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iDARE YERi: 
Erı:m·um Gölbaşı no{jn İclar<'h1t11ı·~I 

Pazarte!lden maada ber g-ün çıkıır 

Sayısı her ~·er~ 5 lmnıştm· 
SAYI: 1 ıa ======= G ÔNDELll< GAZETE 

BasılmayP-n yazılar geri verllme1 

lspany muharebeleri çek~;ı:~;k·;ı:di~ki İSiidet 
SOn günlerinde mi? Almanları rahatlarını 

~adınlar, 
artık uyanın! 

llite bile nwtn~s ya~amak btiyen 
k:ıcıınıara kimse karı,,amaz, fakat 
kadını görgüsüzlüğü yüzunden sefil 
e:lı•n, erkeklere, \'e din perdesi al -
lıncıa aile ~·ıkıcılığı yapan namu.., 
dti-;kiınlt>rine fır at \'t'rmemek bi -
tiııd derecede yine kadının elin -
dedir. 

JJ. .. kA •1 JBd 65 ibaşka yerde bulamazlar 
rıu umetcı er en e, 

' • Eğer onların bazı talepleri var da rnuvaffak kadar her erkeg"' l olına~ i~tiyorl~rsa, .demokrasi yolundan giderek 
ckserıyetı teının etsınler 

silah altına çağırdılar ., 

~ eıectiye Reisi Şevket Arı. bu m•ıhit- ı 
lercte g~lndellk bir gazetenin yapa -

ltlf1sbet tesirlere misal olmak uzcrc 
b.r muhavere esnasında dedi ki: 

F rankocular sahile 18 
kilometre yaklaştılar 

Prağ, 13 ( Hususi ) - Çekoslovak 
Cumhur reisi Beneş bir nutuk vererek 
Çekoslovak yanın son vazi}etler müvttce_ 
hesinde tuttuıtu siyasi yolu izah et
mi~tir. Son cncliı;;eli gllnlerden sonra 
Beneşin iı at ettiği nu'uk Çek noktaina· 
zarını göstermek itibarile ehemmiyetlidir. 

Beneş d->miştir ki : 

" Yeni bir devrin içine ginni~ bulu· 
nuyoruz . Bu yeni devirde siyasetimiz, 
her zamıından fazla dikkat ile takip 
edilmelidir. Çekoslovakyadttki halkın 
mt\şterek mesaisini, sulh ve sllktln için· 

İmam nikfihları hakkında yazdı -
.~ "b!r kaç ma'kale, halkın üzerinde çok 
'''r.rıcr bıraktı. Şu bir ay zarfında, ni
ıtııı.:tarı yüzde otuz arttı. En muan -

ıı..11'\cıahlar bile, gelip nlkfihlarını kıy
•ı:ı.ıc için m!iracaatte bulundular. 

* * * 
'ııı 11Iı bıı mevzu ho;kkında çok muhte -
:ııı b!r ok1ıyucumuzla konuşuyorduk. 

f:l{etın bir tek gazetesini, kelime ke
:1 takıp eden, sık sık. bizi ikaz eden. 

~hı.deki her türlii maddi imkt'ı.nlara 
)a en. Yine Doğudan müstağni kala -
cağını söyllyen bu kıymetll okıwu -

··~<in: 

)......, Gazetenizin 1çtlmnı bUnye üzerin
)} aı:>tım tesirden size bir misal vere -

de iftihar ediniz dedi. 

~ '•nizde bir hL~metçi kadın vardı. Bir 
'ltocaya varacağım de.dl ve git.ti. Hn
aıcı1k ki, imam nik{fülle ı:>!ri<:'1ne var-

• >ıradan hn.yH mi.iddet geçti. Ge:;en -
-<: ben evde yokken, o kadının iki nh
eeılhişler, kendisini, halfi bizim evde 

, erek sormuşlar, bu1amayınca da -e ~ . 
... ır olmuşlar, ve şu haberi ibırak -

~!' 

lii~metçiniz, imam nikahile biri
,1 "arıhıştı. Gazeteler ynznıış, imam ni
~il Çok kötü bir .c;eymlş, kuzıım kendisi-
) rursenl7. Allnh rızası içi .c;öyleyin, be
eye gidip nikahını kıydırsın ! .. "' 
btııı de matbnamız:ı. hti.mlie bir ka

ttlı~eıctı. Yanında 3 yaşında bir çocuk 
11-<IJ berctini anlattı. Belediyede nikfı.h 
~ ğının farkında bile olmadan ken
~ hır adama vermişler. bu erkek se-

< bocan demişler, halbuki, şimdi o er
• llnu kapı dışarı etmiş, kadın, ko
lk bır çocuk, karnında bir çocuk vur
., aşındırmadık kapı bırakmamış. 

rerden kendisine menfi cevaplar 
~ ~1er. Kadın soruyor. Çocıığum var 

' 1 i~ınete gidemiyorum, M.mlle oldu
tl ~ın Çalışamıyorum ben öleyim mi? 

·ıı ~ irham nikahının fena şey oldu -
Sıa lllyordunuz da 'bugüne kadar niye 
~, ~ınız! ... Benim okumam yok ama .. 

Söyıectuer ... 

\ı.~ıı . • *. ~.~ Uç_ vak'nnın üzerinde durduktan 
4ııj evvel:\ memlekette çıkan bir g:ı.
bıı tı Ictim:ı.i dertlerle uğraşmasının. 
;q~li.k faidcler temin edeceğini tekrar 
~ ~a tebarüz ettirdikten sonra. şu bi
lt dının vaziyetine geçiyorum. 

~ <ltlının haline bizim gibi, bütün o
" .,~l:ırımız da acımışlardır. Knnun da 
' a/Çlıı bu nlküh meselesini bir zaptu 1 

-a.ı(•tLına almak istemiştir . :3ıı kadın 
) 1 ~l i' . ~ ız ınden. bu kadının erkeği de. 

ııtı kadını ntnrsnm her hangi bir 
h~etıe ilzam ectllmPyeylm diye, ka
lıcı kuın1erinl tath.k etmemişlerdir. 
t;ı Yavruyu ve bir fakir kadını so -

lt.ı bırakan ve E'ti niyetle rc .. mi ni -
'bı;dırrnaynn erkek, siıphe yok a!::a
~ 1 .:i!r. Fakat, erkeğin bu .alçakca fik
' ltı <'l'net eden, cahil kadının gözlerini, 
~ dero.simle boyayan, ve kadını sefil 

C!•ln namına, aile gibi kııtlu bir 
·lt~~Yi, kepaze eden, dllennci. yobaz 

~. ~ iten dUşkünler ,hiç şüphe yok ki, 
'Ilı .~llınan söndüren erkekten daha 

l.lztturınr. 
CİHAD Rı\RAN 

( A /ftarnfı 4 nncllde) 

Madrid - Valansiya yolu kesilmek 
tehlikesi altındadır 

JJ.ırselon i)11iimfo Fmnkoc11I:1r1tı layyareleri11e k11rşı daima miidaf;uıy<t 
Jıaz ı r uir ı•uziyefte bulunan lıükıi met gemi leri11de f P,ıJ<ıkkuzdan iki yifrii11iiş 

Paris 13 [ Hususi] - Frankistlerin ilan dağlarına çıkma~a ~uyattıı_!c olan 
i!eri hareketi devam etmektedir. Morel- Generaı Frıınko kuvvetlerı ıle hukO~et· 
1 enubundan hareket ederek bugün c!ler arasında çıkan m~harebeler netıce
anın c sınde Franko kuvvetlerı Suvana kasaba-

Vironaye dogru gelmektedirler. Suhile sına 1;) kilometre mesafede İı;panyanm 
on sekiz kilometre kadar yaklaşmışlar- en güzel ve modern dağ köylerinden o· 
dır. Sahile vardıktan sonra, hllkılmetci- lan 4 köyü i~gal etmişler ve düşmanı 
leri arkadan kuşatmış olacaklardır. 7 kilometre ğeri atmışlardır. 

Barselon 1H ( A. A. ) - Harbiye 
Naz rı yeni bir beyenname neşrederek 

bütün Ka.lalonnt ahalisini ınilli mncade
leye davet et~iş ve 18 yaşındım 65 yu· 
şına kadar ohtn erkekleri silah altına 

Faik Kurdoğlu 
Ziraat Vekili 

·~ağırmıştır. l>dvete. icabet etıniy~n_l~r Ankara, 1il (A. A:>_ - ~a~utayın 
yaı.nlundıkları takdıcde kurşunli dızıle· bugUnkU toplantısında Zınıal \ ekaletine 
ceklerdir. ı Faik Kurdoğlu 'nun tayini hakkındaki 

Salamanka 1:1 ( A. A. ) - Barse- Hiyuseti Cümhur teıkeresi okunmuştur. 

"" DOGUDA HAYAT: - - ·-- . -. --
El eş ki rtl il er Karakösede 

de tanz'm edecek yeni tedbtrler vo ka
rarlar ıılıyoruz Çekoslovakya demokrat 
bir hükumettir. Eğer sOdet Almanlarının 
bazı metalibi ,·ar da muvnffıık olmak 
iıo.tiyorlarstt, mutlaka demokrasi yolundan 
gidereı: ve ek<>eriyeti kazanar.:k gaye· 
!erine ermelidirler. 

Çek hllkıl·neti, milletin yükselme~i 
ve refahı iı;in elinden gelenleri yapmttk· 
tadır. Almrnhırın. karışık tavırları ken-
di rdııhlıırını da ihlal edE'r. ÇekQ.c;lovak- ÇıJ!w.,locak Cumlmrrei~i HrNES 
yada buldukları rahatı hiç bi!' yerde 
temin edemezler, Porselen cam sıınayii-/ ya, Ç'ck mallarmın Avııslu"ya Üz9riııdcn, 
miz tnkişur tıalindedir . Bu demek deıt il- ı ll ıımburg ve Tirye;-;teye ve gene Tuna 
dir ki, Anşlustıın mlUeesSİl' 0lmadık, üzerinden Karadeniz'! inmesine m:ıni 
fakat öyle ümit ediyoruz ki, yeni Alman· olmıy:ıcaktır. 

