlidir. Bu suretle köylü manevi mahkumiyete ralsınlar, aksi takdlrde gönderdJğ'l _ ihtiraslarından ziyade mubayyelelerine Jsıc.oçyah rruııbin kızı olan ana~ıDJP . 
Ortııı nlsbetl bire on beştii. Hele bılba.s- duçar oluyor. Ziraata mllsait olan erazi miz ;gazeteleri takip ederek, nere - ve hislerine illınal eder. Disraeli kendi kızkardeşt, Uç lngili:ı artisti Ue ev1e.ııı:JJİl 
ııa bakımsız yemiş ağaçlarından emsali ftızla verimli ise de iptidai şekilde zira- lerde kaybolduklarını bizzat tesbit zamanının .lngiH_zıerine Krallç~ sevgi- !erdi : Burne Jones ve &ıvord Poyııte! 
bulwımıyan ıer<lali ağaçlan çoktur. at yapılıyor. Tohumlar islah edilmemiş etmek yoluna. g-ideceğiz ve gazete - ınnı, ~endi mazılertnin şerelını ve bu- J. L. l{iplıng ( ki bu KıpUng, oı.t!JJI 

ki mahsuınn randemam da artsın. lspl· leri kaybedenleri bir taraftan bura - glmku gururlarını aşılay~~cıu : . ( lmpe- t>Udığimız R. Ktpling'in bab11sıdır J,. 
Yollar rin iklimi her nevi ağaç yetiştirmeğe da tebrlyeyi zimmet etmek lçln mı.n r/nm e~ lıberlas ~ · ll~la~;n d~ ~ngllızl~- füddvın'in çocuK.J.ıık ve gençJijiP ~> 

l,plrin yollan yoktur. Bu vaziyetten müsait olduğu halde bugün bütttn kırlar ederken, dJğ"er taraftan da merke2e ~~ m~nı!U:~ an anecı r ngıı.te~_emn hirınden ayrı alan iki manzttrttsı d 
4olayı ıbracatı azaır. Senelerden ._berı ve bahçeler çıplak bir haldedir. Bu boş şlkd.yet edeceiiz. buy~ ll.6 . .' ıçum~ı sını~ıar; tm 1 ırıne lece izah edılebilir. Babasının zeuıuıtı ~ 
muhtelıt .sahalarda yol_ yapılmış isede kalan yerler istikbade servet, sıhhat kay- G(a.zetelerln posta nakliyatın - ug ayan. şıır ve kultUr uğ arı, ngH- layisile yan sınar, yarı zırai olan bir 
bu semere elde e<tilmtmı111tır. Açılım dan ıuamt derecede ..tırayetclyiıı:... tere tahnmn his ve sembonıc değerını guız taşrasının ıç \.'UzOnü tu yor. l.11' 

,. nağı haline getirilebilir. Norgah Nahiye- ~ Kostercıı. .J m ııı' 
yollar hep boıuunuştur. Yegfine vesütU sinde komşu köylerin birlikte bir koo- Bunu alenen ya.zıyorm ve postalın - ı Uisraeli ve Baldvin'in her ikisi de lngıltere henoz Dıek.ens'ın Jngııtt1re>eıııı' 
nukUyesı llt, k.nbr, eft'kleraır. peratlf teşkil olunursa meydana gelen ruz.nelerin naaut dik.katini celbediyo - "Tory » demokrasisine inandılar ve bır yakındır: Hır tarufcan htbrik.a hdy11u,cı , 

KüUür durumu kooperatiften herkes istifade eder. Bu mubatözakB.r tırkttnın orta seviyeli in- seslerı öte taraftan puzurJurı etrutıP~;ı~ 
iş sayesinde çlftci bir takım madrabaz- · hJ · 1 · mele, patronları toputyun manwıi K 

1 

47 k.Oy içinde yalnız 6 yerde okul gutzin ssı sel mıne güvenebileceğini ıer, burada ameleler kıtdur putronuır ~'0 vardıt • .bu okuılardan ıkısmi cmtkll mu- lann türlü oyunlarından, sui istimallerin- KÜ<;ÜK HABERLER ve güvenmesI lazım geldığıni kabul rıne do mnessır olan lnguız lncıll ıı 
dQr ::ıaon tdcte ve·~:~ acn "J37 sonba- den kurtulur, mahsulün en iyl bir fiatle ettiler. Keza her ıkısi de, n.ıuhalif fır- hayrıuıhk veren libttrul Anası tarııfıll~ 

satım ve alımını temin eder. Polatlı muavin veterineri Mennan kalttrın silaıanrmı benimsemek, liberttl- (l41~ 
barın& kaaar da <tötdünü yeniden inştt gelen tesirlerle danıı genç yaşmaıt 
ve 'ULmtU eturen huu huzJr _ kümunbay maaşı olan otuz lira aylıkla 'l'ercan lardan ve travayistlt:rden önce, velev oıyatm ve güzel sanatıttrın zcvıuol '"~, 

R muavin veterinerliğine tayin edilmiştir. bu mubafazakarıann zararına bilo olsa, tt:'ıv u 
&ııp üuvenaır. Koy sayısına göıe OilU1 omanyaya onların zttruri nüK.rnettilderi ıslablltı yor. Dogcıugu şehrın kırıurına :>ıtflıl I~ q 
ata.,uıuın auııgı şup.n.,sız Ot!Lkcıcı Cttlıp- * Sıhht vazlyettnden dolayı Denizli yüpmuk lecruoesıncıe buıunauıar. gözıy1e DaKıyor, Vırgııe'ı daha ı-:ıoorııöf • • d · ı vilayeti emrine verilen Erzurum un Em- A" y , 1 " tir .... O"U ao.ı• .. n ı.: O.lı.UlOltD Y"""'lZ kam"" gon erı en M b r kll. 1 i d b h k rı mury tıbbi sana .. f.ld•• .. sı'ıe yo" ıJı 

... o..} .. • "w"' u · - ........ """ reclk köyü ö~retmeni Hasan Ali Cengiz u a aza r ttr çın e u are el • .. ._.,. ~ ot1 
m"rıu.zı ':1~7 aen ıub1ııt.n 5 btnıt.ı.ı, u~ tarzına kttrşı arıstokr t k b. .. liu sebepten lialdvındc daırna oır '' 19 }.)ıh 1 U ır } } f } Çıvnl 30 AA-ustos okulu üğretmenlla-ıne ' . tt ı ır zumre ka şerınm şatısı·yetı· ı· le, bır kır şııtrı~ 
ogn~ıu.u:ıuıaır. ' 'Abr eıı ç sın IJ, t~.ıı. ma arın atura arı karaı çıkU . .tm zt1mre filmlerini Hurke tayin edilmiştir. v ah · 
Ofu:wu:nııuır • .liıuuun_ mbıktızınue 19ı'i ıle vhlg'lere borçıudur. Lord Salisbury, Ş sıyetı bıroırıne kurışmışlır. 
ywı.ıailn bu .~nııe .ıı.aaar aev<tm edtıu bu zümrenın son mümessillerinden biri- Sadece gözönUnde tuttuğuınuı 1

