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Pa1artestden maada her: gün çıkar 

&yı~ı her yerd~e 5 kuruştur 
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SA'\' I: 1~1 Bııırılrrıayıın yanlar Rerl verllrr er 

F-e18ketzedelere Vardım Genişletiliyor 
Harap olan yerlerde modern\ 
ve yeni bir mamure kurulacak 1 

Jfar:ıp olmuş ıelzele m111foka•ında11 

...........__-----~--~------------
E e ı ak et zedelere 

\J
' ash günlerini 
nutturahm , 

ueten ilk resimler: Kırşehir f'iuar111d:ı şimdf yerinde yeller esen lılr k<İ!J 

HükUmet yarım milyon 
lira tahsis ediyor 

Ati11tıd<1 f!•"irı7ş11wkt 0";111 illi ı!osl ue rrü/l ,,. f ik men.leke/in /J:ışı·ekillr.ri 
('Ef,.il JJA }'AU ııe Geneuıl META1l">.4S 

DOST MEMLEKETTE 

Başvekil ile Hariciye 
Vekili Atinaya vardılar 

Dost ve müttefik millet huduttan 
Atinaya kadar bütün yollarda 
büyüklerimizi selô:mlamağa koştu 

Ceın:st~nl ~ı, 26 (A. A.). - Buş~e.kil Buşvekil Cehil BAyar hareketinden 
. Ba)ar berabnleı ınde llaı ıcıye evvel gıızetecilere beyanutta bulunurak 

Vekıll Doktor T~vfik Rüşt!\ Aras oldu· demtştirkl : « Yununistana SC\ ah alını 
~rıuruın zelzelenin ne demek oldu

-., lunu Ç"k iyi bilir? 340 tıtki elim 
t~ttlt·ri , biz gümıedik, fakat o kara 
'ti ti ya~uyarıJur, o kara günlerin na· 
'tıJcı')dınlandığını, o faciaların nasıl unu· 
•att~tunu, o yımılar n nasıl sarıldığını 
l.ıt, iller, mllşflk ellerin himayesini an· 

tu httlde geee saat 2:1,30 da Atinava . . • 

P • M ı · G d D h ·ı · 1 T k •ı • hareket etmişlerdir. lst~syunda bir us- başka hır maksatla değıl, ancak TOrk· artı eC lS rUpUn Q a l tye Y e ı l 1 kert kıtu iJ~ polis ınüfl'e.ıosi tarafın· Yunan dostlıığurnı blrkat daha artırmak 
• b b [ d dan ihtiram mesmt i'a edilmiş ve hu- ve Elen Tf\rk dostluğunun:ınuazzum bfMsı yent eyanatta U Un U rndıt. bulunan Vekiller, Mcb'uııar, Vali, t~mcline büyük .bir taş dnha koynuığa 

Emnıyet dlrektörO, daha bir \'Ok müm- gıdlyorum. 
hız zevat tarafından uğurlanmışlardır. 

"n&ata bitlremiyorlarr. 
dit >.f~trıle ket boyn k bir kerter içinde· 
'Yoziiıt ve h'.ırşehir, zelzelenin a · 
lııtı &ıı &uvlelile bürap olmuştur. Bu icti · 
t~ıa~ biç bir türlt\ mümkün olmayım 
l.ıtp tıt, ~00 v11laııd11şıınızırı ölUmUne :se· 
le, 01ınuı,tur. Bir çok yaralı vardır. Her
lılıql~~riııJtm, yurdundun, rabutından cıl· 

I~ ltl alltiin dünya, bu biiytık ft-lt1.ketimi7.· 
'''cl~kttlanmıştır. B'ızat BUyUk ÜnderP, 
~l)tı'•e, Hariciye Veklliıniz..t ytfpılan ıa
'Yıık~r, nıublttın•zin de insunt hi lerle 
tt!tı~Lfltıdı~ını göstermekte ve b:zi tesı>I i 

11te11ır. 

hııı4M~ııet nıu ıl ~:mı• umun felaketine 
lı~ı lll ş Ve ıırudttn kıstt bir zaurnıı geç· 
4aı1~ıı ısunru, o kura gl\nleri, ıu.::cak bir 
htıyu et • ~lııruk zihinlerde bıra~mışs~, 
ı11ı r~ 1 urlı.: milleti, felaketzede l\ırşehır 
ı·~ t!l4ket:ıede Yoıgadı da k.alkındıra· 
'''ktır ona lıu yaslı gUnlertıı i unuttura-

'-'tkil~~ .Lt~yUk felaket karşısındıt millet 
lııts,,~rınııı de kendilerinden beklenen 
lı• re Yetı göstermiş bulunuyor la.r. Mec 
~s· elanın akabinde ao,ooo liralık bir 
'ııtıı~set Verdiği gibi, Başvekil vekili sı· 
hahııi dun Mecliste izahat veren değerli 
~UkrnYe Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
4tıe Kaya da, gene müblm bir tahsi· 
llt~' bvlrane olnıuş diyarları, asri, mo
'<ıt}'ar lr gülistana çevireceğini vuad . 
~~e~~~unıet 1 ' yıldırım suraUle felaket· 

Euleri barkları yıkılıp a(ııkt;ı ktıltuı ailelerdeıı bir kısım 

Hasankalede 
yapılacak olan 
yeni binalar 
Tetkikatta bulunmak üzere 
Hasankaleye giden Yali ve 
refakatindeki zevat avdet ettiler 

(Yazısı .J ı'lnl'Ü sayıfıu/11) 

Ziganadaki 
kamyon kazasında 
yaralananlar 

Trabzon hastahanesine 
yatırılanlardan üç kişi 
daha öldü 

1 ef~ Vn loıdlldttıa yetişirken, Mflli Mü
~.ı,11 e~aleti mevcut ves&iti lle, açıkta 
111 ~avuu ı Vali ~Jşiaı lşcan rf!~k~tinde Oçü.n- Tr, hz"n flfususf]- Kelkile giderken ~tlllaktad ı .. rı çadır altına almağa Uğ· cU u. ın,u,mı MOfettlşllk hultur. lt_10ştıv_ ıri. Toıula dört kilometre mesöfede uçuruma 
1 .. ~ llıt •r: Bu arada Kmlayın du yllk- R 1 k 1 V 1i H 

1 "ııııırt1 &ıslsınl mutlaka deı<rerlendlrm«-k eşll ara çıo~ u,. a _mmıvı~.1 - 1 mı yuvarlunıın kun1yon kazasında yar~lanıp 
\ ... t p 5 Balcı , Mııh::tsebeı Husus ıye mı.:dur ve- . . . 
1 ~fkatı : akut asıl iş, mtllettedir. O k'l" y ~ d S hh. ,

1 
.. ".. bura h~stah.ımelerıne getlrılenlerın teda-~ hı u(} ı ı uver Qoy as, ı ıye ·n uııurü . 