Kardan yüksek duvarlar 
arasında açılan ·yol 

Transit otobüsleri dün öğle üzeri böyle 
bir yoldan geçerek Kop'u aştılar 

Sovyet Rusyada gizli bir 
telsiz istasyonu 

Londra, H [Hususi] - Bir müddet
ten beri, Rusya içerisinde Komonizm 
aleyhinde neşriyat yupan, kısa dalgalı, 
kuvvetli bir istnsyomın tu harri.i için, h 1\
kumet kuvvetleri faaliyete grçınişlerdir. 

HenUz bir netice alınamamıştır. Ara· 
ma~a devam etmektedirler. 

FIKRA: 

A.şık 
Topraklarla oynamaktan siyahlan -

mış küçücük yumruğunu kan:ısınd:ı hid
detli hiddetli söylenen arkada'?ının gö -
züne doğ'ru indirdi. 

Öbürk.isi "ah anam,. diyerek ağlama
ğa ve bir ellle de yumruklanan gözünü 
tutmağa başladı. 

- Utanmıyor musunuz? diye sokul
dum. ~h'ktep talebeleri sokakta hiç döğu
<;iir mü? 

Yumruğu atan müdahalemi fü1111i 
görmekle beraber, izahat vennckten de 
kendisini alamadı: 

- '.Aşıklarımı aldı da vermiyor. 
Bir kaç gündenberi yüzünü gö<;ü•rcn 

güneş sokaklarda vıeık vıeık akan , .• tmul'
ları kuruttu. Artık mahalle aralarında 

ınektt'ptcn dönen çoeuklar iı;in oyun yer
leri ele açıldı. Oralarda çocuklar :ı~ık oy
nu)·orlar \'t' a!jık için döğ-üşme. ini de öğ
reniyorlar. 

Onların yarın sokaktan k:ıh\'e)<' gi
rip altmış altı öğretmenleri \'e yumruk 
)t'rine birbirlerine /belki de bıçak atına -
ları kunetli bir ihtimaldir. 

(Y~zısı -t ilncrı sayıradıı) 

Sovyetler Çinlilere 
L100 tayyare 
daha gönderdiler 

( Ytıusı :; iiwiidt>) 

Yarın 
Biı· ı·ı • ı)(u ·t n;n \ ' C' hiı· 
~ 

anlidt• 

İmam nikahı 
Yüzünden perişan 
Olan kadınlar 

n .. ııoı · lajı 

Karslılar 
Belediyeden 
Ne istiyorlar? 

,\nliPIİ y:ıı•a11: 

FmuJ .\it \Sl.I 

Bu başlangıç tabiatile o sona vara 
Ula!~im~J - eaktır. 

;._Eleşkirt _llalkeui~ mensupları~Karaküse;Jlalkeuinde ::.biı Iikte temsil vermek 
" -- -- -., - , Yakında 

iizre /ianıAöscye yitmişlP.rdi, Oralla Elışkirtliler w Çığ .. piyesini ue f(araköseli· 
/er de .. Kııı•yu :;onu .. komedisini temsil ettiler. Zlııa.ret çok samimı' ve neşeli 
oldu. l:Jillw~sll Ja:::aklürlıı yapılan yolculuk pek eğlenceli geçti. Yubrikl resimler 
yolculuğu ue her iki Halkevinin gençlerini bir arada g'1ıtırmektedlr. 

Şehre içecek 'Su kadar, yenerek ek -
mek kadar çocuk bahçeleri de lfızım ... 
Birdenbire yüzünü rösteren g'Üneıt bize 
tn eneli bunu ötretti. 

Ballatlır D'OLGER 

Deliler-- ~arasında 
l>oklol' Cevat .Zt•kıii Bİ t.r. 
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Her kasabada rahat . ve 
temiz bir otel bulunacak 
Dahiliye Vekili alakadarlardan bu meseleyi 
kısa bir zamanda halletmelerini istedi 
Yaşanıaktıı olduğu şehirden ba~ka 

yerlere gidenler için en bllyllk mesele 

olan otel derdini, en kısa bir zamanda 
ve kökünden halletmek kararı verilmiş 
bulunmaktadır. İç Bakanı ve Parti ge

nel Sekreteri B. Şllkrü Kaya bir tarar
lan iç turizmi en çok önliyen dertler· 

den biri olarak, diğer tııraf'tan da bir 
k.astlbanın kendisine misafir sıfatiyle 
gelmiş bir insanı rabatça barındıracı:ık 
bir otele malik olmaması itibariyle de 
şehrin sosyal hUvlyeti namına gerçek 
bir kusur olan bu meseleyi, l:;_r ana 
iş olarak benimsemelerini vali, kayma
kam ve belediye reislerinden istemiştir. 

Bu çok enteresan tamimin bir hu
lasasını, sütunlarımıza alıyoruz: 

Memleketimizin belli başlı birkaç 
büyUk şehrinden başka hemen umumi
yetle bütün kasabalarımızda yalnız ya
bancı seyyahların değil işleri için seya
hat eden kendi vatandaşlarımızın bile 
konaklıyacağı bir otel veya misafirha
ne bulunmadığı maatteessüf bir haki-

kattır. 
Kasabalarımız ve belediyelerimiz 

için yüz kızartıcı bir hal arzeden bu 
meselenin en pratik ve masrafsız bir şe
kilde hullini, aşağıdaki hususların der
hal temin edilmesini idare Amirlerimiz· 
den ve belediye reislerimizden bekliyo-

rum. 
ı - İslasyonlarda, iskelelerde ve 

belediye te~kilatı olan her yerdeki mi-

sttfirhane ve otellerin ( Blitün odaları

nın yupılması mnıukUn olmadığı tuk
dirde ) en az iki odası temizlenmeli, 
badana edilmeli ve boyanarak tahta ku
rusu, pire, bit gibi h ıı şaraltan kurtul
nıuş bir hale getirilmeli ve bu odaların 

belediye tantfından karyolası huzırlat
tırılarak yastık, ytttak, yorgan, çarşaf 

ve örtüleri yıkanmış ve ütülenmiş bir 
halde üçer takım olarak hazır bulundu
rulmalı ve gelcek bir misafir temiz bir 
oda, temiz bir yatakta yatmak imkan 
ve kolaylığını bulabilmelidir. 

2 - Bu yatma keyfiyetinden başka 
bu yerlerde buluntn müstekreh ve çir
kin beliilann da ıslilhı en mühim bir hu-
sustur. Bugün otel, ban ve misafirha
nelerde bulunan belalar kirlidir. Bun
ların da temizlenmek veya çinkodan 
yüksek bir depo yapılması, akar sulu, 
badanalı ve kokuı,uz olarak temini en 
basit bir himmete mntevakkıftır. Buna 
bir de istikrah duymadan yıkanacak bir 
el yllz yıkama yerini de ilave etmek ge-
rektir. insımlığın en basit icaplarından 
biri olan ve umumi sıhbatın temelini 
teşkil eden temizlikte alakadarların çok 
hassas bulunmtıları lazımdır. 

3 - Ayrı bir ihtisas ve bilgiye ve 
paraya lüzum göstermeyen yuırnrdııki 
hususların en kısa bir zamttnda yapıla
rak bildirilmesini ve bu işlerin idare 
amir ve belediye reislerinin temsil et
tikleri şehir ve kasaba halkının seviye
lerinin de miyarı olacağının goz önünde 
tutulımısını rıca ederim. 

DOÖU 

Nazarı dikkati 
Celbediyoruz ! 

Erzurum lfayııan S:ı{jlıOı /Jirek
fürliiyiine: 

Bulunduğum Hıılllçavuş köyü 
kcıyunltırında hastalık vardır. Koyun
hır doğumllmna 10 - 15 gOn kala 
ku7Ulaıını ölü olarak m~ydana getir
mektedirler. Bu hastıılık geçen yıl 
döl zamanında gene hllkUm sürınOş 
ve hayli telefat vermişti. Hastalığın 

Allabtan geldiğin~ kani olan, ve 
onun ancak gene Allab dileğile ge
çeceğine inanan köylü, hiç bir ted
bire baş vurmamakta, vaziyeti de 
hUkumete haber vermemektedir. 

Küylüyü irşat ve tenvir işi öğ
relmenlere verilmiş bir vazife ol
makla beraber, hastalık hakkında 
tedbir bıılmak bizim harcımız değil
dir. Bu i~i ilgili ren adamlarının ma
lumatlarına an.etmekle vazifemizi 
yapıyoruz. Bu derde acil bir tedbir 
bulunmasını ve hiç değilse gelecek 
seneler köylüleri bu zarardan ma
sun kılmasını ait makamlardan kö . 
yüm namına rica ediyorum. 

Hınıs, Halilçavuş köyn 
Baş öğretmeni 

E. GÜRSEL 
Köyile yakından alakadar olan 

öğretmen Gürsel'in talebini büyük 
bir memnuniyetle dercederek ait 
makamların nazarı dikkatini çeker
ken, öğretmenin de gazetemiz va
sıtasile kendi bulunduğu köye yap
mak istediği hizmetleri takdir edi
yoruıı:. 