; 

muOlbUf llk oll.ulJar ınş1tatı hallf.U pea. Menşe şahadetnamelerinde gösterilen Bugece nöbetçi eczane <1ir- ,Muhafazakarlığın ( Toryisme) bu man ooun bır eaıp oJacağını Kescitll111 

p&lbaa.lylt DUtl olauau nCll<1e, mlUl.ltıSt:l kıymetlere uymaması tedı'yede "J.St8flbUl,, eCZ8Il08İdir şekil, htılk sınıtı.m l\zerlnde, büyük rız ( yazıları, ÇOk büyUk. kabıllyetlll~;. 
ıüç ouwnaen tıttKııu sun~tte lliLıfaatı temm 0 t t 1 · Eh mucenbez olaugunu ı 1 d ) t m•mu -tt=tru mn mı esır erı yapmayor. ~ emmıyct soa e ıyor. ~ 

e<l"Wc~ıcıaır. müşkülata sebep oluyor ettikleri emtaanın bedellerini teelıhUrle verdiği şey ekserıyeltır. Çünku umumi Küt aıJesıniu aşıladığı anane, llna slf9 
hayburt yolu üzerinde kendi,.çlzdiğı Romanyaya ihraç edilen mallann almalarına sebep olan bu halin! önüne intinaba dayanım bir rejımde başka vuzıfeıer yUkleıneıcte idi. U11ha ~1 yıflef 

plAn uıutwaıt Norkab ve_Kıltns koy.lı;rm· menşe şehadetnamelerinde yazılı kıy- geçılmesi için bundan böyle Romanyaya türlü hareket edemez. Bır memleketin da fabrıkuyü gırmete. ntöıyelerın lJ ~ 
ue y1tpum ok..uı bınlluırı Dalkın ewegın- metlerle faturalarınde yazılı kıymetlerin ıhraç edllen mallara verilecek menşe şe- doğuş aristokrasısı, para ve zeka arls- smde sırusı~e çıtJışmaga mecbnr ıt111~ 
<1_,n nHtUn l70u ur1tya_mül ou11u~ rn;n aynı olmadıkları ve aradaki farklar yü- hadetnamelerinde gösterilen kıyme.tıerin toKrusisi tarafından idare edılmesini liaoası parıamentoya intlbup edilal~~· 
11111.ı.du • .l'\orkan 01'.ulu ~ hw-İıp oıwü;lüf. zünden Roıruıııyadaki klirlnır muamele- mezkOr mallara ait faturalarda gösteri- doğru bulur. Çünkü bir taraftun bu aen, dana 25 yaşında b11basının Y~~ 
~u _nzıye!_ıçerısınae _ gereK maadi Vb lerfnln küçleştıği İktisat Vekaleti Türk- len kıymetlere uygun bulunması husu- arıstorasi, kazandığ'ı bir nevi itiyat ve geçıp mu1tzzam bir fabrıkanın şefı•»;r 
aerek ma.ncvı_nzım ve l"şet>bUsıerındeıı ofis Başkanlığlndan TOrkofis mOdürlU· sunda çok hassas davranılması lüzumu sevki tabıi ile işl"ri iyi bilir, bilhassa YöPın1tğa başladı. Bu bayunn guıe.1 
y11.DUtyam _ıutUı.ıı:ın.z mevcut ~bef...._sınır.u· ğüne bildirilmesi O.zerine; Romanyaya Tnrkofis müdürlüatlD.den Ticaret Odala· harici işleri iyi tanır, diğer taraftan da tasvirini bizz.at kendisi. şöyle yapaf~ 
Qc oaretmenll okul ihtiyacını Licar ettik· ıbracabmız üzerine menft bir tesir ya- nna ve oradan d.a alakadar tüccarları- parlamentoların başlangıcında (Temsil- •Bu fabrika bfr ev idi. Bu ev iÇ1 8G~ 
Gri tavuk kömealerinde 1 ildermektedir· J pan ve tnccarlanmızın Romanyaya qarlç mıza tamim olunmuştur. I siz hiçbir vergi tartıe<11lmez) prensipi (Altiıu:ı/ı 2 ınctdt) . .,../ 

ka.diln oynadıA1 taıvlayı seyretme-kle vakit yordu. Vak.it öğleye yaklaştığı zaman çift ıar ederiz ... seninle bağa. gide~ 
geçirdik. . j müşt&iler t~ker teker oturdukları yerden Vak.it geçer işte, .• 

. Taıvlacılıırdan bir tnnesı şa.nsırun kalktılar ... Ihsan Efendi: f Bunları söylerken bahçe .ıcaP~ 
kötü gitmesine Jozıyordu. Ve her defa - - Bu Vehbi Beyi bilmezsin ... Tavla önüne gelmiştik. İterek içeri ~reli' 
sında.: _ diye ölecek ... Bari bir parça 'bilse, talii Fatma abla kapının önünd~I twrıı)'_ı~ 

- Haydi oglum dübeş.. diye batJ.rı- de yok ... Yenilir yenilir yine oynar dedi. 'dirıin üzerine ufa:k :bir ta.hta ~rı~· 
yordu. . . sonra lbaşnı sağa doğru rbüktü... atmış oturuyordu. Bizi görünce yeriJld 

Fa.kat istenilen bır türlü gelmiyordu. Ne yaparsın diye devam etti... kalktı : 
Ve karşısında.ki sol elile Gorçıl pos bıyık- - İhtiyarlık ... Başka türlü vakit geç- N d k 1 . ııci fi .. . - ere e a dmız böyle . .. Be 
ıarı uzerindeki :kwh.ve telrvelerini 8llerek miyor Insan ihtiyar olunca, sanki ço -

1 
... . nm saattir gelmel'}izi bekliyorum ... 

alay edlyurdu. .. _ . cukl.aşıyor ... Böyle ufak şeyler insanı o _ , . roJ> 
- Vehbi Bey bu oyle oglumla evla-

1 
kadar oyalıyor 'ki... Ben eskiden, seyret- Kahvede ı_dık diye cev.ap ve "ıı T_ e f r i k a:32 yazan_: Ba!JadırDtj/gel-

dımla gelse ... Hangi oyun tavladan k-0lay mesine değil, sesini duymasına ıbile ta- Fatma abla Ihsan Efendiye sor çl 
- O da dedi ın.rtık ç.ok ihtiyarladı. .. 

1 
- Ihsan Efendiyi arkasından tanıdım. olurdu?·· Zarı koııkutaca.ksın anladın mı? hammül edemezdim. Fakat .şimdi bir iki - Terli misin ... Terli isen ... oe\, ı 

Arada sırada. !bağa gidip ça~n adamlara Beli da.ha bükülmüş, saçları daha kırlaş- Bak: şlmdL.. saatimi böyle ge~iriyorum. maşır değiştir ... sonra üşüyüp öıcsilril 
~kta.n d:x\şka bir · ış gördüğü yok ... mıştı. Yanına yalc.<ilaştğım zaman 0 beni Ve ~tıyor<lu... . . - Siz ihtiyar mısınız? diye sordum ... luyorsun, geceleri dilin içeri gırmtY'of· hı, 
Şündi kalıved:e, gelip Ge~i görünce 'kim bi- görmüyordu. - I.şte dU.se ... Al. şu bır, bu iki .iki d~ Gülerek yüzüme baktı... İhsan Efendi:• J r~ 
lir ne k:\dar 6evinecektır. j Elimle hafifce omuzuna vurdum. Ba- kapı yaparım etti dört... say elındekı _ Refik oğlum bak senin saçlarına _ Bana bl.r ufak çocuk glbj mıt~~ı!1 t~ 

- O kadar bekler miyim bakalım ? ... şını bana doğru çevirdi. Çökük ve fersizı vurgunları lbaıkalı.m '.kaç. oldu.. . ak düşmüş ... Sen daha bacak kadar ço- ediyorsun artık ... Ben terli olup 0ırt1 l'<ı 
OlıcWr ben onu kahvede bulurum.__ ı gözleri sanki görünmez bir ateşle tutuş- Etrafta~ ~lUUşmeğe başlıyorlardı: cu:k!ken lben ço~tan tekaüt . olmuştıım. .. ğımı bilmez miyim diye cevap verdıl· tı-

11 
Sonra. ufak bahçe k:apısıncıan dışarı tuııuldu. - Vehlbı Bey yine mi mars.:. ~n oy- Kaç senedir ... Ihtiyarladık ya ... Fatma 1 Falı.m.a abla gözlerind etuhaf bir ış11'lll / 