~ td, '!>< stermedikce, hilkılmet ora- Salim Cimilli, Nafıa MUdürü Mehmet vllerlne devam edllmektedır. Ancak 
~lııınJ~•ylar kursa yapılan iş, his bd- Ali ve Maarif MüdiirU Htımdi Keskin hunlardıın l ğır yaralı olanlardan üç ki~i 
, Otrcau zttyır kalacaktır. Kırşehirllnln, olduğu halde evvelki gün Ha'lankaleye dahıt k u · tarılamayanık hashıhanede 
~~lrı ~~~n açık kalan sırtını. bir iki gitmiştir. ölmUşlerdir. 
~~. a en ııyade muhitin alakası ör- Bu heyet Hasankalede muhtelif ida· Ölenler arasında uçuruma yuvarla· 
b 1\ ~ly ~kalan midesine, un çuvalların- ri işler üzerinde ıetkikatt:t bulunduktan nan k~myon sahibi 'l'ufun da bulunınıık
~caıc~ıre v~ıa_ndaşın yanan kalbi deva b8ş\rn. yeni yapılacak Hası:ınkale İikoku- tadır. Bu kaza hadisesinden evvel, kauı
'- !nleıccr· hlaketltr biç şüphe yok, !unun yerini lesblt etmiş inhisarlar için yoolar y(IJcuları ve yüklerini beraber 
ı.:!1 '•katın bağrında derin yaralar açar· yaphnlııcak olan yeni binanın arsasını 
;!'ttll tc on!ar aynı zamanda, mem· seçmiştir. Ayrıca Kaplıcaların halka taşıyorlardı Belediye kamyonlara yUk 
~ltlır sanutJ kuvvetini de ölçmeQ-e daha mürit bir hnle getirilmesi için alın- veyahut yolcu taşımaları için emir ver-

' ' ması lazıngelen sıhhi tetbirleri de der- mi4tir. YUk ve yolcuyu birlikte taşıyan-
OUua a.lMM p1ş etmlttlr. lar belediye nfıamlarına iOre tecziye 

(Alttırı/ı 9 ancOde) (.Altt•r•fl 2 lnold•) fdlleçe~lt~dlr, 

(.Allt.ırafi ./ üncnde) 

Ardiyeden tırpanlar nasıl 
sırra kadem basmışlar? 

Zabıta meraklı bir hırsızlık vahasının 
tahkikatını ikmal etmek üzeredir 

• Tiicc•1rcian Topçuo~Ju Şetiğin Derviş· Çalınan eşya arasında tırpanlar, urı l:o· 
ata mahallesindeki aruıyesinclen mub- vırnları, kereste vesaire vardır. 
telif fasılıılarla bir çok eşya çnlınrıııştır. j (Aiti ar:ıfı 2 inci s:ıyıfurla) 

Çifte Minareler Etnografi 
MOzesi haline konuyor 

Çıfle minarelerin bugün 
fçiode bulunduğu eliın vttzi
yetinden kurtarılarak tamir 
elllrilıııesi meselesi öte<lente
ıi mevzuu bııbistir. Bu kıymet· 
tar t11ribi eser tamir edildik· 
ten sonra müze olarak kulla
nılacaktır. 

Çitte minarelerin tamiri 
işine ida·ei hususiycce bu sene 
başlanacaktır. Geçen gün ya
pılan bir tetkik neticesinde 
bu binada tamire ihtiyaç ol-
mr dan istifade edilebllc c k 
iki oda bulunmustur. Bu uda. 
lar temizlettirilerek şimdiden 
bir muz~haline ifra~ edilecek 
ve elde mevcut olan tir ta· 
kım tarihi kitabelerle meskü
~at kolleksiyonları şimdilik 
bu sı.ılonlarda teşhir edilecek
tir. Bilahare buruda kıymetli 
bir etnograf ya müzesi tesis 
edilecektir. 

Erzurum bu suretle bir 
taraftan imar edilirken, bir ta· 
raftan da yavaş yavaş millt 
mUesseselini kurmağ11 başhı· 

mıt olacaktır. • 

j 
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dan Haber r K " P .nlacak 1 zlHAAr RAHİ~ 
ıar 1Köy ve zir,~)~ 

Ar iy n tlrpanlar nasıl 
ırra kadem basmışlar? 

(Üst tarafı ı tncld~) ı l>i'ıkk:'.iııt:ılard:1 11 Yustı f b11 matları 

Jfü mliddet evvel va zivel polis~ ih- nas·I al·M lıır .nı Şiiyle anlatıyor: .. 
bar c<lilm;ş ve derhal tahldknla b:>şlan-1 - Sıd.<hk hir giin hırna _on ık'. tıı · 
mı'!tıı· Ardıvı·vi tctl\ik crlcn zıhı la nıe· ' pan gdırclı. Bun•arı alır mıs111 r dı!dt 

·. ı . t · ıı·. · I ~,.- ·ıııc k bitiı.iklc ı - •Al rım, dedim, Kt'ça vt•rirsin? mur nrı :u · r.o;ız ıı.:. .. , • • 'i , 

Sarıkam1ş 
Bclccliyrsinin 
yeni sene bülçesi 

. •ı: v l), 'J. 'Yu.auı: c .. ' 10 
___ ___.. • l ' ıı\lııdl 1 

1 YLll'll!i Ull!.l "t \111n "' • 1) 
!) ğıı ~·· z~lf'~inhı gi\nlük h:ıvaclis ı~· "' ı1erı 

• ı ı lıii:(! yı~ni ve l :7. • iıal:ı-ırln ff<'!irıııekle vo hayv<ırı ıu;ıh 11 
• ~t • 

L. • • I"' ' ki z;ı ıır:ı dor 
lı iı; it:~:· C•kııı;yor. Yalıının her kii~P.sinıh; oırıncı Jl nO(ıtt li lllll. • ı.ö~ 

r:nıırı· \':ı /fi/ •\ J.'JJ.} 

yerıi yt•ııi alıidnler yliks fü~t~n. r<•jiıııln, <,:Htçilik işlerinirt ıuerke11 • ~-1~ 
rf•lik cliniıı i ; lcıııc"iğ·i hiç bir ~ıılıa yok. hdlde u1:ır işlen ünce ıirn\ö>'Iu~ 
ıiir k ·•ç glin ı vv 'I <!t: E·zurıııııu :Sivasa ancak çiftçimizin doluyıioıile ııbl> 