Devlet otobüs/erile 
gidip gelen 

memurin harcırahı Yanda beşibirliklerine 
d 

. Transit yolunda Devlet otobüslerinin 

k U r ban g I• en ka d 1 n l!jlenH•ğe başlamasından ı;onra bu yoldan 
giden ve gelen memurların harcırahla-

y k 1 k t· ı ·· ı k d k rı.nın t~h~kkuk ve tesviyesinde otobüs a a anan . a l ' o en a ının ocasının bıletlerı.nın esmanı hesap edilmekte idi. 
kendisini bu işe teşvik ettiğini SÖy)üyor Bu şekılde harcırah alan bazı memurlar 

k b olc.ıl>llslerin. tren ve vapurlar gibi muay~ 
Van [ Hususi J - Geçen mektubum- müteşe kil ir heyet bu raporu taslik yen ~ıtrireh .. ves~tlen. sıtyılaruıyı:ıcağını, 

da Yanda eşi görnlmemi:;. bir cinayetin 
1 
ediyor. Zabıta hemen faıtliyete geçiyor. çtınku otobus tı:ırıfesı ile yolculuk şart

işlendiğini ya~mıştım. Bu vakadıt hadi- Kııtilin izini arawağa koyulmaklıt bera- ~arının vapur ".~ lrenlore uymadığını 
senin dttba aydınlıın • nış tıırarile zabıtanın ber, kadının kocabı SUleymandan da ıddta ederek muracaattu bulunmuşlardı 
faaliyetinden bahsedeceğim.. şüphe ederek onu ela nezaret altına Bu mllracaallar üzerine yapılan incele-

Memleketlmizde Kara Silo adile alıyvr. Zabıta çarşıda bozdurulan bir me neticesinde, Devlet otobüslerinin 
maruf Bay SDleymanın eşi Bayan Huki- beşi birliği bularak mühım bir ıp ucu vapt~r. ve .tren gibi muayyen taıifeli 
ye boğularak öldürülmüşlll. Hay Süley- elde edıyo~. Başta c.ıe~erlı Emniyet vesaıtı naklıyeye benzemediği anlaşılmış 
mana karısının ölüm haberi verilir veril- Mndürtl Halım Satttçı, ııdıı komıser Ali ve Devlet memurları harcırahlarının ka
roez evine koşuyor kıtrısını kilerde Arda, muavinı !;)abun Ucmçer, sıvı! ko- ra yoluna nazaran kilometre hesabile 
yanında bir kömUr çuvalı olduğu halde mis~r M~~ehel Y~;dakul, komiser Nu- tahakkuk ve tesviyesi lazımgeleceği 
olm"" buluyor. Derhal askeri doktor- rettın, sıvıl polıs levrık Koçer ve polis Divanı Muhassbat Heyeti umumlyesince 
~ karar altına alınmıştır. 

lardan Bay Necmiye müracaat ediyor. Nurettin Göverden müteşekkil bir zabıta · ---:----=-:--============= 
Evvelce kadının tedavisinde bulunan heyeti faaliyetini genı~leterek katilin le ~apısından. çıkıp çarşıya gittiı"tini 
doktor esasen Bayan Rukiyede kalp Şitak köylerinden HU.:.eyin olduğunu söylıyor. Hatta katll Hüseyin kadını 
olduğunu evvelce teşbis etmtşti. Halbuki t~sbit euıyor ve aradttn bır gün geçme- h<'ıynunda. bulunan yazma ile değil, 
kadının ölümünde bir sır saklı olduğu den katııı uldığı şekerıe berııoer GOr- P?rmaklar!l~ boğduğunu, hadisede ikinci 
ve muhakkak bir suikasta kurban gitti- pınar mıntakasında yakalatıyor. K1ttil bır . mücrımın mevcut olduğunu iddia 
ii kanaatına varanlar bir çocuk vasıta- ı lllseyin ~ehre getırıldıği vaırn evvela ~~~!ş v~ 1 k.o?ası k Sul~~manın karısını 

. 1 Sül .. " il . k. o urmes ıçın endını teşvik ettiX-foi 
sile zabıtaya haber verıyor ar. eyman curmun ın ar ecmış ıse de zabıtanın söylemiştir MUdd ı· ·u "lik 6 

lıkl ·1 l k · · b · e mumı ve zabıta llkşam uzeri tedfin hazır arı e meşgu sı ı ıstıcva ı sayesınde her şeyı anlat- Süleymanın da bu işte mllş ·k ld 
l t M. d · • k evvı o uğu 

iken zabıta mahalli vakaya ge ıyor. mış ır. ud eı Umumı ve bır zıtbıta anaatına varak hökkında tevkil karar 
Kadının ecelile dt'ğll, bir cinayete kur- h~~~tile birlikle katıl SUieymanın evine a~mı~tır. Şimdi Süleyman da katil Hüse~ 
ban gittiğini anlayor. Derıfal hükOmet goturülUyor. Orada Hüseyin cinayeti yın ıle beraber mevkuf bulunmaktadır. 
doktoıu Bay Reşat Engez celbedillyor. kılerde değil, yukariki salonda işiedla'i- Van efkarı umumiyesini alt üst 
Muayene neticesinde ecelile değil bo~ul- ni, Rukiyeyi boğduktan sonra da aşağı- eden ve burada sonsuz. teessllr husule 
mak suretile öldürüldUğllne dttir Reşat ya indirmeyip oldu~u yerde bırakaruk getiren b~ cinayetın asıl örtüsünü 
Eniez rııpor veriyor ve dok.torlardan dolapta bulunan beşi birliği alıuak cüm- adil CUmburıyet kanunları yakında ta-

ı mamen yırtacaktır. 

1:> NiSAN 1938 ~ 

MUHABİR MEKTUPLARI 

. Iğdır çahşıyor 
Kasabanın en güzel bir binası halinde 
yükselecek olan hükumet konağı bıı 

sonbaharda bitirilecek 
Iğdır, [llusuşiJ - Inşaat mevsimi

nin başlamnsı dolayısile Belediye kasa 
banın her tarafında bummali bir faaliye
te geçmiştir. Bu faaliyetin başında Kars 
yolu ile gümrük caddesi arasında açı· 

lan yeni cadde ile Belediye parkının 
tarh ve tanzimi gelmektedir. Yeni cad
de, kasubanın Kars medhali ile merkezi 
arasındaki mesııreyi önemli bir şekilde 
kısaltmakla beraber, atlı ve mötörlü ve· 
saiti nakliye de buradan geçirileceği 

için, bir çok dUkkAn ve ticarethanele
rin bulunduğu ana cadde toz ve çamur
dan korunmuş olacaktır. Caddenin istim
lak işi bitmiş, icabeden yerler yıktırıl

mış, tesviyeyi türabiye ve köprü inşasına 
başlanmıştır. Bir haftaya kadar yol iş
letmeğe açılacaktır. 

sı için Ankaradan H5.000 liralık tah~isııl 
!{elmişiir. 

Aras nehrinin taşması yüzUnd611 

tarları her sene tehlikeye dUşen, Baf 
köy nahiyesi köylülerinden Alıkızıl 1'0' 
yüne nakletmiş olan vatandıışlara tevıl 
edilmiş olan ev ve antzinin tapuııırt 
vermişdir. 

{:ellili i~lt·ri 

lğ<iır, Başköy ve Taşburun mınıak11' 
larında çetlik ekmek isteyen çiftçiler 
Çetlik Kanunu mucibince, bu işle uıtrıı· 
şan husuı::i komisyona müracaata b:ışl~· 
mışlardır. Iğdır merkez nahiyesinin cıı· 
lekleri tetkik edilerek icabeden ruh~atl· 
yeler verilmiştir. Diğer mıntakalıır di· 
!eklerine de peyderpey bakılmnk.h1dır• 

Yc•ni Yollar 
Belediye parkındaki, gölgeden zi-

yade kargaların toplanmasına ve etrafi Iğdırın Zor yaylası adında bir mırı· 
iz'ttç etmelerine yarayan elliden fazla takası vardır ki şimdiye kadar buracta"i 
ihtiyar kavaklar kestirilerek kısmen Be- köylere ancak atla gidilebiliyordu. J{llf 

lediye inşaatında kullanılmakta ve kıs- makam Ihsan Olgun'un himmeti He ığ· 
men satılmaktadır. Kesilen ağaçların ye- dır - Zor yaylası arasında her türlü 116

' 

rine yenileri dikileceği gibi bahçe de saiti nakliyenin gidebileceği yeni. bit 
güneş göreceğinden muhtelit çiçeklerle yol açtırılmış olduğu gibi, lğdırı lrll

11 

tezyin edilecektir. Armutlu bahçe civa- , bududuna. ~ağlayan Baş~öy - . BorBl.~: 
rında büyük bir tarla traktörle sürüle- yolu da gıdış gelişe müsaıt bır şel\ 
rek buraya yirmi b.in kavak fidanı di- konmuştur. 
kilmiş tir. Belediye fidanlığındaki iki fll- · Birinci ne,j un kı tlı Ü ı 
lık kavak ve kara~ğaç fidanlarından ise 1 Karsta ve Karakösede iki fabri~8 
göçmen mahallerinin ağaçlandırılmasın- bulunduğu ve bu fabrikaların birbirtoıll 
da istifade olunacaktır. Hu suretle Kars mıntakasma gönderdikleri birinci ne\1

1 

ve Halfeli yollarındaki yeni . yapılan mu- unlar Iğdırdan geçtiği halde kasabııdJl 
hacir mahalleleri muntazam bir şekilde bir ay ian beri birinci un bulunmumakt~· 
ve kamilen ağaçlandırılmıştır. Hnkumet dır. Lokantalarda birinci nevi ekmek rı· 
konağı önündeki meydanlıktan başlanı- atına ikinci yiyoruz. Belediyenin bu htl' 
lan parkeleme işi epeyce ilerlemiştir. susta esaslı telbir almak yolu!lda oldıl' 
Vilayet bütçesinin de yapacağı yardımla ğu memnuniyetle haber alınmıştır. 
bu caddenin mllhim bir kısmının yakın

da parke ile döşenmiş olmasını bekle
yebiliriz. 

Xalıiyt-leı·, llülilımet li~ııaldarı 

Kış dolayısile inşaatı durdurulan 
lğdır yeni 11 tikı1met konuğının yupısına 

baslanmışlır. Bölgenin en bl\yUk ve gü· 
zel bir yapısını teşkil edecek olan bina
nın sonbahar nihayetlerinde inşasının 
biteceği tahmin ediliyor. 

Sarıkamışta hava duruınt~ 
Sarıkamış [ Ilusust] - Meteoroloi1 

istasyonundan alınan mahlmata gJrC 
Sarıkamışta üç aylık hava durumu şoyıo· 
dir: 

38 gün yağışlı geçmiş bunun, .% gil' 
nll kar ve üç günü kırağıdır. 

~)oksan gUn karla mestur geçınlf 
tir. Uç gün hava sisli ve 22 gün rırll' 
nalı, 12 gün de kırağılı geçmiştir. 

llınısta bir ölüm 
Taşburun nalıiye merkezindeki hü

kllmet konağının esaslı tamiri bitmiş, 

Başkköy merkezlr:dcki konağın da tami- Hınıs [ Hususi ] - Evvelce T.JI.J{· 
ratına devam olunınııktadır. Muhasipliğlnde çalışan Bay Basrı vereıJI' 

:\letcoroloji isLas~ onu den kurtulamayarak ölmOş, geride OÇ 

lğdırın tarımsal bakımından önemini çocukla bir anneyi gözyaşları içtnd
6 

göz önünde tutun Ziraat Vekaletimiz bırakmıştır. 
burada bir meteoroloji istasyonu tesisine Çok fazla yadıma ihliyacl olan bil 
karar vermiştir. Vekaletin bu değerli y~vanın yakından yabut uzaktan olSLl~ 
alakası çiftçilerimizi çok memnun bırak- bıç bir akrabası yoktur. İnsan ve insııJl 

tı l lık bu masum yuvayı yaşatacaktır. 
mış r. 