çıktım. Durgun ve güneşli bir bahar günü - Vay Refik oğlum.~. Hangi rüzgar ruı..ma ·bu. tavlayı artık ka.p::ı.t gıt.sın ... . abla da_ öyle ... Onu~ da beli bii.~Uldü.. . na döndü : t~k 
bütün güielliklerile gÖ'Zleri okşuyordu attı seni buraya j Vehbi Bey yumruk yaptığı zayıf elı - Iş gönülde Ihsan Efendı. .. Behn . . . ı · · ... ~ ııı k· . .. - , - Itıtiyarfü.d.ıkça tıtiıılenıyor·· ı; "<ıh 
UzaJaarda. Marmara mavi bir halı glıbiydi. - Bir parça dinlenmek... Hem de .Ç'lnde zarları sa yal'a · htikulmesi, saçların agarması kaç paı a .. . . 111111 ·1 

6"ile- b.1i halı .ki iU7.erinde ıııvare d.'Ola.şan sızı görmek ril2g9.rı Ihsan Efendi.. . • - Onun oynadığı oyun değil ki... eder... Bu soylenişinde eskı bır sevg ..ıp ıı 
. Zar oynu"""r Bura.da. düse atılır mı? 0 . d - . G" ili ·· ıeri belli oluyordu. O zaman iç!lfl.....,..n~ bir el tüylerini sanki yer yer harelend.ir - - ÇeK bakalım şu iskemleyı... :t" ... - Ha... ıası ogı u... on mu so- .. . . . :Jl'".f. 

O ııc.a.rşısındakl alaylı 'bir te - kizi bil :ı. dı yuk arzlllar tutuştu. IhtıyarlıktalU r m1ş ve açıklı koyulu lekeler ha.linde bu Ufak hasır bir iskmleyi altıma çek - zaman rarsan daha on se ne e uasma m. · · . ırıl11 
· ' be .. ı ~.,u yüzü b' ldd' t ·ıd B' t b llik leli na gıpta ettım. Coşkun :bir sevg ..ı t gt>nl.ş mıı.V'lliAi, kirletmı..tı tim Biraz sonra garsonun getirdig~l bil- ssum e gen~yen ne ır c ıye Fakat bu kaVJ e... ır en e ge · t il!!' 

.., .. · ·· · ' k · ı . · 1 ~ . bT fırtına ile karışan denizler gibi al 1r QaişıdaıJ(l btıyUk çınarlı kahvede gol- yük bir fincan kahveyi !çmeğe başladım edası verere · Artık ne eskısi gl.bı ıbahcey e ugıaşa ı ı- nııd\.ı 
sel erin tl.ltına sığınmış ihtiyarlar otum - Hafif bir rtizga.r uwrimizdeki çınarı~ ı - Benim attıkl:arımla sen oyna ... 1 yorum ... Ne de öteye beriye gidebiliyo - tiği gençler y~rine i~tir~l~~ı ııe rot~ 
yortardJ. Aı1caiıksız küçült ıhasır iskem - yapraklarını kımıldatıyor ve sanki be - Seninkilerle de ben... Razı mısın diye rum. Bir çıktığım bu kahve ... Bazan da landirmış ve sevgiler ni .ömte r :: ll1tlf 

· · 1 1 ıı... .....ıd k lış damlara. ber uzaıtmak kudretim gös rm..., 
ıeıertn üzerindeki ufak tepsilerde kallA.vi nim bUtUn dtişüncelerlmi alarak 'bilme- soruyordu. . aşağıdaki. ba& ..... ,, ... ere ça an a 1 h h t ttı 
pm: ıar ve 1çle:1nde klpkır.ımzı çayları dil!m ufuklara götürüyordu. Orada ol -1 Vehbl l3ey bu sözlerden <la.ha. ~ok kı- IJÖi kulak olursam ne mutlu .. · Senin gel- ara eı- zaman ase e m~;ka&ı ~fı,ı 
fl'~•P. &l'~Mt\tlar duru}'Mthı. 

1 
du'qa umın bil mU.dı.tet Ud Uıttyar mııte- · Z!f.O? .ve q k~ktıı, san"1 7A1' da inat edi- d1tırı ne 1)1 oldu ... !ı:r da s1t'&da .evde ltl _ :..- .. ( 
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EN SON HABERLER.9 

Çinliler Şanghay 
önüne geldiler 

DOÖU 

Suallere 
Cevaplar 

J::r.rnrum Necmeddin Pilim: 

Türk tabıı.sına glren et'nebi çocuk
ların , tahsilinde, Tllrk çocuklurın tabi 
olduğu kanuni hOkümleri merldlr. O mev
zu bahsettiğiniz TUrk çocuğunun ya!;iı, 
ttıh sil dereceleri için , k:munun kabul 
~ttiği yaşlar~ uygun geliyorsa, yttşınm 
rııüsaade ettiği mektebe girebilir. 

* (<il: 

Çıldırdan yazan okuyucumuza : 

-3 

.-...--.~.:.......ao--~~~~~~~ ... ---

S i be r yada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. Çin ordusu şehirden 40 

kilometre mesafede 
Oğlunuzun evvelce belsoğukluğu 

ıreçirdiğini ve :;;imdl de fıtık ulduğ'unu 
yazıyor ve e rlendirmek doğru ın udur; 
tieğil midir? dlye soruyorsunuz. 

Tefrika: 22 

Bilhassa 
Heh;oğuklug-u ile fıtık ayrı ayrı has· 

muharebelerı. ç.· nlı" lerı· n ıalıklardır. 1-'ıtık ufuk bir ameliytla der· çete hal geçer, onu ihmal etmeyiniz, evvelce 
• • • • • ~ geçirmiş olcıuğn belsoğukluğuna gelince .. 

gahbıyetını temın etmış onun tamamile iyi olup olmadığını an-

i lamadan cvlfıoınızt evlend_ irmeyln. Zira, 

Sandaldaki genç aşıklar trenin büylik 
bir gürültü ile geçişine aldırmıyorlar, 

sefalarını hiç bozmıyorlardı 
Id k k 1'1 af h Yahudiler 've dl.siplin tatbik ed1l.meğe ba.Şlandl . Dı-t1ırc1i ·Orıdnı • 12 < A. A.) - Royterln 1 soıı harnkctlerlni ve ııwvnf fukiyetleıini n ığı ızı ya ·ar. aam • ı . evlenıııe?en E.strler arasında bir çok yaıhudller l§ardan ikimsenin kampa. g\rttı~ mu-

ı~. ~I btr lıabere göre, t;ln Ordusunun µal'lRk hir şekilıte gostermektedlrler. uvvel sıhhi muayeneye tabı olıiuğu ıçin vardı. Gerek Avusturyalı, gerek Alman ve .sande edilmediği gibi bizden id.m.w-mn de 
'fıtıti kııtıtkolhırı \ie akıııcıları Şttnglıa- ı\1ezkür gazeteler ı·aylnşar.dakl Çin mu- t·~er lıastalığ"ı. ~evcutsn doktor kendi- gerek Macar olsun bu yahudller kampta dışarı çıkmasına izin verllmiyordu. Şe-

kırk '-·ı k d 1 ·r k' ti 1 l '" h, der"'k Çinli- sıne eelenme ıznı vermez. ~ırd temi e mec'-· o1du~•o..uz _ ..... ~'e "' onıetre yakınına ·a ar ge · vttı a ·ıyc er Dl en ua ~e ·.'"' • bulunan bütün üsera arasında i1iç sevll- ~· en n uı.ır ....... ·~-
''l rcııı-. terin rete rnııharebelcrinde bılhassa mu· • oı: * mezlerdl. Zabıtan gazinosunda daima ay- deleri resmen Rusları tav51t etme« su"-
~ lllUeı• c·t·l~ ıııuJuu·eJ,.,J~ı·iutlt• vaff:ık olduklıırını, tıu mııharebelerlo /J;ıJıaıı Xal'iye {Jf,GÜ,V: rı bir grup halinde toplanırlar. Kendile- tile ancak elde edebiliyorduk. 