Grcnıı snıH'\'~ n:ızanı il a 1t 1 lı:ığl11yac·ık trınolin :ıçılış tür~ninin p- ileri baınlosile kabil olac"i''Jll 
. • . , · . 1 pılrlığırıı >ınlıyorn"I'.. Hıı torıelın açılışı. mt:k mechnrlyetinde)İZ. . oer h 

bın lıra laz 1 alık tahllll11 trenin Eızuımnıı rn~ I.• d·11· y~~ınhışl!~ı- Bııı!iin Dcvldirı; rejiuıın çır 
<~diliyor nın i!lc tıt'ıyill\ nıııj lt·t.;lıfü. lı!ı-:la 1111111611 ı,ı;yJüıııiiıll aıı.:ı d 

• Senenin s•'\·i·r. :ıv ~rilıi rr.sı 1 a iZ hiı· . . .. l 1 .. 1 ileri S ınk11nı1ş 1 flu.;ıı~i 1 - l\c1rıliye l'.trn:ıl vı· -:u >u r:ı ıııue . ııı~ 
kı~ın U7.un ı-.ı:rdiit'.ii l •.ı·nınırıı, aı lık lıır- r·ıtl 

reisi t ıırarın<l:.ın hazırlunar.ık Stirel Ko güroıtlk ve onu kl'ıltürel ıı ' 1 
tmluııttn <>rtrctıııen Tevritre llit evin :ıı .. 

1 

42,5 a veririm. 

d l k ıslnd"n"' ·ı"dıyC'' (' ı•ir - VH dPdiın Fakııl bu aclıımdıııı 
ıyeye 1'~'.ı arı ~• p . " • • .• ,., - . . 

mele suu·lilc yaµılhilect·[ini tahmin el-, d~ hır pıır~·a ş!l~ılwle~dıııı .. Yalnız,. ~t· 
ınhdl'.' ve lahklkııl ı bu c"phedcn tahrik dı.,,, sen banu bır kerıl l.!O<>lerıııelısııı, 

çın lauiıılın esiri nlırı.ıynı•:ıktır. 'l 'ı.ıt.i:ıtın 1ııı ınisyonc ı tF>lkik ve kııhul t>dilen \'O :;:imdiye lrn•i r y:>ptıa-ırırı tırt ık tahıım· uıalr i .ll ııo lı~ıııtm bıışlaınar ~ı~· 
ııeledly.} ınc eli sine . urıul ın 93t$ nıııli nınl de edemiyoruz. <;llnkt\ 01111 yenmek Billıtl'>"a Do~u çiftçisi asırlıtŞpof,; 
yılı bütçesinin mıısraf ve V<ir:dat kıı-;ıın- ınümktindü. Bıı <in fıııı· ık CUmhurhel lda- karışmış "Ziraat şekillerinirıılldıl c 
lıı-ının fS'ıabı mııt·ı~P lavitıısındım hıızı rı>s l ne 1,ıı.,ip olıııu~ l ır .. ornda ('ıı.hş:ınla- ve bugüne kadar bu fabll ıır; ~ 
s ıtırlar alıvorıını. H:~7 yılının on tıylık 1111 y:ırıııııı ı · n bliyiik l'ı,vlz!P.rini hazırla- yc:nilij'.ti bile lıenlınc:P1ycmt>llllŞ ileti 

ı ~. 1 
...ı· kcril ı!Üsltrmczs ıı, lıen de bıı ma11 arı 

ı· nıı~ cruır. . . 
Filhakika )3pılnn lalıkikııt luhın!n :ı.l·~~m. O ıarn:ın hm s:ııu1. hır. ka~ıt ge-

l · ı ı · · , e ınlstı'r i'· "r" lm •n ·ı·ev tırırııu dedi ve Uere m ılıa ldı Sıddık ııı O• ı en ne ı<'eyı ı • . n ,-. · - . . . 
fiğin <'şi F.:ride suçu kendi lizr ı·ine ala· sallığı tırpan hır hana r.ıtLır- dı~·e . ~ az'.lı 
rak şıı suretle va7 iyeti nnla'rn.ıkluclır: \'I: ııllmda ıııulıahcr.e ~~ıııuru ~ad. rellııı 

_ Bu anlıycyi ben on ı r.ş sene- ~nız ısını taşıyan hır kagıt ~:tır ı. Ona 
<lenbt·ri Top~·ıı oğı llanna kiraya ver- ııwnara~ .tırpanları aldıııı H ıS ş~r ku-
111 ı ,tı·\ im. J;ııııd:rn hir :t\' kadar evvl'I . nıştun lclrı.se sattım. Ondan da <Hın ak
d.ı •ıl.ır.ı:ıv.ı ı.a ı , r ve.ıi t:rııııP~e ba~lu·lşam ıo!i-ler vıll'nk mrsachre etmi~ler. 
clı~ı tıır .. laıda lıir ;iin ardıyeııin ün!in- B..:ııirn_lıi ı.li{(ııı lıu. 1 a ar.. . 
<lı·ıı <.TP<'ivo cJııııı. ı;, u ııı damlardaki I>un yapılan ılk l:-Jıl;ıkat n ~ t ces•n 
sul<ır ;,, i~i·p içı~riyr: tıkıyorlar. Çc..cııl.;in de Tevfü.'I~ Feri lenin ttvl..if edılmf'le 
'J'op~'.ul;ır.ı haber yullad 111 , bu damı gli· riırn, dnkkancı 1a·ın serbr~t bırnlcılııı·1· 
relin diye .. Ar:ıdttn hir k• ~· gün grç.ti. lurına k~·rar ver:Jnıişlir. 
<Jelen giden olnıaclı. B rgün bizim evin ·----

avlusunda iş görürken aı·zıyedtm bir gü- Hasankalede 
ril!til geldiğini duydum. •;'ı,Jul11tkkak O:l· 

lar it;eddeüirler .. dedim ve bizim evden yapılacak olan 
urdıyeye açılan kapt önünde yı~ılnı·ş 

duran tuşla·ı bir kenura alarak kap·yı yeni binalar 
ıl\~tım. Baktım, arctıyede kinısQler yok ... 
S"slendlm cevap v*'ren olmadı. ( Üstlanıfı 1 incirle ) 

Taııı kapıyı kapayııca~ım sırada Bunlardan başka yakında inşasına 

kapının ününde lıllyilk b"r sandık gör· I başlanacak olrn hUkfıruet blnasınııı te· 
diim. Bunu biıiııı tara'a allık. kapıyı mel çıtlışınalııl'ı da letki l edilmiştir. 
tı:k rar kapattım \.C taş 1 ~1Jl önüne yığ- lley13t azası şe·e'lerlne Sıhhat l\IU-
d 111 • Hu sandığın içinde elli bir mtrdi, dllrü Sal m Cimllli tarafından verilen öğ 
elli altı mıydı, sayısını iyi bilmiyorum, le ziyuft"liw'e de haz r bulunmuşlar ve 
tırpan vardı. gece vaktı H.ısunkaleden dönmü~lerdir. 