İskit~l işleri T Eş EK KÜR 
Sonbaharda gelerek hükumet tara

fından yeni yaptırılan binalara yerleşti
rilen Varna göçmenleri, geldiklerinin 
ilk günlerindeki yadırğama hislerinden 
tamamen silkinerek muhiti sevmiş ve 
benimsemişlerdir. Mevsim dolayısile her 
göçnen ailesi evinin etrafım ağaçlanmak
ta ve tarlasına sarılmaktadır. Bunlardan 
ihtiyacı olanlara öküz ve pulluk alınma-

Ziaat Vekaleti Silolar müfettişlifiJJ' 
de bulunan Babam Faik Uğurcan'111 

ölümU dolayısile gerek şifahen, gereks' 
mektup ve telgrafla acılarıma iştira!' 
eden dost ve akrabalarıma candan te
şekkllr eder, sonsuz sevgilerimi sunarııJJ: 

Tan ve DoQ'u gazeteıerı 
Van muhabiri 

Vo.mık Fo.ik GEZf,'/l 

. İlk saatlerimi birbi~lerine benzer ha- 1 bibliyografyayı okuyordum. Hafif hafif e- Bende büyük bir hastalıktan sorıı.'9 
dısele~~e dolan günler akip ettiler. Sabah- sen bir rüııgarın yapraklar arasından geç- nekahet devrine girmiş olan bir insarııtl 
la~ı g~neşle beraber 'kalkıyor kcoa ye - mesiııden hasıl olan yumuşak sesi dinli- haleti ruhiyesi vardı. Dünyayı o kadar gti' 
~ışlerı.le Uf~k meş~ fidanlarile dolu dağ- yerek Napoleonun hareke.t ve heyecan -

1 
ıel ve .~a~~tı o kadar lezzetli buluyorctuı11· 

T. e f r i k a:33 "{az~_: Ba!JadırDf.lger 

ardaıkı keçı yollaı ında saatlerce dolaşı- larıa dolu hayatını bu kıtapta okumak Her gordugüm şey yeni gibi idi. Bu a.ıeı11e 
yord~... Sabahın perde pevde açılan bana ne tezadlı hisler veriyordu. J sanki ilk defa gözlerimi açmıştun. 11er 
sıslerı arasında Marmaranm karşı sahil- Sanki uzaık bir alemde yaşıyordum. şeyi hayretle karışık bir zevkle seyre' 
!erini yavaş yavaş canlanır görmek, u - Satırlar üzerinde insanlar ölüyor, mem- 1 diyordum. Ruhum ndurıulan bir su gi1'1 

f~kta ağır ağ-ır yükselen güneşin bu en- leketler esir oluyor, ordular parçalanıyor yavaş yavaş kabında sakinleşiyordu. 
gm mavilik üzerindeki doyulmaz mene _ ve bunların hepsinin fevkinde haris, he- Kalbimde bir fı t .b. Ayşe0 
v· l · · 1 b' .. r ına gı ı esen 
~ erını seyretmek ve bazan rüzgarları y~can ı ır adam at uzerinde diyardan şimdi en tatlı llayal olarak hatırııyor " 

arkasından sürüklemiş gibi ufuklardan dıyara koşuyordu. dum ın· sanın hafız .1.,.,ej . · ası ne sırrına erı !•· 
Sevgide sükün, ihtirasta uzunluk... üzeri kapalı ~ahanlar, bir tarafta yanları ufu~ara koşuşan bulutları boş gözlerle ~afüuki ~~n en :"a~ın v~ en Yl~~u- bir cihazdır. Aylarca hiç yanımdan a:Y , 

Ufukta çakan bir şimeşk glbi göz kamaş- . ta.kıp etmek vaktimi alıyordu saatlerin şa'k hıslerle mutehassıstım. Sukünet ıçın- rılmadı d' k k d d 1 , sarı çıçeklerle işlenmiş mavi bir cam sil- . _. . · ıyece a ar beraber -bulun ı 
tıran gürültülerle büyüyen ömürsüz bir h' geçtıgmın ekseriya farkına varmayor - de yuvarlanan kafamda okuduklarım ra- ğum Ayşeden bir ift . h ··zı .. er , 
sev 'd .. 

111 
s ra ı, nihayet geniş bir taıbak içinde kıp- d G .. b hatsızlık ver€n dag· ınık bir te .. b . k ç sıya go e, uz 

gı e ne guze k var... evgi uzadıkça kırmızı duran kirazlar um. ~neş azan kafamda kaynıyordu .. ' sıı ıı~ ı - leri hafif çilli iki küçük el ancak 11:ı.fı , 
mceleşen, ve bu inceliği içinde geniş bir ... sanki... Iinsana ezginlik ve bitkinlik ve _ ı yordu. Onun ıçın mahdut sa.hlfelerı an- zamd ı . Jıll' 

ı 
Ekseriya yemeği b'r k" ır t f ı · a.k .. d · . . a can anıyordu. Sankı bunların 

ufku kucaklayan bir yola benzemelidir 1 u e 1 Uil'.l 1• ren bu sıcaklık geıımemin sona ermiş ol- c goz en geçırıyor ve sonra kıtabı ya- ricinde 'T ·1 1 · 1'1' 
. · yapılmasında zaruretler bulunan blr va- - . . nımdaıki iskemlenin üzerine bırak k ' gu uşı e, an ayıslarıle daha ne 

Fatıma aıbla ile Ihsan Efendi de işte zifc diye telJ.kk. d . O i . . dugunu bana ıhtar ediyordu. O zaman d'rsekle . . d . ara leyim her şeyile Ayse benim için yoıcttl· 
ben bunu sezerek hislen! ordum ı · 1 e erız. nun çın bır çok geldiğim yolları arayarak geri dönüyor 1 rını masaya ayıyor ve engınlere · , 

Y · evlerde yemek vakti nahoş bir angaryenin M . · . . dalıyordum. Merak içinde dcğildmi .Onun yanıfl 
Uzerlne tertemi b' · t.. ·ı b ve amaraya nazır bır gazınonun koyu ·· _ , z ır or u sen mış aşlama zamanı diye telitkki edilir Bu- .. 

1 1
. _ 

1 
. _ _ Ogleden ~onraları çok sıcak oluyor- da bulunmaması bana ıztırap vermıyor 

masanın ba.şın eçtı·· .. h -1,. ... go ge ı agaç arı altında ka.hvemı agır agır d 0 ,, a g gımız zaman a ... rada onu duymadım Bivbirlerini bık _ d 
1 

d . u. zamanlar pencerelerini ardına ka- du ... O kadar içLmdeydi ki Benden l\) 
kafamdan b 1 . · · · yu um uyor um. Içım ve llislerim o ka- d - ' . · · · ...,f 

un arı geçırerek konuşmu - madan senelerce sevmiş olan iki insan d te . . . . ar açtıgım odamda karyolama sırt üstü rıldı demış olmak için bütün rusıerlw 
Yordum B f k b . . - . . . . I ar mız ve o kadar sakın ıdiler ... Ha - t . , 

· u u a. masanın, asıtlıgı ıçın- temız bir sofranın başında kendilerini yatı sükün h li d t d d . uzanıyor ve avanın tahtaları üzerindeki ınkar etmek, her an gözümden ayrıırna 
de in&anı ö 1 f ahl t bi · a n e, a ına oyulmaz bır budakları ö ı imi h Jlı' Y e er a an r manzarası daha mesut, da.ha birbirlerine yakın his -1 lezzet hal1nde adeta. 1 1 ordum a g z er oyalıyarak hiç bir yan ayailml tanımıunak ve unutmak 
vardı ki.., Bir kenarda. be.kır tepside sediyorlar. Bazı rtınler be a.b rfı:tt ti. dl"' şey düşünmeden saatlerce o halde kalı - zımdı. ~~ .,.. , _ r e e se r .1m bir rorclum. ı: _ ..., , .,,.,.... ~ J 

. - ---- - --- ..d. (4~q .. 'f&r~. 
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NİSAN 1938 D O ÖU 

EN SON HABE RLERç, 
Sovyetler Çin ordusuna 
400 tayyare gönderdi "---- ~---...~----

3 

ff Qri c iye Vekili 
~ısır Milli Japonlar kaçarken birçok /Jaykalda iskele tte lmz kırn.n l'ı7/ıllrlarw yanaştığı lim:uı 

&Qnkasını gezdi köylerle beraber Çinlileri 
'4.ı~ilhıre 14 (A.A.)- 'l'llrkiye Hariciye d d• • d• • k ı 
t f)oktor 'l'eflk RO?tn Aras bu ~fın e ırı ırı ya ıyor armış 

Siberyada 7 Yıl 
tb~O -\!i de Elçilik hınıısında yerli ve Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

Tefr ika: 2a 
Şimdiye kadar 4000 kişi yakılmış 

tlıı 1 
bütün gazete<"ileri. kabul. etmi~ti~. I 

~ i'a7.etecilere Tt\rkıye sıyasetıııın 
b SUih yolunda olduğunu söylemiş 
g~llıt Balk~n antantı iş biıliğini mi
ıros~erıniştir. Bundan buşka 'J'llrkiye-! 