·ıılO S hlttıass.: muvnffnl, olı Hwlnı· .Japon askerinin maneviyatı üzerinde S d' · rine göre eğlenceler tertip ederler. HlllA.sa Bu .sıkı tedbirler kaçab1lmel:nJ:ı im -
UA.A. tı Londra, 12 (A. A.) - (R~yter aı· an- çok fenıı tesirler yııptığınıda ehemmiyet- ev ığıniı ddamın samimiyetine ka- ayrı bir dlem içinde yaşarlardı. kanlarını tamamen suya dfifll'.rdil. Ondan V"',.. hı •• -: k niseniz. kendlsile evlenmemek için hiç t Ciha gi ı de görm.e~ kabil 

,. _11111 ıı... ""IQİriyor) mıtnıı aui'eteler mevsuk le tehartlz ettirmektedirler. Çin As e_r· Diğer taraftan bu yahudller çok ta sobnnrad za en n r ,.. 
...... ~il~·-· o k \ bir sebep yuktur. Ancak bize yazdığınız 

0 
a ı ·jı ıı. "'llflr<lan alrtılc.ları haberleri neşre- teri ileri harekllta devam etme tec ır- pis diler. Yaşadığımız hayat feVkaw:ie b1r · 1

' 
1

~ ~ Çiollhnln JaJ)ODları mağlup eden ler. ıaektupta yaşınızı bildirmemişsinlz. Eğer temlzlğli temin edebllecek lmkAn ve va- İrkutsk.dan hareket. 
r~ıo . --.___ kanunun derpiş ettik! yaştan daha kü- sıtaıar mevcut oıın:ı.ınakla 'beraber hiç Benim İrkut.skda k.almaJtlıiım CLrtı.i 

çDkseniz, kendi iste""inille evlenemez- 'd' y ld - '"'""tal ............ a..~·- ku_...., AME('>İJ(ANINr YE~NI DENİZ İNSA ATI 15 olma~ on beş günde bir iyice temizlen- ı ı. o a eger ,......., au .. ._, r,,.,.. .... .u .-,,~ 
yoJfl "\ • ·iniz. mek, yıkanmak tınkfinları vardı. Paraya hiç uğramada.n geçecek ve benim ıçtn ~ ~ - Arkadaşıuııın ilerde de bugUnkn ka- pek dllşkün olan bu herüler içinde h:ı.ttl tensip edilmiş olan asıl gn.rnl2ıonuma ıı-
ıdll') \Is b •ı n yer ı• ne 45 b ı• n dar ~izi sevip sevmlyeceğine !{elince, zabitan tabldotuna. gimıylerek günlerlni decektim. İrkut.sktaki muvakka.t va.ziyeU-
P ti' burıa verilecek cevabımız şudur: sıya.'h ekmek çay ve peynir ile geçirerek me aldığım bir emirle nihayet VM"lld1. Ve 
1 

tJO> t ı k k •• ı < ı ınüııhasaran sizin elinizdedir. !\en· para blriktir.meğe ~anlar bile vardı. Mançuride Daur.ia gaml20nuna hnreket 1 
dD on u r u vazo r er dınizi sevdirıneği IJ!Jir.seniz, onun sizden Blr'yahudinin hiyaneti etmekliğlm lüzumu bil?lı°lldi. BeŞ ay va-

l>lr 
10 ~oğuma.sı f~·ln bir sebep yoktur. Ruslar paraya pek düşkun olduk - kit keçlrmi.ş olduğum Irlrutsktan 15 ma· 

r. iJI' dtııı ,Nevyork, 12 cA. A.) - Ne_vyorkta intişar .eder: 'l'in!7r g-azete~i!'e gö~e: ıarını 'bildikleri karakterleri zaten zayıf yıs 1916 günü hareketim kararlaştı. Oratta 
~ t~~ ınşllalı hakkındaki kanun layihası bu hafta ıçersı!ııle Ayan .\fe<'lısıne ~e',d! • !li Si11ti11: olan bu yahudilere easusluk yaptırırlar-r' do.stıuklannı kazanmı.ş oldutum btr Çok 

a~ bitı Ctktır. Bu seneki uisbettn geçen yıla gore 40 mıl~on razla oldu)tr ~e 3~ Blrn büyle şeyler sormayın . EvvelA dı . Esirler arasındaki en ufak !hareketleri arkad~lara veda ettim ve getfrilen bfr a-~,. ~il toııluk kruvaznrler yerine 4:; bin tonluk kruvazürlerin in:;;ıı et1ileceki ve _ı.> vazih ıtdres vermemişsiniz ki, sfıe doğ· bile Rus makamlarına bu yahudller ~ü - raıbaya bana muha.:fızlıık va!ifesi töteeeR 
ı ıı.11~! ~ layyttre gemileri yerine 20 hln tonluklarınııı yepılaclğ.l mukarrerdır. rudıırı doıtruya cevap yazabilelim. zevlrlerlerdl. Bir gün bunlar~an IJak olan Rus zabitile bera:ber binerek prnı. 

pr ş Blum adlı blr Macar yahuctisl nı~ Fe - zondan ayrldun. Ara.ba.Jnız Yine ~in o'' "ş . t. d ı· d" g" •. lng·ı ·ıı· z İtalyan Bile '.razı bo-önderenlerı· n rençin cebinde bizim üzerinde ~lıştığı -: büyltk caddelerinden geçerek .t.stu)ijha Clı# ~ nıg ln e lf 1 1 - ·1 mız erkQ.nıharp haritasını görm'tlş ve bu vardı. Biraz sonra gelen e.ksJ)r~sın tıt1nc1 
t ,,O' t k d ı· l d • • nazarı ·dikkatine görgüsünü gidererek doğruca Ru..slara mevki vagonlarından bil'linde 'Yetiınm ,,o e zip e i ıyor mua 1e esı ımza bildiNniş... 'aldik. 
l k '? Haza okuyucularımızdan Do«u _ ~ il d · J b •} • " Her hıangi ut"ak. bir hareketten bile i\fayuta Stberya n•I qjtı.., e } e } ece ffi} lla ncşredHmek üzere şiirler ahyo . 

1 p~ "f le yaptığı mülakat flakkındaki . ruz. Bu şiirlerin arasında gazetemize şllphe eden Ruslar bir ~am İlleş Fe - OUneşU bir gl)k. Y~rdeki karlar ai.rtık 
. ...M () ld knrşı vösterilen bu"yu"k teveccüh' ni _ rençi odasını birdenbire bastılar. Ve ta- eriml.ş ve toprağın .üzeri bol ve yeş.tl "1r ıd,111~ dosye Londrada < st tarafı ı ınc e> • 

1 ,.,. . ~aneleri olduğu gibi, san'at bakımın- harrl sırasında üzerinde ikırmızı kalem -
1 

çimenle örtülmüftü. Bizim iba.ha:rın ,,ır 
_d 1 ı llaııul t•snslıu· 11.11•ı·i ntlt· aula;:ıtılar'! le bizim çalıştıll-ı""'ız haritayı lbuldular. paN'<> serince günlerini andıran ha.va Old-ıv i '-Ond ı A A ) ..;;: · ·ı· 1e dan da çok değerlileri :var. Fakat ne 6 .. ,.. ·v-ıılt'I tQir.ı ıo, l~ < ·· • - ..,uşıııg n < • lnuiltere - halyun mUzakeratı hemen •Daha bir çok vesikaları da ele '°'""'irdller. 1 den ın-na ferahlık veriyordu. Bıt afer ~ı -.ı bakk d ı ı ti b da tek ~ çare ki yevmi gazete olmamız itiba - ~~v -. 