Niye' im Şdiğe bunları gösterip: Vnli Haşim 'şcan refakttinde Vali 
•sen b z 111 cluını kiiretmiyorsun, ben de muavini ili' mi Bcılcı ve şube Amirlerin· 
sizin tırpanlarınızı vermiyeccğinı işle! .. bir kaç zat bulunduğu halde dlln de 
demekti. Bu sırada eski a ianı la rıııı ızdan Aşk: leye iİL1D 1 ştir. 

Dere ınah·ıl!P'i Sıddık lı'ze •Bey hana 
hi ı· iş bulun. diye ricaya gl'ldi. Ona: 

- Sıcl:lık, dt-dim, bir kadının hana 
borcu varctı. Koc.:a ~ ı da rl!fçi idı, iildü. 
O b rcurıa karşılı!c dll"kanlarından çı· 

Cocuk Haf tası 
' müsamereleri 

kun bu lı')mılıırı lıanıı ver<1i. Onhırı gü· Çocuk hıırta·.;i mUn•ısebeliJ,3 veril 
tiiri;p sahil' rııısın? mc'.<l) (ıl.ııı mrısa·1 erelerden bir danesı 

sıdclık: dl\n akşam CürııhuriyPt llkokıılu tarafın· 
- Satıırrnı, ıliyo ı·~v:ıp vrrdi. VP dan )Jp~u 11iııeınasında verilmiştir. 

lı r ıı lırp;ııı'ı·rd:ın hlr kı.cıııını siyah lı r\ BUyllk hir vPli kalabtıhğı salonu dol
lı ·ıc sıırarak Sıclılık'ıı v~·rdiııı .. llöyle"e cJurmtıkla idi. J\ilç!ik tıılflbeleı in temsil 
hiı k:ır seferde tırpanları Sıdd ı k vasıla-: etııkleı ilDayra(!ırı Şerflri adlı piyesle, "Bu
:-.i'e s ll ırd ıııı. Su1dı~ her tırpan irin laşık ııasliilık,, komedisi pPk çok 11lak.11 
1..ıa ~a ~ırk k.ıı~ıış. getıı:ıyordu. 1 yı cell)etmi~tir. DomPlf'S haslttlııtr, Bay 

Bır cahıl\ıl..tır etlını. \hından kor1m ram sabahı ınonolo~ları <'~lencdi idi. 
•revrigin uvhe~i yoktur ~" lıe.n ~:dıre· ı H:lhassn Kurkus oyunları ve E•zu
den bu lırp ınıardan buşk:ı hır !i-Y al· rnm bınları pek ıiyıı<le n~zarı dikkutı 
ınmlım. ı cclb"lmiş ve \'ık nlkışl ınrrı~tır. 

Ev içi.ıdP. lıiiyle l>'r işin cerryıın 

e'.mcsin.<l<·~ı :re .. fiğ ı ıı tıaııeıc.lar o'ıııaııH~"ıl J) () (i UM 
uzıık h r ılıtııııal .olarnk . lasııvvu.r edı~· ı Sar ıkaııı :;: mııhalıirimiz Ragıp ŞPfik 
nu~kl<:dir. Maıııııafıh lalıkıkat derınleşlı· Çal:-avurun hir er k'3k oğfo cHlnyaya 
rilılık~·e vaziyrt tahakkuk edecekiir. 1 gel •ııiş ve i::ımi JI iller lC'smiy<' olunmı.:ş -

13u işl~n ~çlıı o' ura.< Tevfik ve ka- tur. Yavrııva cvebcyııi ile ben ber uzurı 
rısı Feride·Jen başkıı Habiph ıha Ç"rşı- ömürler dileı iz. 
sin da t sn a Ilı I< ertrn İci ris, Y n sur ve :\t ıı s- j aıııı~:!a:!lUAaıata~a•• .. •••:!ft• 
tara adlurında n~ ki-şi daha yııkalRnrııış- B ·· ı l · 
tır. Hunlar rnesruk tırp'lnlar1 bile bile i . 11 gece ll O )C Çl ecza ile 
satın aınıııktnn zan aıtında bıı1tınıııakta· « Vavan)) eczanesidfr. 
dırlar. l ••••••••••••11uıc•!lllllJ'IJiımrP'l'D"ı:ımm 
-~-~~~--:~-==-·=======-=::-.:::====================::.=:======- --
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trtı -. il<>lı t:i bin lir:ı' ı hulmu~lıır. İçiııdc 11 · f · 1 1 · L rı·ı1-. .... 111 bı'rçıık sebepleri ve ıı~rı~:;' " yaıı bu ıni i ıl•!vııılakı ı:ılı\'d ı~r nı ıııı · 6 ., 

hıılııııdu~ıınıuz Nisan ve ünliıııl'wlt>ki ra<'ıklu şiikranla k··y ıetınc~I! bir vazi- !eri olduğunu ve bu hususta bol 
:\layıc; a~·Jınındıı yapılı cık tah-:ilfıt ıı feclir. sız mevkide gene kiiylncnoı 0ıııt· 
ilfıvt:si ile bu yıl tabsilftt tııt'.ııının rn bin Bu sıtlırları yazurken duy luğtımuz mı kubul etmek hakşinasJıl.: <8i11 
lin•\' ı hulac<>trı ~ uvvrtl~ tHhmin edilıııPk- sevinç Plbelk lıudulı;uzdur. Fakııl ne çıı- Mevsimin şiddeti ve "8~8, 
tt-df~. ô ıllnıÜzd~ki yıl l l\tçc~si ise 21:227 reki dıılıa başı yuttılac•ık cellatlar var. sulluğv, topraksızlı~ı •. serte~Ş 
lira oltını k teı-b't edilmi~tir. Karadenizin korkunç çc•hresine S"l çeken 1JJ1l 1 

E babı mu('i'·n lfıyihııs·na .g·ö·ı:ı hu çiftçiyi iş h 8 yatmda dal :ıJI 
Zrğanı:ının dıımanlı başını kast etmek is- ve hUkmU altında buluodllr 

hzlalık şu s netle karşıl:.nahilE:rektir: liyoıum. Yine j})J'ttı slHunlarıncla o ba- l d b' 'd' fli' 
1- Yliz·Je on gtıııırilk hi";:e•i geçen er en ırı ır. .. .. ,ı;rıl 

Şm kırka yalon vat:m evH\rlını yultu~unu Büyük S ->f çok ustun 1- ,,J 
yılhra güre, 1200 lira fazlalık !{üsler- ·· "' · ııtw 
mişlir. . <!aha dün okıı mıştıık. l>üniin bu facıası· lUyU kalkındırmak için en ~ ,ı 