~aftil'ilrt:t anluşmttsının daha ziy~de 1 Tokyo Vl ( A. A. ) - .Jııpon hU- karargabdan alınan hAberlere göre Jı:t
tt~i~. çalışılmakta oldıı~unu du ıHi- kümeli parlemenloyu :W Nisan tarihinde ponlar Şinkog cephesinde hayli mik-

Şlıı· 1 · b. · ı· d t t . t· B t d t k J k t tı t· . 1 d. B ~ehi · . umumı ır ıç ırnaya ave e mış ır. u ar a ıı v ye ı aa ge ırınış er ır. u-
n b re. rn (A.ı~.~ -: ~~adolu cıJan- 1 içtimada .Japon - Çin ibtilaflarile harp va- na rağmen bu cP.phede muhasara altına 
~ Ususı muhabırı bılrtırıyor: Buruda ziyetini miizflkere edeeeklerdir. 1 alınan föOO kişilik bir .Tapon kıtası ka-

tı~:~u~100ktorö,,'11'evf!k ı1rn~tRll Arns şıe~ Paris 1B ( A. A. ) - .Moskovadan mlleıı imha edilmiştir. Ve bu kıtaya ait 

1905 de Japonlarla harbederken 
Baykal gölündeki feribotlar ihtiyaca 
kafi gelmemişti. Rusların mağlubiyet
lerinin bir sebebi de budur 

ı~, .... n ı e uzer onrnnyan S 
1 1 

· 
1
. · · b 1 · · · 

"lfede lı 1 ~ "O Mk 1 . · t f dan gelen haberlere güre uvyet er >ır ığının arp ma zemısı, lop, lufek vesaıre tama-
~ u ıınan u yu e ~·ısı ara ın ' . ,. 

1 
• 

1 
. . . 

... -. ' - Bu Feribot ve bu iskele niçin bu M Şarka doiru 

ı~ hfct verilmiştir. Çine göndermek Uzere yenıden 400 tay- men ç.ınll erın e ine geçmıştır. Yenı ge-
~ 11'1)~ Yt·ldli ~lısıı· B:rnl,asını yare hazırlamakta olduğu ve bu tayya- len .Japon takviye kıtalan Çinlilerin göz 

rada duruyor öyle ise? Baykalın şark sahiline geçtikten son-
o zaman izahat verdi: ra bir mtiddet yolumuza şimale doğru deM 

zi~arel f'lli relerin bn hc:ıf!,ı İÇ(ffisinci Çine gitmiş a<~tırmıyaca:1k derecede yaptıkları taarruz 
~ahire, 13 (A. A.) - Hariciye Ye- nııtııııııc:ığı anla~almaktadır. yüzünden perişan bir vaziyettedirler. 

_ 1905 de Japonlarla harbederken, vam ettik ve sonra bu büyük gölü blrden
tren Baykal gölü üzerinden Feribota bire arkamızda bırakarak şarka doğru 

bindirilerek karşı sahile geçiriliyordu. 1 ~ol almağa başladık. Burada ilk durdu M t(:Vfık Rüştn Arus bugllrı Kahircde lkı·Jiu uazt•L.-1.:ırinin yazd ı kları Nankin cephe~inde de Japon kuvvetleri 
·~ llıiııt Rankusını 7.iyaret etmiş ve Betlfn 13 ( A. A. ) - Rütün Berlin çok z ıyif bir hale getirilmiştir. Çinliler Halbuki asker sevkiyatının seri bir 

1 
gumuz istasyon Bereoovka idi. 

~~<lan çıkaıken halk tarafından gazeteleri Çinlilerin yapmış olduk.lan bu cephede de müb.im noktaları ele ge· 
tıınıştır. şiddetli ve muzı1fferiyetle neticelt>nen mu· çirmiş ye bir şehri dttha geri almışlar-

surette devam etmesi lazımdır. Eldeki Burası Verhneudins'k şehrinin askert 
Feribotlar ihtiyaca kftfi gelmiyor ve çok garnizonu imiş ... Tel örgüler tahta hava
ağır hareket ediyorlardı . O sıradaki mağM: lelerle çevrilmiş olan bu kampta bir çok 
lubiyetimizin büyllk sebeplerinden bir ta- kışlalar vardı. Meydanda bir çok 
nesi de budur. Ondan sonra aklımız ba -: esirler gezinmekte 1~!. Onlarla bir parça 
şımıza geldi, sahil hattını 'inşa ettik ama konuşmak ic;tedim. içlerinde belki Ttiı:'k 

' hıırf'be:erden b;:hc;etınekte ve bunlara dır. Burada .Japon münakalatı katedil· 

Diş SiYASA 
1 

Sovyetler birliğinin h~rsuretle yardımda miştir. Cerııbi ~'indeki .Japon faaliyeti 
hıılundu~unu ve harheden sub<tyların ço· tamamen ortadan kaldırılmıştır. Buradan 

~ _ ğtınun Sovyet ~ub"yı, bilhassa hımnn- avdet cd.!n bitaraf wlişahitler .Jiiponla-
ı_ k d l da heyetlerinde :::>ovyet kurmaylarından rın cP.pbeyi terkederken birçok köyle-

ef(Sİ a a petro. da huıuncıu~unu yazmuktadırlar. re ateş vererek yaktıklarını ve bu yangın-
iş işten geçti. 1 esirleri de vardı. Fakat yanımdaki muha-

.. 1 ! fız zabit: 
42 t.une ... . 

e l . '•000 den rnzla i ııs:lll yak ı ld ı !arda 4000 den fıızla insan yakıldığını 
8e esl: fürnkeu 13 ( A. A. ) - IJOn uınumi bildirmekt~dirler. 

· t t i lıti pence ı -Tren burada çok az durur. Istas-Bu izahat benı a m n e ve - .. 
· k tl b k - b yonda kalmak ihtimalınız vardır ... gtbi 

ıeden etrafıma dik ka lei ta magad aşce- nazigane bir bahane bularak oraya in -ld~ 1~~!:ıika hüh ıiıueti kendi ruemlcke· 
tr1~Ulun~n pdrollurı işletmekte olun 
t ~n · Inuiliz teroslıına knrşı hare-
~tıçı· ... l k c~1 ı. Ve hıırico petro verrıwme ·, 

~~ıı lltHrolları memlekete ınttl etmek 
~1

1 aldı. 
(:llıekte (ilan petrol ku~ulttrı y11 

- lıdım Trenimiz Bay a s asyonun a -
• • · t t ·· ı meme ve esirlerle konuşmama mini oldu. 

1 ı 1 • 1 • A 1 · mıba doğru ayrılan bir hn ta sap ı ve go ta Yan- ngı iZ n aşması 1 kenarını takibe b~ladı. Sağ tarafımızda Manzara değişiyor. 
çok sarp ve çok yuksek kayalar vardı . Bu Baykal gölünü şarka doğru atladık-

b. k . d. ? kayaları delmek ve tren yolunu bunlar tan sonra artık manzara muttarit bir hal 
ır çı maza mı gır ı arasından açılacak bir yoldan geçirmek almağa başladı. Slberyanın ormanlarla 

• her halde çok müşkül olacaktı ki Ruslar ört;lilü ovaları yerine burada artık l:>ozkı-~~~ doğruya hllktlınete veya ııme
ı\ 1 ıısına ıuııl edilecektir. 
~ı:ı~l!tika kıtac;ı siyasetinde bu kara· 
1k lıtı~ tl\c bir ehemmiyeti \ardır. 

~&il c!Unyanın en zengin memloket
~Q( ıı bir tanesidir. Ornda mUkemmel 

İngiltere İtalya_nın Habeşistan 
İmparatorluğunun Milletler Cemiye
tinde tastikine önayak olmıyacak 

ııııı )etlşir. Altın, gUmUş, bttkır gibi 
tı illa den ler de vardır. KUçllk bir 
~()iması şimdiye kttdar birçokları-
'~ a nazarlttrını çekmiştir. Bununla Paris rn ( Hususi ] - Romada ln-1- -

I evycl:l bu :olu açmamışlar. ve Feribotları ra pek benzi.yen mahdut ağaçlıktan düc 

1 
bunun yerme lka~ıe etm.ışlerdi. F~kat bir arazi kaim oldu. 
şimdi buradan saglı sollu ıki hat geçır!IM . . . . 

1 
mişti. Sahilin ne !kadar çetin olduğu hak- Nıhayet eskı Çıta şeh:ıne vasıl ol-
kında bir fikir vermek için şwm söyli - ı duk . Buradan sonra ufak bır nehri .a.tlı -

ı yebilirim ki geçtiğimiz pek büyük yar Mı yarak yeni Çitaya geldik. Bur~ Ihsan 
k b" iiklü ktiçtiklü tam 42 Paşanın bir Tatar tarafından Çıne ka M 

ı malardan baş a uy çırıldığı şehirdir. 
tünel saydım. 

~J Mek~ka bugün hfirr~cl ve gil~rc büyük e~isi ile Kont Ciyano ~ •-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
11~; sahip bir m~ınleket olarttk rasında ceryan eden müzakerelerin önO- KISA NOTLAR 

'ı\~~~~: ·kıtası bilhtıssa cenubi Ame- müzdeki Cumartesi gUnü nihuyetlendiri
ltllt..ı~n Avrupanın Fa~ist n-jinıli lec~ği ve mUzakereye sab çekileceği söy
~~ltı·ının tesiri altında bulunmııkta lenmektedir. İliltırname Temmuzda im· 
·li <l~rı bütün Cenutır Amerika dev· zıılanacaklır. 
~11ktatörler tarafından idare edil· i nui ııh·ı·e lw ynz ld lap 
bı. r. Ocmokrtttlk rf'jimi kendisi 

\ ' n llt'~1"Ul1Hİ~t·t·t•k c "'aye edinmiş olan bırleşlk Ame 
~~~llıhıırlyetleri. ht\kum~ti k~n~i paris 1B [ il usi ] - İngiltere ile 
~· lt kıta üzerındııt gltlıkçe buyu- ttulya arasında irr.zulanması mevzubahs 

~~/dııctını gösteren böyle otoriter olen mukavele münasebetile, Londrada 

~~ 61 lanıamen muhalıf bulunmakta- avam kamarasında bir çok hatipler söz 
, tıı~y~~barla Meksika cumburiyetina almı~hırdır. ~lulıalir mebuslar, milletin 

t(j· bulunuyor ve ona adeta le- her hangi bir emri vuki karşısında kal-
~ Qtleı~IOrdu. Yeni hudise olan petrol maııınsı iı•in, hükılmetln her hangi blr 

lir.. s nin Amerikanın Meksikaya y 

~"'~iye kadar kullanmakta olduğu mukaveleye imza koymadan evvel ha-
~ böt~1 hsctint ne suretle tesir ede- kik ati öğrenmek hususunda ısrar etmiş· 
'~ıe~ Politika adamlarını dUşUn· !erdir. 
ijnytı ir. Müzakerelerden çıkan netice şudur: 
~~~ k. rnaddi menf aatlar karşısında Evvelce tahmin edilenin hilafına, ln-
hartı, ın Meksikaya karşı sert bir d k 
~r ket takip etmesi ümit edildiği giltere ne beyuz kitap neşre ec~ , ne 
ı,trlltılaşma zemini bularak Mek ne llabeş emrivakiini cemiyeti akvama 

· ~th~lundan başka bir suretle isti· kabul etUrme~e teşebbüs edecektir. 