P a,ı, ın ttk r vaye er ura • hcmf>n son safhalara gelmek uzere bu- Gerek onu gerek Broyer kardeşl~r! tevktt sokaklarda. sırtlarında ülın .ıgoeukla -tııu~lıııcktedir. l>iğer taraftan Şuşııig'in, rile, ~lir basmıyoruz. Şiirler daha zi-

1 

L "t le ıa luıııyor~ yade mecmualara yaraşır. Yevmi ga- ederek hapse attılar. rını çıJcarmı.ş. dola.şan pek çok 1tlmseiere 
'lb Berhtesgaden c1e yaptığı ıı n - ı >eyli ~tevil O'erntcsiniıı verdiği ma- Korkuyorum. r"<-tladı:k. A,.t•k kı'"'klar da ..xrunm~ ol· tı:ıı~ ~'kk L ı " 6 zeteler pek ender istisnalarla şiir -. • ~ - •" ~lt. •nctaki do:;ya ondra~:.a ge • lllruutu ıröre ınUzukereler şu mevzular basarlar. Onun için okuyucularımı _ Hapiste bunlara ne .suretle muamele muştu. Siberya .5enesinin en güı,el ıtJUnle-lıt "" M~zkur dosyanın içinde dort da- hakkınd: ceryan etmektedir : b. d 

1 
edlldlg· ı m""'ı..uldü. Ne gibi bir aktbe•~' rlni YA$Ul.mll.kta idJ. 

l '<leltt d h il zın ıze şiir gön ermemc uini bil - .. ,,... ~ -r-·-~ u., ve Avusturyttnın a i hu- •iki devlet arasındaki ananevi dost- h:ıssa ricıı ediyoruz maruz kalacakları da bilinmiyordu. Is _, Trenimiz Angora nehrin.in sat saht-
kıııu 'rine ait muhte•it mes~lelcr hak- tuğu tesis için, Büyük Beritanya lmpara- tlcvap edildiklerini sık sık Rus kuman - !ini takip etmeğe ba.şladı . 

Ö bir çok evrak vardır. torluğu \'e ltalya, karşılıklı şu taabhat- • " danlarının karşı:sın:a göt~Uldük'.leTlnl Angora nehri 1
t.t'1dlrenndiQine güre, bu c1o~ya Deyi lerl kabul edeceklerdir: ŞJ f{ AY E"l'LER görüyorduk. içtimalarımız esnasında ki- Angora nehrinin garip bir macerası 
lııııh,0 . gazetesinin Vlyanada . b~lunan ~I Uzukerelerin hitamında BüyUk Be· min kaçma ~areketlne iştirak edeceğini vardır. Bu nehir S.Lberyanın .şimal mm • 1~111 lrı tarafından ele geçirılmış bu- r itnnva hükumeti :\lilletler Cemiyeti Hasankalefi bir okuyucumuzun şikayeti kt\.ğıda yazmamıştık. Fakat ark114~larm takalarından çıkaraJt,Bayka.l gölü~ dö· ~~11<1 •ktadır. Hltler turufıudan Şuşniğ'e nezdi~d~ mQessir olarak Italyanın Hab~ıj ağızlarından lb1r şey kaçırmaları lhtlma- külür ve cenubunda tekrar orad.a.n çık'a-
t,~tllını~ ohın bu rnektuphırdan bir ilhakını h1sdik ettirecektir. İtalya buna ııa,sankaleli okuyucularımızctan HU· ıı de mevzuu baJıSolabilirdi. o zaman be- rak garbe doğru akma.ınd.a devam eder. 
~~l ~clt ı\lman De\·let Reisi şu ı·nın- mukabil Llbyudakl askerlerinin mikdarı- se?·ln Karayoldan aldığ'ımız bir mektupta nlm de onlarla. ayni akibete duça.r olmak- Bu büyük nehir ta.m İrktuskun bina e -

-~lanmıştır : nı azaltacağı gibi lspaıızanm t~~ami· e~ın kesilmemek te o~masmdan: hala.tarın tığım tablidl. dllml.ş olduğu yerde İrkutk nehrlle bitle· 
tG~ ~ ._lllanyanın sattdete kavuşttcağı yeti mUlkfyesine riayet ttc.ieceğını, ve pıs tululıuasındun şıkayet edılmekte ve Günler geçti. Beni arayıp ısoran ol - şir ve berS.beroe Yenıseye karış.arak fitruıJ 

,•11;ınu1r.,. gönüllülerini, dahili ispanya • barbının Belediyenin yeni ittaresincten daha zi- madı. Ne İlleş Ferenç ne de Brayer kar- denl2ine döJffilür. Gerek trltutik; ger~ An· 
!Sltlıık A\'ust.uı·)n unıırı •la:t neticelenmesinden l)Onra çekeceğini ta- yade faaliyet bekledigini söylemektedir. 'Cıeşler meseleyle benim ve Cihangirin de aora. kışın 1kaJm buılarla ört\l'Uld.Ut. Ai.1e· 

ti" , lnlllıar et ll ı ahhU.t etmektedir. Gerek . ltalya ~e ge- aldkadnr olduğundan bahsetmemişlerdi. ta g·eruş bir asfalt cadde gibi. Bwı-wı u-
d.t l~t ~ıhna, 12 A A _ Sttlıık Avus- rek lngiltere Akdenizde temamıl~ ser· Kadın çorapları Hapisten çıki.ılar . , rertnde 'kızaklar ve wanıar kıork:madaıı 

-"' tıı. h liarb· ( · .) 1 b n . best kalacaklttr, ancak her yılın ıkinci Bir müddet sonra her üç arkadaşı-, aylarca dolaşırlar. Bu kalın lbuzi&l' irkuts-
~. qlt ıye nazırı 'l'ungre ug n ın - ki b. b" Ankara, t ı ( A.A. ) - Memleket mızı da. taıhliye ettiler. Onalrdan hapiste' k kış ad uı. bir esire m.a.?ıaU1 onlar blllllştir kanununda yaptıkları hazırlı an ır ır- ihtiy<ıcı için kıtlite itibarile trikotaj ve her !hangi bir tazyike maruz kalmadıkla- tiun in"1:.' tein J mı ..a

1 
nııı'rm4• ~Na'» ... 1 • lerlne bildireceklerdir. ı zer ue na a yapı ır ve .... e "'f '" 

... , n bi l - N 1 ipekli kudın çorapları imal eden tnbrl- rını ögr" enerek sevindik. Fak.at bundan .-... ııı~. r gün evve uç u:.yona lngr:iltere, SUveyiş kanalının geıek 1 Tr d 
·ıı~ :-"tlll ge t t d h k t a kalara IIUktlmet ruuafiyet vermiştir. sonra kampta fevkalMe sıkı bir inzibat en e lıt ltllcl 1 nç ara ın 811 

u are e m _ • tıarb ve gerek sulh zam8nında he1kese · Tren büYIUt blr ôüratıe AnPa neh-
'111 c4ı~ anlaşllmıflar. Bu gençlerın bil! istisna açık tutGlacaA-ını tekrar teyid rini ta:kip ediyordu. Ağaçlıklar 1~e a&tr 

8teklerl ~anuedilmektedir. edecektir. ağır aka.n ibu nehir tı.rlnde bir ç.ok san-

~· ı · ltalya ise, Şarkta lngiltere aleyhine Ah 1 A k s 1 k 1 a m Ü ca de 1 e dallar vardı. Bu sandallarda ranlanna l ıstinde tedhiş yaptığı propagandaya nihayet verecec~- a iZ 1 sevsfillerini almış Rus de1kanlı)arı blr 
ğ'ini taehhut edecektir. ltalya, Çana go- ıhUlya ~lemine da.htılf dolaşıyorlardı. Ara~ 

(' l lünden SudllDa giden suların, mecrasını Kari mektupları bizim için bü - Dedikodu, kaynar durur. Ahlak.- ıarında mandolin çalanlara, ~arkı söyle-~·~ eler bir köyü daha ~a deaıştırmemeyi de ayrıca kabul etmiş- yük mevzu menbalarırur. işte bun - sız sureti iıaktan ıörünerek, kulak- yenlf'..re ve nl:hayet ıb1ndilclerl andalm 

l l• yax.ına ettiler lır • dan bir kaç gün evvel postadan Çl· tan kulağa, haberler ulaştırır, mide kıç tarafında oturan sevgililerlnln yanı~ 
•ıı, ,l\•ııtu8 ,