2 - istihlak reı;mi 800 lir.ıdan fazla nı ellwtte kimse unutmadı. Gı-çmiş se- lerin alınmaeını buyrukl3 'c~~ 
hir gelir lemin rdcbilcceklir. nelerin faci:ısı ise hundıııı hnrictir. Her ilk semeresi yakında toplaJlll 

a - Be'ccliyey~ ait bnşlul.Jar ve sene için ornd ş ehit variyoruz. Belki ziraat kongresidir. ı 
arsa salıı;.ları Uç bin lira l<a<lnr bir para bir, belki yliz. z·~una vo onun kUçUk Bu kongreden mınt 'lıcııffll ~I 
temin edceektir. yavrusu Kopa verilen IJll kurbanlur da takat büyl\k işler, yardıı:rılut,ıelİ~ 

4 - Yeni en yap lan mezhaha res· artık kMidi... Alıncc lk harici tedbirler bn yardımların başında j)eV dil' 
minden de gPçen yıla nRzaran hin cellat ve rıcı elı'nı· koymnsı istirhttfll r.1.rı ne olursa olsun, labiııtın tu ı. 
lirn kadar hir fazlttlık ümit cdilını-ktodir. başında toprak, ziraat K11le .• ~. 

serhoş başını da, fon ve teknik dünyası- \"'' 
Bu itibnrla htllçe 6 bin lira nıuham- luklar, kredi işleri ve. at., ' 

l l · ct'l · t' nın çı>lik cllş'erine lakart!k yontmak ve " men variclat i uvesi e tanzım e ı mış ır. t k 1 .. , d ıııahsullerinl kıv. ctlendı.rınt gel • yu rua azım ır. 
G<> re bu yıl içinde belediye mecli· ile alınacak acil tedbırJer A A ,ılnmaz yamaçları bir birine b:ığ- e V" 

sinin yavtı(Cl hırife ü1erine tenvirat ve 1 .. 1 b·· , b Köyde sanat, istisn~I ,._ 11 
tanzifat vr rgilnlie ruhsat tezkeresi re uyan ~urı~ • ta ,1•1.t .n mu~rur .. aşıo~ eğe.n ttdııı ~ 
~imlerinde yapılan tenzilat tlzerine, j rnertenı bır g~.çıttn. B ı ıeçıdın ınsanı- işlerdendir. Küçük ve !P çifti 

h 1 h •· ld h rına inhisar eder ve koY . .d~ varidutın 2:0l lira eksllec~ği rı<ıı1ra yet~ yapt. ııtı ızmel er .. er 1 ~a ". udut- 111 • 
ulmRru'k- kuvvetle tubmin olum.ın 6 bin ımı dem cek le adar buyuk ur trıtısasıına tUn geçimini bu yoldu tefll t' 
lira va;idallc.ın ·anc<ık :ı bin lirasının gir'!'eyen bu iş!e de kc-ndi kendime aea- de köyUn kttlkımı oııu~erl 
ilavesi le varlct;ıt hlHÇtsi 21217 lirn olcı· ba Zığaııa \ e hopun du bu~Tınt delerPk hayvanındnn aldıQ'ı mııbsul 111c 
rak teı;t il edil niştlr. kalbincten böyle bir O'f~·i.l uçı!sa nusıl ve de~erlt:ştirınekle kabil 

0 ~ 
olur diye düşünüyor ucu. imkan ve mud . İyi ve faydalıyı dsiıll' ~t. 

Trabzonda 
kupa maçları · 

<le me.,c•lcsi var ıııı yok mıı? Bunu ıl:.ıluı ve ı;ııbucak: benlmseytn 1~ı 
ziynı:!e. o işi n anlı.ıyunlı:n bilir. Ftılrnt ne 

1 

ve her tüt in iyi vas\tlafl 11ıı.ı 11~ 
y.ızıkl. ı, ne y"pılırsıı v~pı~sın Uoğuyu IUsü zlrmıtın ikrileme, ıf18ll 1 • karadt'rıize bağlıunbk, h ·ı ış olmadıkta ,. .. 1 .. d ıı ııer 

bır ı:ız çelınclır zanıı•!dtyorJnı. Dnkrı . ft k lucoı1'1 1 • 1 
. . . . Ç 

1 

ğ.ılma seıcruer ı~ın e e r 

şimdiye kadar ;ız ~·ık ıccrUh\'s i y pıt- u~acttk ve ınuva a ? . ıtflçl 

t l " " · k · l dı pımiz en sttrsılmnz hır ıfl 
( n:an guCU 1 1 IUUÇ a Ziı;ınamtı korl, ıı•ıç vr~ uyuyun biı· 1 r111. torV 
galıp gelerek ku paJarı aldı , yılın maıız mı~ını, a~ıılıran .. dtıtıışun.dakt Zirn;.ıl Vt:k.alı:linin rıı~tı• 

Trabzon C. llıı uc;t ] _ 1 i . 4 _ H38 ıı_eyb ''\ bıına .bu dC;şuN·ele~ı ılbamedıyor. temı:ıem~ ımıkınes~n_e uıu~ıJlıfl 
gOnU Cllmlrnrıyet sladırıda, yoksul ço· ! Kışın ş ddetlı 7.am:rnlıırınd.1, da~ın llstün· büyı.ı'{ raıtlJ:!I bUyu~ dtı'< 
cuklar mcnfaatınu şehrimizin iki ilade de bir dnğ ohm kar· yığ nları ne i~e. ğımızı glhterme\ıtedır. ıs~· 
kulnbu olan İdnuın gürü_ İdman ocnğı yazın da bıı yolların 9izd~~i münhaniler ı Her işinda muvaffa~. ~~ıJl 
biı inci ve ikirci lukımları anısında kll- o kttdar korkunç df>~ıl mı.? yarah•D cumhuriyet Hl1\;. ~
pa mı ı.:hırı )-apılch. Şiıııdiye kadıır krç anne ve oğul hu 1 göz önüne aldığı ve bllyu)ı;., 

a binden fazla bir seyirci l cı rafın- dıtl{dan g' \'eıJ.:en. cl~~ııar ~ııpm~~h, ve 1 diği ziraat sahasında da r. 
dan bnytık bir alAka ve zwkle scyrer:li- allı·h·ı yalvarmadı? ) ırıc kını lııhr kı {' yaratacaktır. ·ıı 1' 
len hır ınııçl>ır; ikinci takımlarda 4 - 1ve

1 

kişi, l~ıı<ıre~ olduğu v ıtanın lloğt~ ~ar\· t· ı Yarının vurlıklı, zeııW 11 
birinci takımlıır<la da 2-1 lrinıan gUcll· i sını gürıne~~. g•liıken, K'lP ve Zığaı a- modern z!1atıtın en vedf11 
nUn g-alibiyetile rnna erdi Oyundan ya bakınc11 lırklll ve korkmad·? . 1 caktır... f 
soma h~r iki kupa merasimle Jdmun il 