;~ tc:! 1ıne imkanları arayacağı da .\lıuauya ile uaüzaJ,erc ıw :1.aman'! 
\l~ 1 Ol( ktedlr. 
1 v Londra 14 (A.A.) - Avam kama-ı t~l .ar ki ~frksika hükümelinin . mnzake 
~,,. lı dat ·ıı d k. t 1 1 fbsar • rasındtı Almanya ıle ne zaman · 
,,;rllıı-.\{ ~1 

n t: 
1
d pt ro , s 

1 
ld ~ı reye b<ışlanacagını soran bir mebusa 

~I llt l usuo;un a verm ş o U;:;U -
1 

1 ha ıfrdenbire ve şedit bir ihtilat Başvekil Çemberlayn: Bu hususta soy e-
~ıı~"l'ıhlıı.rnış'ır. . .. yecek hiç bir ıtozUnı yoktur, cevabını 
Jtı ~tı:ıı .taraftan Amerıkıınm Çını vermiştir. 
~fl~ esı veyn Bahri muhiti kebirde· 

\ ı~i eheınmtyet'i noktalım e'dt> (c>nı lu•rlayıı lıt'yıuıa lln buhıımcali 
~~ Jtı hareketo gf'Çmt>si gibi ihli- Lonctra li ( A. A. ) - Bugno ka· 

h:;f1 orıy11y;ı karşı dalma reütf>· bine H11y Çemberlayn'tn riyaseti altında 
, • A.rıı Unmektıutır. Mekı:ıika bir toplanmıştır. Btty Çemberlayn bir kaç 

~I e;rlknn ihtilMıncta .Jııponvaycı D içı>risinde avam kamarasında neti· 
M hıt .. /'r~e AmPrika fçln cidde.n !e;e erdirilmPk llzere bulunan lngiJlz. 
'll~rı· l\?ıvat ihtRs erlebllec*'k bır .. 
\ı... •r. Pet ı ı · d A 1 ı lıalyan görOşmelerının mablyetiol tam nı ro mese esın e mer · 

t,c11.. hu noktayı da iÖZ önünde manaslle ve mufassal olarak lzab ede· 
htıdir. eeıtnl beyan etmlıttr. 

Köylüler dediler ki 
R. Fethi TAŞK IH 

/la lww wıflur; ii:terle- ı - Biz gebeyi son aQ-nsı tutun-
rinde uw11 bir :uıman durul- cayadak tarlada çalıştırırız. lki K~n 
m:vu iccıb eden bir tcıkwı I de doğum için yatakta kalır. iki gu~ 
lwkik<11/eri11; küylü dilile dinlenmek onun neyine yetmez kı 
ifade edilımş ııe mutlak bir efendi. 
stulakutle aynen y<1ı.ılmı~ nü- Gül Ayşe hiç yatmadı, tarlada 
ve/eridir. doğurdu. Nab işte oglu da topuz g-ibi. 

Turladu el iltı hasat yapıldığını Karsın Uzunzaim köyünde çatık 
görUoce şaşıııışlıııı. Haytmrd kaşlı, durğun ve yorgun bir 

Pulur nabiyes.nin Sünor küyünde köy çocuğunu göstererek: 

söyled iler: - Hiç ona çocuk denir mi ki... 
- Mahsuller yağmur olmadı; bo- Artık yedi yaşına bastı. KöyUn da

dur kaldııu. Orak tutmuyor; ondan varlarını o güder. Kızlarımız da eki
e 11e biçiyoruz... aiye wen1kımı çöz- ne, ota giderler. 
auter. - Bız çocuk diye anasının em-

Emrecikte bir ahır odasında ziğini bırakmtyana deriz. Demişlerdi. 
misafır kaldık. H ard ovasının Niv küyünde de-

- Hayvdolarla beraber oturu· diler ki: 
yorsunuz . .Bızi olurtac01k baı;ıka bir _ Bu yıl .köyOmüzde bir salgın 
yer bulamadınız mı ? oldu, on dört kişi öldü. 

Diye sordum. Kıiyllller : _ Ne salgını imiş bu böyle? 
- Ağa dayı, biz köylü kısmı _ Köyde ne salgını olu r ki dok-

hep sevdiKlerimiıi bir arıtda göz Ü· tor efendi, ecel salgını senin anhya
niınde tutuyoruz. işte m,.Jlar, nılsa- cağın. 
tirler ve hıhılh1r. l*J N ahiye merkezlerinde nüfus kü-

l• .sp irin Kmk köyUnde tarlada tük defterlerini karıştırı~o-
çahşan dokt•z aylık bir ge· rum ve ölUm hanelerini incelfyorum. 

beyi görmllş te sormuştuk. Hlr koy- Daima çocuk ölümleri fazla. 

lU demifti ki : Ölüm sebepleri hanesine bakı-
/*} M.lll Hayvan; 'l'alul Afah- yorum. Hep: 

ıul manasuıda kullamlır. - Ecelile ! diye kayıt itlenmlı. 

Antipika 

Çitadan sonra yolumuza devam ettik. 
Bu sırada trenimiz Antipika istasyonunda 
durdu. Burası yine blr askerı garniom 
şehrI idi. Fakat o kadar güzel bir yerde 

inşa edilmişti ki ... Esirlerle dolu olan 
garnizotı binalarını sık ağaçların ara M 

sından tefrik etmek kabil olmuyordu. 
Burası insana adeta. bir sanatoryom h1sM 
sini veriyordu. Garnizon ibinalan :ise asM 

kert bir kışladan ziyade birer hasta.hane 
binasına benziyorlardı. İrkutskdan sonra 
bur:ıda bir parça kalmak, istirahat etmek 

ne kadar iyi olacaktı . Fa.kat tren pek az 
kaldığı istasyondan harek~t etti. Tekrar 
şarka doğru yolumuza devam ettik. 

Antipikadan sonra yine bir askerl gar· 
nizon olan Petçenkayı geçtik oradan da 
Karimskayaya geldik. Bu istasyondan ay
rılan bir demir yolu hattı Amur nehrini 
takip edere-k şimale doğru çıkmaktadu. 

Mançuri 

Artık Mançuri kıt'asına çok ya;klaş M 
mıştık Olorlyannaya istasyonunu .geç M 
tikten sonra büyiicek bir suyu atladık. 

Amur nehrine karışmakta olan bu su vakM 
tile Ruslarla ÇinHler arasındaki Mançuri 
hududu imiş ... Burayı geçtikten sonra. 

katarımız iki lokomotifle oldukça yüksek 
bir dağa tınnanmağa başladı. Mançuriıde 
ilk istasyonumuz Borza, ikincisi Harano 

oldu. liçüncüsü Dauria idi. Burada ine M 
cektim. Tren küçük istasyonda durur 
durmaz etrafıma baktım. İstasyonun tam 
arkasında kırk - kırk 'beş hanelik 1Ufak 

bir köy. Btitiln Siberya köyleri gibi tek 
katlı kalın kütüklerden yapılmış e-vlerlle 

ruh sıkan bir manzara arzediyordu. ~k 
ağaç yoktu. Bütün etraf çırıl çıpla.ktı. 



Hayvanlar Vergisi 
kanununda değişiklikler 

DO Ö- U 

Kadınlar, 
artık uyanın! 

Kardan yüksek 
duvarlar arasında 

·I:i NİSAN i938 ~ 

Bir Yenili~ 
Her kese etmeli iyilik 
Fiatlar maktu 

Yazılarımız (~:~7~k:::~:;m~:t~:.m) U açı lan y Ü ı 
!-!ayvanlar Vergisi Kanununun bazı hükfim- zak köylere giden gazetemizi okuyanıar-ı Transit otobüsleri dün öğle üzeri 
)erinin değİŞLİrİlmesine ve btı kanuna bazı cian yeni yeni haıberler alıyoruz. Her pos-1 

Bu söz en doğru 
Pazarlık aldahr, 
Attık buna bir satır: 

ta geldikçe. bize, bu haile1erı tasvir eden 
1 böyle bir yoldan geçerek Kop'U aştılar 

hükümler eklenmesine dair olan kanun bir kaç mektu~ çıkıyor. j Kopda1tının açılması üzerine Devlet 
. . . . . Yarından ıUbaren bu nevi nikahla- otobüslan dünden itibaren seyrüsefere 

Yanılmak yoktur, 
Rahathklçoktur: 
Yeni yllnlü kumaşlttr, 
Güzellikler aşılar: ı layvanlar vergisi Kanununun bazı 1 keçı, m~rınos, deve ve domuılar ıpn rın zararlarını yalnız bizden deg"il fela- b 1 1 d 

- · d · · ·1 · b b • · . 1 · ıış amış ar ır. 
hUkumlerınln eğıştııı mesıııe . ve .u azıran, . . • ketzede kadınlardan. o kadınların dert-! Dün sabah 3-1 yolcuyu hamil ü<· 
kanuna bnzı hükümler eklenmesıne daır Sığır ve manda ıçın Eylul aylarının !erini söndürmelk i~tiyen kan•ın adam 1 t b.. .1 0 b' k'l ı ası unk 

Dükanımız eviniz, 
UsulOnU seviniz; 
Eliketlidir mallar, 
Pazarlık iradeyi sallar: 

k V ·ıa tl t bl'& d'l işti ilk haftasıdır. · · ~ · ' - 0 0 us 1 e ç ın 1 0 yo cu eşy · , ... -
~nun ı ye ere e ıb e ı m r. !arından nıka~ müessesesini yıkmağa ıo iki kamyon saat 8 de Erzurumdan 