6 
, . d . Y h d. kan böyle bir mektup, üzerinde du- bulandınr, , ahlaksız, cesaretsiz ve na sokulup ıonlara sevgilerini anlatan lblr 

I r <!ılerirı f ı:ı ( "· A.) - Hlistınde tel- Buda peşte e bır a u ı rulması J:lzırn,elen bir yaraya par - korkak olduiıı için cepheden hücum çoklarına. tesadüf ettik ... Trenin büyük 
lt~AI b 'lıtrıye ıtalfyeti devam ediyor. Dün • • t k·t• d·ıd· mak basmaklığımıza icap ettirdi. etmekten çekinir, her kıvrılan yala _ blr gilrültü ile geo:l4}ne aldırmaJ'Ol'la.r ve 
'"'"' la~k. ... n,. civarında bir kôye vapılan zengIO l eV l e l l Bir nahiyede tabiatle mücadt> - safalarını bomıuyorlardl. Bahar !herkese ı.ı-- "" ........ " m mal bulmuş mağribi (ibi, yalan ~·si 1 ' ~rnt'::ıler ynğmtt edilmiş ve Hay· Budapeşte, 13 [Hususi] - ~1eşhur le ederek :vazifesini yapmağa gayret olduğunu bile bile hem biraz da ş.işi· bir neşe ve bir heyeca.n vermıştl. Fakat 
, ltıstı tıı· atılmıştır. mensucat tüccıtrlarından ve hınmmış eden nahiye müdürlerinden birisi rerek kapı ıkapı dolaştırır. ben yine akibeti meçhul Dir maceraya ll-

' ı., L'lQ:~h• lnkslmlıı..- ıııf'ıııııı· 1ı~~et :zenginlerinden 'ı'abudi Goldenberger hakkında bir şayia çıkıyor; filAn tılmlftım. , _ s . ....:.: 
"11 ı.ı \lra d" t kı'f dı'lmı·ştir nahiye müdürünün eli taclandı, Okıı.ıyucu! ahlik,mda.nn çeşidini Bay'-al ..;;.ı .. 4;,;11lıirıe u' 12 (A. A.) - Filistinirı un ev e · .,. • .... u ... 

t•ua ... ,,'~ın.ur komisyon 20 ~isandu Bu zatın Peştede fabrikalarını lngi- kendisine hakaret edildi . ., sen dt" her ıün ıörürsün, ahllksulık Bir ımildd.et Angora. sa.hllin1 takip e-
,, rllı t ı · ı t ak k çma''"' hazır Halbuki, ne evi taşhyan, ne de dünyanm hiç bir yerinden kaldıra - d t ~nlıl'n'- Ba ... ır .... 1 gölü ke ..... _,."'"i s ıne hareket edecektır. ız fırına arına sa ar a · &.. • en r'° Qo .r-. _._.--.., 

) Jı·n(j• hındığı ımlaşılmıştJr. devletin bu en küçük müme~iline lamamıştır. Yalnız bi2im aiu'mıııa Bay.kal dstıasyonunda durdu. Bu?'Mla ıbU _ 
l t · · hakaret etmeö-e cesaret eden var. ıriden cihet, bu müstevli bastalıjın, yUk bir •~"""le ve 1ske1~ye YaJlARm,. ~~ s an11a k(ır1 1ı .....1 1•11 ~Ieşlıur opera muganıusı .. .. ~.... K: ~ •""'·· 

u ' U Betbahtiar, böyle sinsi sinsi pro- saf köy muhitlerine girmesidir. Bun- man bir Feribot duruyordu. Yanımdaki ~G l,0tı kavgaları Çallapin öldü papndalar yaparlar, devlet memu - dan nasıl nıı k.urtualcaju? Kültürüı.. Rus za.blt.ln~: 
~/lnQ\:rı~~~2 [A.A.J _ Hiııdiı;tunda l'aris, 13 [Hususij - l\1eşbur ope· runun otoritesini kırmak, onu efkst- müzü yükseltmekle. - Ba~lı hribotıa mı geçeeetıı dl-
k~ı'•·ı.ıed il Mecusiler arasında çıkan ra artisti Ça.lhı.pin dün ölmüştür. rı umumiye önünde küçük düşü.rmek ye sordum. ,.• 

hra~:~ 15 kitl ölmUt v-s on oç Çallaplnin ölumu Hn'at aleminde laierler. MUAMMU ALATl1R - .HaJV -~:.. _ ~--
lftır. btly11k btr keder uyandırmıtbr. . .t.. ı• (.utıiıll TW~ 
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DOCU 

LORD BALDVIN Borçkada müthiş 
bir cinayet 

(Cst tarafı 2 incide) Gurzon ile köylü S. Balvin arasında 
çalışanların herbirini daha çocuklu~um- tereddüt edildiği zaman Gurzon şan- (Öst tarafı ı incide) 
danberi tanıyordum. Bu fabrika Oy le bir sın dan hiç şüphelenmedi, fakat kral O vey ananın öğQtleri ile hareket 
yerdi ki ornda çalışanların hepsi ile aşi- Baldvin'i seçıi, İngiltere, henüz hiç bir eden babam çocukları ile arası bozuk
na olabiliyordum. Yalnız atölyelerde kar- şeyini bilmediği ve tanımadığı bir Baş- tur. Vaka günü Hızır Çelik kendisine 
eılaştıkları mQşküllerini değil, aynı za- vekile sahip bulunuyordu. ait olan evden ablmak. istenmiş, baba 
manda kendi evlerind~ , ailelerinde, his· Şimdi İngiltere, ağzında semboltk ana oğullnna hücum etmişlerdir. Dil 
settikleri müşküllerini kendilerile konu- piposunu taşıyan adama, safdillik ile ör- kavgası nihayet müdbiş bir cinayetle 
şabiliyordum. Burası, babaların ve bü- tnlü bir ustalık taşıyan kimseye, süssüz neticelenmiştir. 
yOk babaların sırasile kendi z amanların- sözlerinin gOzellfği bilmiyenlerln naza- Küfürler. s~vrulurken İlyas elindeki 
da çalıştıkları,. kendilerinden sonra ta- rından kaçan fakat anlayanları derinden orman baltası ıle . oğlunun çenesine vur
bU olarak çocuklannın yerlerine geldik- müteessir eden bir heyecan ve irfan ile muş ve bir dişini kırmıştır. Bundan 
lerl bir evdi. Keza burası , içinden hiç- mücehhez olan Baldvin'e hürmet etme- son derece asebileşen Hızır eve girer
blr kimsenin çıkarılmadığı, ameleler için sini yavaş yavaş öğrenmeğe başlayordu. ken ana ve baba da Hızırı takip ediyor. 
tabit bir sevgi taşınılan bir evdi. .. • Hemen hepsi uzun hezimet serilerlle ha- Busırada Hızır evinde bulunan bir sl-