1 
Tlriııbzo.n~ .. ~.elpi'ı1.c1~ .kanatlar~. içıne 1 Runu es i7 hlr sevinçlt' 

.. 
1 

·ıd· h ıı am~ı uyuııuıı t eıın \.- enı~m ye- ,._ ,.,.1. . 
ollcu t:ıkım kaplan ıırına ven ı . .11.kl ... cJ . .1 1 1 k ,, 1 g-vreceı. '· .. . . sı ı erı l\' n ,,. ıvrı en ııı ~·ıp a ve "1e ---------- , 

Bıı Pazar, t u ıkı kulüp arasında başlar<ı artık İn~au 0gluııun tah:ıkkl\m .., f ~'l 
bii'ge lik maçlıı rınııı finali oywıwnışlır. 1 eıme~i lazı11. Sal'Jkaın1~ Par 1 ·Jİ~ 
Trabzor.da dükkanların 1 fü .iimin. no~unu~ hagrına ı.urmak- 1 Halkevi Sekreteı; 

1 

ta olduğu bl\yu'< abıdeler kars1slnda, si J 
açılnıa kapanına saatlan Rrlıl< bunhııın t~lnkkUmiine tahammül t lslal~~kalı:ıışt• .l HuesHlll~~ 

4 rt · , . "' •k . b 11 1 h ye A "' zır ısı v ıı~ 1'rnbzon 1 rTuc;u8ı] - Yaz mevsimi e emı)<ırıız. ıennH \8 u ce acın ay· sıce' f 
· · d ı b k k l ıb· · d 1 Meındıılı Cslkavur a ~ıl 

ıuUnac;ebt=:li!e dükkanlann kapanma ve u aş.!111 up~rmıı .vt~ ra 101 urc ur· k ti· ' ı M· yıslıl 
· · - . . mak mumkllıı ıse, (kı hnnc.lan b1şka ç1· gorme zere 1 .ı . ıie~ 

~~ılnıa ~aa~ları_değışl~rılııııştır .. ı M~yıstı:ın re yoktur zannrdiyorun~.) 0 halde za- bul~nacağınd:m vazifesııı.Jefl 
ıtıbaren cl!ıkkan, mag~ı z.ı ve~aır tıcaret- men kavbelıneden hor h•ılde bıın:ı da bir Yerıne memleket g-eııv .;r~ 
hanPler sabahlrırı 7 de açılac~k, akşam- ' çare bulmak ve acele Y•'P nak ılıl'ya- Sümmer atanmıştır. Yerıl • 
ları ö,BO da kaplnııca'· tır. cındsyız. vinde buşarılar diler!~ 

·ll,l.)11' 
leri belli oluyordu. Bu gülüşü görmeğe, 1 Bütün hayat boyunca sana muvaf dim Odadan ve evden fıı (f_ıi· 
o satırları okumağa tahammül edeme - fakiyctler temenni ediyorum. Allaha ıs- ~arda ince bir yağmur 'f'J.i" .,e~ 

1

1 
yırttım. içindeki dörde katlı kağıdı heye- m:ırladık. ı:ıı· kasvetli ve boştu. ve .:; ' 

. - k" ı-1~· 1 canla açtım ve ınce bir yazı ile yazılmış Ayşe cagımı bilmlyerek so "' rdı 

~atırları bir nefe.s.te okudum. Ayse bana 1 Kafamda bir ateş "11 ;I', 
şöyle yazıyordu: - 1

1 Gözlerime inanmadan mektubu b'.r k:ıklarımın vuııduğunu ıı t&~ 
f kere cı.ah:ı okudum. Bir an. içinde adeta rimde siyahlıkların nçtıştıııı 

"Reme.. müv:ızencm bozulmuştu. !çimde hiddet dum. .ı 

ı Affet beni sana verdiğim sözi.i -geriye fırtınalı bir denız gibi kopürüyordu. Bu I 0 .. . ü 
0 

d m Ne Y11~r • uşun y r u . tJJ 
alıyornm. Aylardır içinde yuvarlandıi!;ı - kadar baglandığım Ayşe ... Bu kadar sev- <rel~:U-ine karar verme!< ıs ıf. 

'ı mı1 maceraya artık hakkettiği nihayeti ciiğim .. Ve bütün hayalleri mı varlığına· 0 

... g . at tıt~ ~ 
.. tt'ğ' A . k k f ;orlerıme sanki kan tJlı 

,·ermek hizım. Buna çok kuvvetle knnüm .. ha"l<' ·1 ım yııe... Bana soıma yo 'ıarı bir yere toplama~:1 ~l 
B .... ı·· .... tl. - k muydn? ııro 

"Refika!. .. ,, . kilde hitap etmemişti Bir an içimde bir utun 1u~m: nıye erım~ r:ıgmen ·ur -1 . . , .· . . . yordum. Bulutlar alc~ (:ı 
1 . . . . . .. m:ığa çalı ştıgım hayallerı sen yıkmış ol-' Anlıycı d .ıın . It,ınde heı zaman b.r yoğlu soka:kl:ırında illtY:ı l 

Dıyc yaz."ın ve altına da "Ayşen. diye ş-~yın kaynadığını hı<~ett.m. Tereddutle- 1 • • gbloc vardı. Simdi kulağımda bu kadar 1 . ı::ıŞ1• 
' 1 . • El' d b' . k du n. Bln:ı gelme. benden ızahat ısteme- ·" · _ > aklarımın idaresıle dO rıı~ 

'mza at•n•stı o re:::mi her götclilk"" ve 0 nm :ırctı. ım e ıı or parça;sını tutar _ k 1. 3
.1. . k' b .. t ct··· . maceradan atlayıp gelen Refigi ben nasıl , d f · '.l;;·ı), · · ' · . .., · - ..,- ı l!e o . .-ısma... ı ırs.n .·ı enı ıs e ıgımı ı ıar yan ı. Etra ım aş."' >"' 

• d k gioh·dim. i'k vardı ne olmu~tu. Ayşenın 1 
•• • • tııt"ı·ım dı'yeı1 se~ı· c'"'nl'"'nıyoı· Go'"1leı·ı·m- ıdıt· · y:lz:ları her o.rn u ça Ay.şeye ulaşmak .,, . .- yapmaktan hıç bır .şey ala koyamaz... ı " · "' "' ... · .. l lf'n bir kalabalıkla do .. ~ı 

• . . , ' tu b'.rdenbira çatılan ıfadesınin manası • de ilk giınlerim!zi dolduran şüphe ve te- . . . Jel' .. t. 
için ı ıınnılınaı bır arzu duyuprdum ct·? ı S:ın:ı hic bir vasıf vermiy:>rum. Hi c:;- .. . . . . • leştı , etrafımda kımse 11e 

ney ı. ... rec!dntlerı ızale etmek ıçın komı~tugum kt· t kd' d b·liyoı' 
ı ··n:·ı,• ... Avşe~cn '.;elen mektup bana o ler:nin en kuvvetli olduğunu. b(!ni bir an . .. .. '. va. ı a ır e e ı ıl · 