Madde ı _ 20-1-19% tarih ve 2897 İkir.ci hıksit müddeti: Mezkur ayla- çalısanları takıp edenlerden. dinliyecek- Trabzoncı hareket ederek saat 13 de Kop-
sayılı kanunun birine\ maddesi aşağıda rı taklb edrn aylurın birinci haftasıdır. siniz. Bu meseleyi, bilhassa her kadının dal'rını aşmıştır. 
yazılı şekilde değ'iştirilmlştir: Ancak memleketin iklim şartlarına kulağına kadar götürmek istiyoruz. 1 ., Yine dün sabah saat 8 de Baybut-

rr" k b ·· ı 1 d k k · Kadın vaziyet' · b·ı · a·1 b'l · Türkiye COmhuriyeti hududu içinde bore gere en ° ge er e oyun, eçt ve . _. . mı ısın. 1 e 1 e ıs- tan Erzuruma hareket eden bir yolcu 
Sait Sana 

bulunan koyun, kılkeçi, tiftik keçi, sı~ır, tiftik için taksit zamanlarının temmuz tedıgını y~psın. ona kimse kanş_maz. Fa- otobüsü ile bir kamyon ve ayrıca da 
manda, deve ve domuzların sahiUleri ve 1ığustos aylarının il bıtftaları olara!.:' k~t bile .bıle. başkalarının kucagına ni - tüccar eşyasını hamil iki kamyon saaat 17 
bu,kanun mucibince vergiye tabidirler. esbitine Maliye Vekilli~i salabiyetliclir. kahsız gıdenlere ~e cemiyet. iyi gözle de Kopu geçerek Pırnakapana inmişler 

1\I-dd ti · · · d . t k 'ti .. bakmaz ... ve bugun cahil kadına acıdı - t 2 L' 1 . 1 d' 

Buyurunuz 
• • 

inana inana Vergi mOkelletiyeti her yıl kayd u u e crı ıçın e vergı a sı erını _ . . 

1 

ve saa o de ı.rzuruına ge mış er ır. 
· ı ı · ödemeyenler hakkıncia tahsili emval ka- gımız gib~ bu çeşıt serbest kadınlara acı- n- b' t bü ·ı b' kam on da 

ml\üdetinin g\rmesile ertesı mai yı içın mayız .. . Iyi ile kötüyü tefrik edelim ki un ır o o s ı e ırk t y d k 
başlar. nur.u bUkumieri httbik olunur. aile sarsıntılarına bu kadar sık tesadü; Trabzondan Erzuruma hare e e erf 

Mali yıl girdikten sonra ecnebi .Madde 6 - Mezk ılr kanunun 2H etmiyelim. j Bayburda gelmiş ve gece orada kaldık-
(No: 2:ı~) 

memleketlerden Türklyeye idhal edilen r.cı maddesinin son fıkrası aşağıda ya- Bu milletin, cephane taşımış, feda-ı tan sonra ~ugnn yoluna de~:~a başln-
hayvttnlardtın 0 yıl için vergi alınmaz. zıldığı şekilde değiştirilmiştir: k:1r ve müstahsil kadınları, g-özümizü a- mıştır. Seyrüsefer programına hore, Bun: İLAN 

Madde 2 - Mezkğr kanunun ikin- NUfusu iki bin ve daha aşağı yerlerde, çın, imam nik~hı sizi felakete gö~ürür! !arın saat 12.lfi de hrzuruma gelmelen 
ci maddesinin (B), (C) ve (E) fıkraları 9 unc ı madde mucibince hyid derterinel Memıeırete kazandırmak istediğiniz za-

1 
iclbetmekte işe de yolların bozukluğu Kag" ızman Asliye 

ıışttğıdtt yazılı şekilde değiı;lirilmişlir: dalıil edilmemiş olan hayvanlar hakkın_ feri, sulhu, ocağınızda da temin etmek' yUzilnden iki üç saat teehhllrle gelebile-

B) Bu kanun mucibince lıayvanların ctaki malfimatını bildirme)en köy muh· için evvela nikahlarınızı sağlamlayın! ceklerdir. Hukuk 
kaydine başlandığı tarihte beniiz iki tar ve ihtiyar meclisleri azasile beledi- CİHAD IlliBAN Kopd.ığında arılmış olan yol adeta 
yaşını bitirmemiş ~uğır, manda ve deve- yece kayid muttmelesini yapmakla tav- bir tünel gibidir; otobüsler, yUkse~ iki Hakı· mlı· g" ı·nden ·. 
ler. zıt edı'lmiş ola la a kö h 11 kar dıvarının arasından gfçmektedırler. 

n r , y veya ma a e- y . b• . . . . f • 1 b' t b" 1 
C) HükOmetçe tayin ?lunacak şart- lerinde yBpılan yoklama Uzerfne ka ak eİlffi maaşı JrlllCl Bunun ıçın bu lanı la~ gıc en .. ır o o us J\a,}ızmaom ·ulatrı ,mı. J,M' 

lar d~ire~inde memleket ıç ve dışından bıt van bolundu u takdirde ikram~ diğer taraftan gelen bır otobuslo .karşı: .· .. . · . . • ) . ~ _, ·n•ı"' 
tedıuik edilıp damızlık oldukları resmi Yii ğ ye derecede kı• mlere luştığı takdirde manavra yapabılmesı 1 < ".u nul.t ~aı ı~an ) uı~.u ı ı ... u '.ıı· 

v-er emez. nflı.· 'J'l ·J • ~ ilJJ k .. ·· ·ıl• vesikalarla teyid olunan btığa lake ve A ve seyrUseferin kohıylaştırılması ve ça- .... • . • 1 Jt .. n .tşau ı )) ' ·oyu ' , 
' Madde 7 - Mezkur kanunun 31 in h • } ? · ı· · · ı · ıttı'' k.oçar.J . . • . . ~ . . ta SiS O unur. buklaştırıtması makşadııe dıığın muhte ır zıs şımaıen ı..aş <·enuhen t1e 

.
1

A 1 d' 1 cı mh<.lliesı a~agıdakı ~cklltle dc:~ıştirıl- 1 . d k 1 . · · d k 1 14 E) Devlet, Vı ayet ve be e ıyo ere . t- b yer erın e ve ar ar ıçerısın e nıa us- !J d<•n yol ile ıu:ıhdut HOO d:t"' 
· h ı mış ır · 1 t · 1 k · d · · • t:I' aıd ayvım ıır. ar aç ırı rna la ır. :\lesah:.tsındal~ı Osman küy J\ısJ.lP 

Madde 3 - Mezkur kunnnun Hi ncı Verginin taalluk ettiğ'i mali yılın bu- Askeri ve mülki tekaüt 8eyrUseferde velev biraz müşkül0.t yt•sinclc ınülkhct \'e .. l clitt·ı·~a)'111 

maddesinin ocBinek hayvımı Shlıipleri de liilllnden itibaren bir mıılt yıl içinde dahi olsa Kopun ~ı\·ılması ve seyrüsefc-
1
' 

1 1 1 
· ~ • -' Jt'ıı 

l 
. . tarbedilıneyen ve tarh edı'llpte k t'il kanununda . k b d aa' iJ o uuların Uıln t·tı·JJılııt hayvaıılıırının yok anıa muıımelesını ha- a eş. rın başlamış bulunması ınlı un an . • _ .. . •• ~ 11111 

vi ırnyıJ ilmühllberlerlrıi beraberlerinde tiği mı:ıli yılı lt.ikil> eden beş mali yıl dcgiştirilen ınadde sonra Erzurumda hareket vefııaliyet mev- llılJclt't•n ·J-> onu ıt;lncte h.uuıııı 
buJundurnıukltt ınllkellctllr»diyu yözllı içinde tahsil olunuıayun vergiler uıllruru M dd ı 1683 ıl Ask . "l . siminin başlumusı dernektir. Asliyi' lhıkııl< JıaJ.Jrnlifiiııc' nıiil'ıı 

zamana uğrar. a e - say ı en ve Mu kı 
8 inci fıkrusı kaldırılwıştır. Tekaüt Kanununun 48 inci maddesi aşa-1 "ok yerinde bir takdir t·aatları il:\n Ollllllll'. 

M d 1\.1 k 1 k 18 · Mttclde 8 - J.l;"ı4 nuınaruli kanunun 1 Y , ll de 4 - n ez l r uııunun ID· ~ıdakişekilde değiştirilmiştir: . . . . . . (~o: 202) :ı-:, 
ci maddesi aşaQ'ıda yazıldığı şekUde 13 üncn maddesi mucllıincc hayvanlar Yetim maası birinci derecede zevce- 14 lkmcı teşnn 9;l8 larılıınde Bay-
de~iştirilmJştiı: vergisinf.en ayr:hı:ılaa ulan v~ :..:.1;;9 nu ye ve evlada, bu~1lar bulunmadığı ın.kd!r- burltan Eerzunıma gelmekte o~an posla, 

Verıri, httyvan btt~ına ttŞtı~ıdu hi- mö.nıü kanunun 6 n cı llHtı.ide<ıine tevri- de ikinci derecede dul ana, muhtaç ve' gece Kop d.a~ın<I :ı ani olara.k 5.ıkan fır-
zttlıtrında ytızıh ıutklttıda tı!ınır: kan tayyare resmi olan.ık Hazinece et- malül zevç ve ·babaya tahsis olunur ve , tına dolaylsılc, po~la muleınıdı ıle posla 

bayetinf:l devttın olunan hisseler mas bunlara yetim denilir. 1 httyvanları toıtulıııak üzre iken ynz .. u sıı't 
Artvin Vilayetinden : 

18 /Nisan/ 938 Pazartesi gun 
Nev'i Kuru~ tuııli yılı bidayetinden itıharen bu vergi Memurlar veya mütekaidler iki ci de-

1 
ıınıcle ile yetişmek bıırclilc postayı ve . . ı.ıfıl 

Mcrhıoti koyunu ~O tahsilatından tefrık edilmez recede bulunan istihkak sahiplerin'fı bi - ııakillerini kurtaı arak Cankıırtanına gö onbe~de ılı-ıle edılecek olan yetil , 
'J'Hlikkeçi '.l:) Mıı v!lkkat madde - HJ3S mali yılı rinci derecede müstahaklar arasına o - 1 toren ve sabuhleyin de aınc·loye yol aç- , yedi yQz yirmi dokuz lirtt kırk tıir 1'ıl 
Koyun kılkeçi 40 ve . ıtllcri bu h.aııun lınl.ü·nleri dııiresinde nulmasını bir be~a~name ile talep eyle -