On altı yıl zarfında Baldvln'in ha . zırlanan si~asi zaferleri, zamanı gelince lahla evv~la babasını ve sonra da üvey 
yatı, baslt ve meşguliyetli geçti. Günlük ~~buk ve parlak oldu. Bu zaf~rlerin tah- anasını bırer kurşun~a yere seriyor. Ba
bayatı muntazam idi : Her sabah 8.45 te lılıne burada girişecek değilız. Sadece ba ve. ana derhal olüyorlar. Ve Htzır 
fabrikaya hareket, çalışmak, akşam 6 1931,~9~5 int_ih~pl~rl_Ie, geçen seneki da cmayetten sonra. kaza merkerine 
da tarlalar arasından yaya olarak eve kral ıstıtası hadısesını hatırlatmak kati- koşarak zabıtaya teslım olup vakayı da 
dönüş. Blr fabrikada hem m· ,t, hem in- dir. Bu b~diselerin her. birinde Baldvin, anlatıyor. . 
sanı mesullyetler karşısında kalmak· bir muhallflermi memleketı hakkında taşıdı- İlyasın ıkinci kansından da beş ço· 
fabrika içinde Baldvin' in yaptığ"ı ta~zda ğı samimi ve derin bilgi sayesinde yen- cugu vardır. Hızır da keza beş ço
bu mesuliyetler ifa edildiği takdirde, bir mişlir. MUtemadt zaferlerinin karşı~ında cuk babasıdır •. Mesele 

1
Adllyeye intikal 

devlet adamı için bundun daha mUkem- yalnız tek, fakat kati derecede vahim o- etmiş ve tahkıkata baş.anmıştır. 
mel bir yetişme mektebi olabilir mi? Za· lan bir ~uvaffakiyet~izliği ~ardır. ~vru- ============================::::.. 
ten yavaş yavaş yüksek vazifelere tayin pa işlerı ~ak~ın~~kı bılgısl, lng~ltere nevra hatırlardadır. 
edildi. Mıntaka meclisine aza, bAkim, tıukkındııkı bılgısı kadllr kuvvctlı de- Fakat harici meseleler bir tarata 
Ingiliz şimendüferleri mUdQrU oldu; ni- ğtldi. Her. vaziyetti! ~ir l~g~liz çlftci ve- bırakıldığı takdirde A. Cecil'in yapbQ1 
hayet 41 yaşında parlameLtoda babası- ya demırcısının sevkı tabıısı ile hareket gibi, hiç bir hQkümet adamının Baldvin 
nın yerine geçti. edıyordu. Bundan dolayı Almanya - lt ı. lya kadar orta halka, hıristiyan bir Huma. 

Bazı istisnalardan sRrfınaı:ar, hfç bir veya Rusya mevzubatıis olduğu zaman nisme'i kabul ettirmeğ"e muvaffak olma
şey, bir parlamentoyu ele geçirmek llldıınıyordu. lngı~ız muhafazakarlığlnın dığıdı ileri sürmek mubalağalı olmıya· 
kadar güç değildir. Baldvin de uzun hudud~ .Vfj t~Hkesı bu noktadadır. ÇUn- cıktır. Yeni lngiliz kıralınm tac giyme 
:tamanlar parlıtmentodaki istikbalinden ku lngıliz. intıhaplarının. Avrupaya a.id merasiminde hakikaten dikkate şayan 

· ümilsizlendi. Meclls arkadHşlarile çok ıneselt:J~rı -~ıbhac ve selametle hükmede- olan alkışlHrı dinlerken bu alkışlarda 
l . münasebetleri vardı. Bılhassa amelb cd.<lerını du~Unmek beybudenir. TecrUbe yalnız Jialdvin'in bu meseleye istikamet 
ı!~selesinden doğan kanuoların mUzake- oıhUu., gost~rmıştır kı ~ dtthlli meseleler- veren ustalığını takdir etmemek, aynı 
resinde İngiliz amele fırkası azalan ae çok sağıaın oıan duşunceleri, barıct zamanda. Mister Baldvinin kl:isik ve 
( Travaillist) ile çok güzel anlaşıyor- ~e:>eh~~er~~,- kork.ulacttk kttprıslere v~ din~ _kUltllrünU~ on beş sene . zarfında 
du. Fakat ortaya çıkwıyordu. Nıhllyet şıddetlı hıs::ıı bıçrnmaııua meydan verı- İngılız siyasetine aşıladığı güzellik ve 
harp geldi. Loyd George'un başında bu- yor. 1Habeşı::ıtun weseıesmde Lttval - Ou- asaletin klll'ışık duygusunu, hemŞeb.rileri
lunduğu kübinede kUçük bir mevki aldı. re ıtı.~rhm ııkte<:tııdığı zu~an vuziyetten nl tanımak hususundaki derin bilıisini 
Bu kabine hayatında fıkir erinin berrak· haberı olmıy~n Inguız etkar~ umum.ıye- de görmeğe çalışmalıdır. 
lığı ve açıklığı ile herkesin dil•katıni sınin li8ldvm e tllhmın etUğı yanlış ma- Fransızcadan Çev: ZiYAEDDiN f<'AHRl 

nı:erine çektJ. Mütarekeden sonra mali 
vaziyetin içinde bulunduğu mUşkülierden 
rahatsızlık blssedıldiği zaman Ha!d vın 
nadir görülen bir hare.ırntte bulundu: ~er
vetinin beşte birini gizlice orlHya tttlı, ve 
devlet istikrazının esbamım ;ınonim ola·· 
rak, hazineye gönderdi ve iptttl eltirdı. 
Pek sonuları ve kcndisinm ~rzusu hıla
tına olarak itşa eclılen bu hareket, bir 
memleket güzıdelerıne , Sllbıp oldukları 
imtiyazların tahınıl ettıği yuk.sek vuzıfe
lerin ilhamile yapılmış ıdi. Hu, nuzarıye· 
de olduğu gibi iş sahllsında da J..>ısnı.elı
varl mutıatuz&karlı~ın en mükemmt:l 
t~zahllı üdür. 

Baldvln, siyasi hayatında L. Geor
i&'u hiç sevmemiştir. Herkes gibi o du 
L Gcorge'un dinamizmindeki ptUlaklığı 
kabul edıyordu, fakttt bunu ay\n zaman
da tehlikeli buluyordu. rnı2 de Austen 
Chamberlain, mubafıızakarlara mnt~mer
kiz kabinesinde devam etmeyi teklif 
ettiği zaman buna yalnız Balcıvin itiraz 
etti. Fakat o bu itirazı o kadar basit bir 
belaiat, vuzuh • ve kanaat ile yaptı ki 
fırkasını arkasından sllı ükledi. Bu vazi
yette temerküz kabinesi yapmak imkan
sızlaştı. Halkça henüz b ç tanmmıyan 

Baldvin, muhafazakarlann hakiki şefi 
olmuş oluyordu. Bu 1mkansılık netice· 
s~de Baıveklılik için ihti amın N. 

. . . 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 
Muhammen Mahallesi Sokaj'ı Clnsl No. 

bedeli 
500 (kol oğlu KQJ. oğlu - - - - - Hane 254/10 

200 
120 
150 

200 

( > ,, > > > 246/ 8 
Sultan Mell!k Hurşit B; > 247/ 1 

> > Saray hamamı , > 249/18 
> > Toprak tıaby.a > 252/11 
.> ~ > > > 254/29 

250 Enıin kurbu Demir a,yalk > 265/41 
400 Gamii kebir Salih kaıvas > 365/12 
200 Kavak Tup dağı > 394/38 
60 GC'ıo Hacı MiustaJ'a > 395/73 
60 Emir Şeyh Sulu S. > 406/ 6 
50 Yuncalığı sufla Haıttat S . Arsa. 195/ 2 
60 Dere mahallesi Çukur S. Ha.ne 440/32 

100 Mumcu ulya Erınncan K.. •> 349/60 
100 Karaköse Boya.ha.ne > 312/ 8 
60 Hasan Basri ,ulya Kara kul1ukcu > 420/ 6 
75 Hasan Basri ulya Bayr.akd:a.r 8. > 423/16/18 
30 Ayas P• çBer.be.r s. ATsa. 138/13/15 

150 Kasım Paşa Da.racLk S. Ha.ne 261/45 
300 Derviş ağa Derv.tş ağa c. > 228/49 
200 Suncalığı suna. Hadaıt çık:mıazı Merek ve arsa 169/2/4 
260 Cafer zade ArıaJbkirler > 12/ 1 
Yukarıda muhanunen kıymet ve sair evsafı yazılı yerlerin ımü1kiyetlerb peşin 

para ile satılmak üzere yirmi gün müddetle açık arttı.mı~ çıkarılmıştır. İhaleleri 
29/ 4/ 938 .tarihine mti.sad.lf cuma günü saat on lbeşte Vakıflar dairesinde yapılacak
tır. Tallplerlın muhammen bedellerin yüz je yedi ibuçuk nlSbetlnde :tıeırunat pa.ra-
la.rile birlikte müracaat etmeleri. (No. 230) 4 • 3 

Sodan kaymzı~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyat. ehvendir. 