• • • - • . •. . . 1 Titriyen elimde tuttuğum zarfı bir .. .. . -. , . zamanlardakı toynunu bukuk kanı ol - gccenleri görebmyordllI ,C 
ı·r ııL bır ı:~rr ct::ı11a g0rmekllgım ımka - , .. .. • ~ozleıınden ayumadıgını ve yalnız benı,muş gö·linııı tıa 11ali b liri,•ordu. 1 · .. ,.;!\~ 
ııını yenli giilerek mektuba uzandım. turlu yatamıyordum . Oyle anlaşıln~az 

1 
dü ~ün:li.i~Linü !'.öyle1iğin nmanlarda mü- M . t h 

1 
.. k . t Ok Yağmur, bana btl ~e11~ 

M 
, 1 bl ·f .. "nd" Ay·cn'n ·n~" hislerin için:t~ }uvarlanıyordum ki. . A- c~elli olmanın KOl!lyını t:·ılduğunu bili - ' - . c.< •ı u m. enaıa a mışım. u - !lemis gelen, şapkatnı~1"1o 
~ ı r zar nzeı ı < , ~ ı ı ~ - ı ı ., .. nın roman bır yana fırlamış Od::ı 111 d 1 1 1. d -uzıı " .f. 
• • • • • • • 1 ~:.ıbi mi i:i~m. Hfö:ünlü mü idim. Kızgın yorum ... Buna sen ad ver Refik... ~ . . "." ' · ı ::ı.m a ar ha ın e s c1ı.ı·ır 

Ye rı_-r .J! ya.;•51111 tuhaf b.ı lııt:ı.pla katı - . . . . . . barnı. ·bır hap· hane kacıar kasvcth ve dar ıenerlerinin ısıkları ıcrıl ~t 
t.»'• ~.>rlince irkildim: mı ıd m. d:ırgun mu ıdım bılmıyordum... Btı h:ıreketinle hayatına girct'<;in bir onJ' o d Et". . .. . d k' . d 1 -ı • J.kfntlle ; ., • ' ·a 0 1: ıy l' 11. ...JOl'lll uzcrın C l çerçıve e f ~mclaki küçük bır fof" 

''Refi~ D~yefcndi. .... ve altında "Ay- Y:ılmz bir his,;i kcblelvuku ile karma ka- genç .. k~zı kırdığı~ı ~atırlamakla. üziili.ir-, Ayşe hfı.l:l en_ .~cvdiğt~1 tcbc-3.>iiml.e gülü - ı ayna gibi akisler yiırııt1 

şedcn,. r:ş k bir hale gelmiştim. en uzulmc ... Degerı yoktur Bunu zaten yordu. Ve hala rcsmın altındakı s[l.tır - (~ 

Ayşe şimdiye kadar bana hiç l'•t şe- Ccbtmcıeri çıkaııdığım çakı ile zarfı ;;en de, ben de evvelden blllyorduk. ıarrtn birdenbire eskiyen samimiyetin iz-
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EN SON .HABE RLER.9 
Londra görüşmeleri 

Felaketzedelere 
yaslı günl ~rini 
unu l turalın1 

( JJ:ı~11ı.ık.ıletlt>11 deı•:wı) 

Bu lıl\~ iık felaketin l.'.arı;;ı~md11 Er· 
:.turum ~t: bnınn Doğu bissesine diışeni 
)":ıııac~ldır. FcclakArlı~ın bl'ıyliğii kii~·ü~U 
}<ıklnr, elverir ki, yMdıında urzıı ve 
lın ·ııiı niyet amil ols un. 

~lt:nılek,.I hir hiitünc1 llr, Kırşehrir. 

F ran ızlar Londrada beş 
esaslı meseleyi 

müzakere edecekler 

•> ----0 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. O. 

YozJ,!ndın sursıntısmı b :z buradan manen 
hhı-;etıııezsek, bizi'll ıztırap !vazelerimiz, 
R~l· O ıı birinde ıök kubbesinde kaytolur, 
~ld('r, 

Pıtris, 21 (.\. A.) - B'şvckil ile IIııriciye Nazırı Londraılu yc.ıp ! lılcak 
kereler hııkkında nş:ı~ııl:ıki t(\:ıı-. l a rı k~rnılaşlırıııışlardu : 

R. Piyetçenka garnizonuna naklet -
mnza- tikten sonra Nataşa ha.stahanedekl vazi- de değildim. Dokunsalardı, belki ben de 

fesine bir müddet eski fanliyctilP devam ayni şekilde boşanıverecektim. Insnnın 
İlaly:ı edemedi. R dan ayrılmış olmak ona bir yüregi ne .kadar katı olursa olsun. bir -

Bir elin ··esi hiç bir z uııı~u çıkmaz, 
kuvvP.t ittilı a ttan tlo~ar. BüyOk Tnrk 
ruilleti, yarahtrını sı:ırınakta ne kadar 
·tele eıl~rse, o kadar dtt kuvvetini, le:· 
Sıtnlidiinü isbat etmis olur. Z· ln~ledeıı 
lı:ırap olan küylcrdc~, ııııtıııu ıcler rı~kır· 

1 - Oı ı ı Avı u p:ı ııı<·sı: lı:\İ . :! - lt ııl) a, lngillerc aıılıışm :ısı, :l -
Fransa lri\riı-;;ııı dcri, . ı - lo;panyıı ıncselesi. !) - 1 Izak Şark ilıtilt'ı(ı . nevi atalet \'C yorgunluk vermişti.. Ha ·- birlerini sevdlkleri için bu kadar çok üzU

-ahanede herkes onun bu halini bildiği len ve bu kadar çok kederlenen bir çiftin 
----

4 i1;in bu sıralarda ne doktorlar, ne de has- kaşısındrı teesstirtinü muhafaza edemi -
l 'vlitll ııı:ılıfıller lııı be~ 111<•selcııin hallini mcnmıınlydle beklcıı,eklt:tlirler . 

l:ıcak Cuwbnriyet n~sl'ıllr. Bu ~crefli 
V11z•reye sizi, siz Erzuruııılul:ırı, siz Kars· 
l aları, Tcabıonluları , Güml'ışhanelileri, 
Hizelil<!rİ, Arlviııleri, siz Kuruköselilcri 
davet ediyoruz. Sesimizi duyıırabilc<·ek 
her yere, her damın ıtltma, her ailenin 
harimine sokmak istiyoruz. 