1 lırarak po!ltanın da;tı a~ıp Pırııakapana ı' ruş kcşit bedelli Artvin yalnız Çııııı ~~ 
Sığır :ı;; tarbolunur. mek ha.kkını llaızdırler · \varmasını temin eden transit yolu ikinci tunun OX OOO fül !J / ()00 kilo wetrelll' 

. . Ancak bu yolda beyanname verilme- t k n L, · s b" O - . .eJ Mandıı 75 19J7 ve daha cvveLı malt yıllar . . . . mın a a ı-.ıaş ('en memuıu a rı na arasında muhtclıf yerlerde inşa edll&C 

d 1 () .
1 

. . . . 1 mış olsa dahı muhtaç olan dul ana ıle l kdl . , r · ··ı lıu . ı j• 
J>eve, omuz , U vergı erının gerek ılırnz, temyiz ve ikra- m 1. 1 a ıt b d 

1 
. d run, ll re şa~ an ~oru en yararı- istinat dıvarla.ıı ile korkuluk tnşaalJ ' 

Madde ~ 'fez1 uAr kununun 2·> 1' • • ı · · k ok il r· . .1 a. u vcy a mış eş ve a ıa zıya e hından dolayı Nt\f'ıa Vekfüelince takdir- ı~ 
·> - •~ 1\ - .. • " un- mıye ış erıne geıe ın e e ıyd, 'fergı yaşta bulunan muhtaç babaya talepleri 6 . . . . Çoruh Nafia Komisyonu tarafındad ııÇ 

el\ m"ddesi aşa"'ıda yıtzıldıı..ı şekı'lde nı'sbelı' ve mUruru z ·•m"na m" t ı· 'k 1 .. . • . name ıle taltıf eclilnııı-.tır. ı·a .. ı; ıs " .. u ea a mu-
1 
uzerıne birıncı derece yetimler arasında ~ ks'lt k l t ş pto 

d 
l\o' t' 

11 
·ti 11 . t ıı·k . . ı meya onu muş ur. artname, 

tır,ış ır mış r: ame e en ııa u ettığı zawarılardıt mer'ı maaş tahsis olunur. . . . ıı~1 

li 20 · dd l d ı h ı b l k ı · k 1 · · · · • keşıf ve buna muteferrı dıher e-vr l ve ncı ına e er e yazı ı a - u unan . an un ıü ' lllll en daıresınde ın- Maaş tahsisi için zevç ve babaların z· t K . 6 tf 
ler ruüstesna olmak üzere bu kanun taç olunur. yaşlarının altmış beş veya daha ziyade Iraa OflgfeSl fenniye Çoruh Nafia MüdürlOğnnde 1 
mucibince alınucak vergilerle ceza zam- Mudde 9 _ Bu kanun neşir tarihin- olması veya her kaç ya.şında olursa olsun hazırlıkları liplerine verilecektir. Muvakkat teıJJ.i~~ 
ları aşağıda yazılı müddetlerde ve iki den ınulıteberdir. maişetlerini tedarik edemiyece·k derece- beş yUz seksan liradır. istekliler te:ııll' 
nıüsavi taksitte tahsil olunur; de malül bulunması ve her iki takdirde tı kk t Ti t od .Ti,}' na mu va a a ve care ası w 

Birinci taksit mUddeli: koyun, kıl- (Kanunun neşri tarihi: :J0-3-1038) taıhsis kılınacak maaşa muhtaç olması la- Başvekil vilayetlere mühim ott zımdır. buzu ile Talimatname mucibince ıJJ. 
1 

Altmış beş yaşına vusul nüfus kaydi- bir taınim gönderdi ahbidlik vesikasını ihale günü sa11t1° 

POSTA GÜNLERİ 
Posta a-llnlerl aoağıdaki şek ilde değiştirilmiş lir: 
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i le; maluliyet. mahallince istihsal kılına- B kadar Nafia Komisyonu reisine verıP' 
ı Ankara 14 ( A. A. ) - aşvekil .r 
cak raporun Sıhhat ve İçtimai Muavenet Cıtla"l Savar Aııkarada tophmacak olan l . l" d Ak . t kd' d . t ıcJlll" 
V k ... 1 

ti s h' . 1 . d . i ... _ ,, erı azım ır. sı a ır e ıs e .d c ... e veya ıh ıye ış en aıres ""ra.- . . il" 
fından tasdikile· muhtaçblk, kenldisini Zir~at ~ongresi içi~ aşağı~a~i tamimi eksıltmeye kabul edtlmeyeceklerı 

1 • ' • . bütun vıl&yetlere oonderiluııştır: 
veya beslenmesıne mecbur old\ıgu aıle ef-I , . h k bl 

6 
N rı•ıs .. olunur. (No: 219) 4-4 

• . . . "Zıraat tt an ığının ısan ,,., gun 
ı adını ınfak edecek kadar ırad, servet ve- 1041.1 1 · 1 ı A k d ve o numara ı ~mır erı e n ara a 
ya kazancı olmadığına dair mn.halll Hü- 1 1 

k 
1 

· t k · · d 
k . . . . yapı acli o an zıraa · ongresıne gön e- ı' 
·1umet ıdare heyetınce verılecek mazbata 1 rilecek zevatın ziraat işlernıde salaniyet Kars daimi EncümenindCI, 
ı e tahkakuk eder. . . · t · t'I ı-L - ı ·1 l'k 

ı M dd 2 k 
. . . sahıbı ve zıraa ıs ı ua a ış en e a u a-

:ı e - Bu anun nesrı tarıhın- ı 
de t, be d · · dar bulunan şabıslllrdmı olınularını rica 

n Mmudde 
3
r ır. ederim. Vali brkaclaşlardan memleketi-

' a e - Bu kanunun hükümlerini . . 
ic ' ı· v kill . H ti d mızln en y!lksek varlığını teşkıl eden raya cra e en eye memur ur. • . . 

bu işe fevkalade ehemıuıyet verınelerinı 
ve bulundukları vilayetlerın zırai ışlerin-

ti' 
Kağızman, Tuzluca yolunun ıJJ.U11 ,, 

lif kilometrelerinde rn udet menteı ~, 
çı• 

kasis tamiri işi 20 gün müddetle il 

eksiltmeye konulmuştur. 
ol''~ 1- Keşif bedeli (3241.93) lira 

Şuşnig Amerikada 
oturacak 

de düşündüklerini bizzat yazmalarını da 
bUrmete 14yik bulurum. Bu ıovlantıdaki 
fıkirlerinızı de ilave etmeniz aatıtt mu- muvakkat teminatı (243.14) liradır. 1 

Lo11dra, l3 ( A. ~.) - Viyana dan varık olur. Y azılııcak raporların Ankara- 2- Dosyasındaki evrak (keşif, ş'' 
gelen haberlere göre, Avusturyanın ya gelecek zevata veıil~rtik gondtmlıııe- nameler, muırnvele) 
eski Başveki Şuşnig'in Nevyorka giderek sinı temenni eylerım.,. ,ı 
orada ikamet edeceği anlaşılmaktadır. 3- Dosyası süre! konıisyondll 

Kamutay müzakereleri Fransız kabinesi Nafia müôUı-IUğ'llııdedir. ·~e 
4- Nafiadım bu işi yapubileceıl1 ~ 

Arkara, 13 (A. A.) - Büyuk Mll- Yugoslavyada ı~ uair vesiktl ibrazı ile 938 ticaret Ol 
let Meclisi buglln Bay Hilmi Uranın ri-

1 k l d 9 vesikusı. ı 
yııseti altında toplanarak askert, ınüfüt nası arşı an l . .. s~' 
tekaüt kanununun 3 nen maddesinin B 

1 
d t» l fl " . ] F k 5- 20 Nisan Çarşanba l:(Unll 4e 

. . . . . e gra <> u ... usı - ransız a- ~ d h · .ııı 
değıştırılmesıne daır olan kanun layiha- bl .. lJ 

1 
d' 1 k 1 B 1 1.> e i 11lesi l1Ukı1met konağı ıç v· 

. • . nasını a a ıyen n urmuş o ması e - 1 ıt' sıle askerı memurlara aıcl kanuna mü- . dd t b' nı . l dı SUr~l Komisyonunda yapılacaktır. s 
ztyyel kanun 13.yibasının, matbuat gra a ~m~m 1

.r ~uınunı~e uyan .~- !ilerin wurncaulları bilit olunur. 
"d ı kr d 

1 
mıştır. 'ı 0111 kttbınonın uulil lcwerkuz 

umum mu Ur.üğll teş ı utın a yapı a- k b' - t 1. d 1. . ·örec 10• t· lınıı· e (No: 23-1) .ı J 
k ti~· 'kJ'kl . öt . k r 'lı t1 ınesı ııuın c ş g e,.ı il n -

ca eaış,ı . ı . . erı g s erır anuo ~yı a- dılınekte vo bu bakımdun da kubinenin ı... - __/ 

sının ve rurkıye - Çekoslovak va tıcQ.ret .. . 1 l lr k t 'kb' b' ---------------. uzun omür o o acııbı anau ı ııı · m ır 
aııl:ışınasının tııstikine daır olan kanun d 
l" th · u .. - - k 1 . 1 hava yatatmaklıı ır. 
ay asının çuncu muzu ere erın ya- p " 13 (A A ) I) l d' · 

)•arak kabul et f ti arıs, · · - a a ıyenın m ş r. · d kk"l · .. , riyasetın e Leşe ·u eden yenı l<'ramaz 

B&h1p ve Bafmuharrtrl: 
CİHAD BABAN 

ıerı 
Umum nefrt1atı idare eden Yaat 1f 

MUdll.rtl: Balıaclu Dtuıer 
Vanda gundelık gazete kabinesi Purlcınentoya ç·ıkarak, progru.

Vandn haftada iki kere intişar et- mını okumuş ve Parlemento yeni hUkı1-
mckte olttn Yeniyurt refikimiz kısa bir mete itimat beyan etmiştir.. Sosyalist-

Vopur sererlMlne e-öre tanzim edilen po~to. liııteai 7 · 4 - l QSS den mute-l müddet sonra yevmt olıırak nefir sııha- 1 lerle Komünistler de yeni kabineye iti- HnsıJtlıi'jı yer: UOG U Ansıııı•'' 1 

berdlr. sına atılacaktır. 1 tnnt beyan etmtllerdir. 