Umum satıf-yeri : lstanbul, :f ahtakale Caddesi 51 
> 

EM~allD (Poker tıraş bıçakları deposudur) 

tıı en NEŞ-~'f OLAKOGLU ve ORTAÖI .. 
.... ,. 

. 8 Al 1' NiSAN t.93 • 

Erzurum Belediye Riyasetinde~: 
Bedell Muhammen 

No. MevkH Lira 

152 Tebriz Kapısı 
154 
156 
158 
160 

.. 

.. 

.. 
162 /2 .. 
162 • 
164 
166 
168 
174 
17ti 
198 
200 
202 
204 
206 
212 
214 
216 
218 

220 
222 
224 
226 
228 
230 
232 

234 
236 
238 
24-0 
242 

244 

• .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" 

.. 
.. 
.. 
• 
• 
• 
• .. 
.. 
• 

• 

.. 
• .. 
.. 
• 
• 

• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• .. 
.. 
.. 
• 
" 

• 
• 

• 
• .. 
• 
• 
• ,, 
• 
• .. 
.. 
• 
• 
• 
• 

" 
246 ,. .. 
248 • .. 
250 • • 

1 Aziziye hanında 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 

• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
.. 
.. 
• .. 
• 
• .. 

• 
• 
• 
.. 

.. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

70 
70 
70 
60 
70 
70 
70 

100 
80 

100 
100 

90 
100 
100 
100 
100 
100 
80 

80 
80 
80 
90 

100 
100 
120 
100 

120 
120 

120 
IRO 
130 
120 
100 

100 

120 
120 
100 
72 
70 

140 
40 
40 

30 
100 
52 
30 

40 
42 
50 
00 

300 
50 

94 Nalbttntlar çarşısmda 25 
96 .. • 25 
98 " • 25 

100 • • 25 
55 Gölba~ında ao 
57 • • 25 
12 Köşk bahçesi 300 
17 Aziziye hanı 40 
18 • .. 47 
19 • • 52 
20 • • 60 
21 • • 40 
22 .. .. 40 
23 • .. 42 
24 .. .. 60 
25 .. .. 40 
26 .. .. 40 
27 • • 40 

1 Tophane karşısında 
Beton anne 150 

2 • .. 150 
1 Gtırctı kapasında 85 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
1~ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

21 
22 

zab1re hal1ndt 
ıt ıt 

• 
• • 
• • .. 
• • 
• • 
• .. 
,. • 
• .. 
.. • 
• • 
• • 

.. " .. • 
• • 
• • 
• • 
• • 

85 
85 
85 
86 
85 
75 
76 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

120 
85 

85 
85 

1Bedeli ınub8' 
~ No: Mevkii 

143 Gürcükapısmda pas· 500 
brmacı Fırını 

4 Nalbant sokağında 'iO 
8 • nrziye 15 
8 Millet bahçesi 400 

35 Kcıki palıt meydanında 20 
dnkk!n 

37 :W • 
39 20 .. .. 
41 .. ,. 2C) 
43 • • 20 
86 Nalbantlar çarşısında 25 

88 
90 
92 

• .. 
• 

dUkkAn 
.. 
.. 
• 

Erzincan kapısında 

Muratpaşa meydanında 5() 
Cümhuriyet Oteli 400o 
OürcU K. hawzlubabçe 160 
Kavakhl iki tarla :!5 

Kilise kapısında dUkk!n ıu 
arsası 

GtırcUkapısı araziye ıs 
Gez Köyünde Kahve 30 
Numara Mevki Cins ve bedeli 

hammenleri yaulı mUlkler 938 
içln lcare verilmek llzre 5-4-938 
den itibaren 15 glln müddetle ıoO 
deye konulmuştur. 20 4.988 C41 
günü Saat 14 de • Belediye d i 
icra kılınacaktır taliplerin seıtd 
muracaatlan llAn olunur . 

(No. 225) 

Ağrı Valiliğinden : · 

Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Ağn VilAyet merkezind' 

lacak hUkQmet binası Temel ve 
kab inşaatı. Keşif bedeli (99sS) 
(97) kuruştur. 

2 - Ekslltme 25-4-938 P 
g-Unü saat 15 de Nafia MlldOrliiı?U ~ 
sında ve Belediye binasında taP1 ,..; '.Jtı 
Komisyon tarafından açık eıcstltJI" • 
yapılacaktır. ~ 

3 - Şartname keşif plan "' 
mQteterri evrak Ağn Nafia Mtıdl1 
de gfüUlebillr. 

4 - Eksiltmeye girebllıneı; 
(749) lira 17 kuruşluk müvakk8l 

nat verllmesı ve Natla Bakanbı 
alınmış olan mQteahhitlik vesi1'~ 
Ticaret odaSJ vesikası gösterilJJJ \ 
~ımdır. (No: 224) 4.S ı 

~(j 

Kars daimi Encümenilld 

Kağızman, Tuzluca yolunun ~ 
lif kilometrelerinde 13 adet nıeııl'ı 
ka.sis tamiri işi 20 g-Qn müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

\ 

1- Keşif bedeli (3241.93) lit' 
muvakkat teminatı (243.14) UradJ~' 

2- Dosyasındaki evrak (k,şif' r 
nameler, mukavele) ~ 

3- Dosyası sürel komisfoııd' ~ 
Nafia müdürlntttndedlr. 

4- Naftadan bu işi yapabil 
dair vesika ibrazı ile 938 ticare' 
vesikası. 

~ 
5- 20 Nisan Çarşanba l(llJI 

15 de ihalesi HOkumet konalı 

Sürel Komisyonunda yapılaca1'tıf' 
illerin muracaatıan bilit olunut· 

4 
g 

(No: 234) 

8ah1p ve Bafmuharrtri: 
ciBAD BABAN 

umum netr1J&tı idare eden ~-
M11d11r1l: Baha4ır olJPf 

Basıldığı yer: DOGU .oa~ıJJJ' 
( tıc 

Erzurum Tapu .MDdü~IOğünden: 1 Satılık arsa ~ ~~ 
Erzurumun Mebtıetendı mahalleli Ra- Ç'ft Mi 1 ka d8 ~ ~ ı. a1 d 'd ı e nare er rşısın ui 

sim Sürtıcn tar ın an ı areye mOraca- hak Türbesi önündeki arsamı satı ~ h 
atla Derviş kızı Fatmadan 329 senesinde Talipl 1 ad e i - tıar•· ..ı1 ı . ~ er n r s me muracaa µ· \ t 
gayrı resmı surette almış ~lduğu Poçlk Beledi e Evrak gıl ~ 
kOyOnde Kurudere mevkıinde Şarkan (No: 237) /ERiT n/NOOfı 
Nazım çavuş tarlası Oarben Mustafa tar- . ~ 
lası, Ce~uben Kurudere, Şimalen kır bu- itibaren on gUn içinde evra1'• "'0 
dutlarile mahdut tarlayı 1515 numaralı !erile birlikte Erzurum tapu JJJfld 
kanuna tevfikan tapuya teaclllnl talep ne veyahut t.llbklk.at iUnUnde ııı'~ 
etmekte olduğundan bu tarlı ile allkat qönderllecek tahkik memurun• ~ J 

"8arna.fi1eai olaıılar vana tarlbl U&D411' aUarı U&n oluav. < No. 'J 