Ç k ı k d 
• t talar vazife bah:>inde onun pek üzerine yor. Hareket saatinin pek yaklaştığını 

e Os Ova ya a vazıye dü:;;müyorlardı. R · haftada blr defa mezu- bildiren çan çaldığı zamn.n Natn.şa adet~ 
niyeL alarak ş<'hre miyor ve Nataş:ı ne bu- baygın blr halde idi. Onu 

0

k-0mpar.tima nı-• k f h • d • l•ışnyordu. Aralarındaki samimiyet Ye na -gl\cli.ikle koya.bildik. 

nazı Sa aya gır 1 sevda pek ince bir şekil almı~tı. Gerek 1'ren hareket ediyor. 
R için gerek Nataşa için bu macernyı u-
nutmak veya bnndan ba~kasına ibaşlamak Son çan da çaldı. A1·tık hareket ina-

Yarın b:ışınııza gf'lccek felaketlerin 
acısını tf\hHf etmek istiyorsak, bu~i\n 
den yardım sihlbile nıticebhez olın ıımız 
lAzımctır. 

• artık imkansız bir hale gclnüştl. Tf•sa - nılınası t3zım gelen blr felakot haline gel-

Pr ag., dahi J ngiliz sefiri vaziyet hakkındc.-r düflerin hazırladığı bu sevda ömi.irlerı mi~ti. Natnşa kompartiman penceresin -
den :ışa~ı sarkarak R ya sanlmı;;tı. Tren 
hemen hemen kımıldnımyacnk vaziyete 
gelmiş olmnsmn rağmen dudakl::ırını bir 
t ürlu birbirlerinden ayıramıyorlardı. :N"a
t::ış::ınm kolları R in bÔynundnn ayrıldı
ğı zaman sanki can.:.ız 'idiler. Hareket et
miş olan tren ynvaş )•avaş surntleniyor
du. :\'ata ::ı pencereden beline kadar dı
~arı sar~ınış elini ve mendilini ~allıyor -
d·ı. R n!n bunu seyı-e nrtık tJahnmmiılU 

kalmamıştı. Benim koluma mecalsiz bir 
halde yaslanmıştı. 

Bakalım, bu davete ilk defa kim 
hes verecek. 

CİHAD B.iBA~ 

1 DIŞ SiY ASAi 

\ icinde sürüp gidecek kada1· kuvvetli idi.. 

görüşmek üzere londraya gidiyor f · ı-·akat... ' 

Lnndru, 26 ( A A . ) - Pnığda bu· I -· ' Bol:?evikler garip bir karnr almışlardı. 
lunırn İıgiliı Sefirinin, Sadet Alroanlarile ı 1 o· zaman Mancuri \'C Siberra havalile -
Ç~koslovak hükıl'TlPti arasındaki mnna· Amerikada 200 1 

rinde ihtilal mücadeleleri sıkı bir surette 
sebetlere dair bir müşahade raporu \ devatn emekte id!. Çita bolşeviklerin eline 
vermP.k nzere buraya gelmesi beklen· lavyare gcçıni~ bttlunmrıkla beraber. e~rafı insana 
mekteılir 'J ' 1 E"mniyet yerecek bir sekilde deglld!. Bol~e-

L d t 1 k 1 F.. manevra k i vı'kler her an mag~lüp olnbUece.k kadar 
• ondra u op anacu o an ransız, yapac a \ ispanyada İngiliz nazıdarı hu IUe!>-clC etrcıfıııdl dH. 

1 

jz-.1yıf ve ı miiereddit bir vaziyotte idiler. 
111\'ılıiın ıııüzı.ıkert'lercle bul11n11cakludır. . . ----- JBu :se-beple bUtiin C::ltada ve clvnr şehir -

ne le r O 1 U Yor?. .\l:tc·a l'l a ı · ıufu la lı a J t•y ı pı·olt·~lo Şımd ıye kadar yapılan hava lercle bulunan eski çar ordusuna mensup 
t'tli kı· ffi j b" .. ... .. 'zabit ailelerinin oralardan tız:ıklnstırıl -

l
11
µtmfadan çok :iı hııbe rler ııhyoruz. Budapf\~te, W l A.,\ . 1 - Elli bin anevra arının en UyUgU maları için emir •·erildi. Nataşunın babası 

F.rzurnuı ~ihi ıslibbar ,a ,ı tttla~ı mulııl~t ki~i'ik ıııuanam lıir nOıuayişçi kafilesi, Vıı_şington 2ti < A.A.) -- Hal'lılyc bir ba1n·iye zabiti ı~i. Binaenaleyh 
0 

da 

- Hayat m• acı doktor! diyordu ... 
Allal1 insana bazan sovdiği kadını blle çok 

görüyor ... 

Onu tesE"lll için: litiil de, lıttlla n t·f~ııt dcnt:lıılecttk b r Südcl Almanları dolayısile Prnğ hilku· nazar~tinden tehliğ odildiğiı.e ~öre.} ~itadan a:vrılacnktl. Bn haber iki . sev -
v~rıt~. ıl.iitw:ımn ı1ort bııc:ı~ını1n tııte~il·I ııll'liııin ıı•rrııı11 ,, 1 ml\dahaleyi Jlrotes to A_meıık .. :ırl._ n 20. ı) haıp l:ıyytsrosiniıı iştira-t !!.iliy~. c,ok mi.i~es·ir etti. Fnkat ne ~ntaşa 
dl

"'l ·t l ı ı 1 or '" b k 1 t k b ~ ..... R ı n bu - Bir giın elbette yine buluşursunuz. 
6 .:.ı ı \ . ı J:! r a ınııın:u11 11">1111 m:ııt r ~ • ~tuıl,lt:ıdir. ı e c •ııyu ıı lırtvrt ııııını•vr:ı,.1 yttpıla. i"in bf~ndan kurtulmak . nt' ue cı -lilek Uh wddır .., ı k imk:\ Bu kadar Uzulecek ne var? Blzi l:oyuver -

1 • - - 1·111\ tır . Bıı uı :ınnvrıı . şi. 11 ,1!ytı kad:ır na mfı.n1 ol:ıbi1ecck ~e<lbirler .. a mrı -
fümuııl..a buı ı:r :sra.sıı :ı ~d,•ıı lu1mH' 1 l .. dikten ~onra Arkanjeldcn onu alarak - ç · / "f b • h • 'f'!ıp ıı ıı ıı:\ : ı ııııtnc\l':.ıl:ıııııııı l'll ııııuız lnı vardı. ' 

l•r, lsJ.ııuıyad!t VıUİyctlu Ntı~~.ıııı.Uıılh:r ın l er ır şe rı :Ztı\111 ıılıu::ı ~ tı r. • '-l, ... memlekete gbtUrmek nedir sanki? 

l'hl.ne h&.:lı ··1"d\ Lıı"ı ,· r· '· l.::"I. gu" 't•ı ~ı, Arkanjt-lt" tloğru ff t'l ~ ... .. "'" ... '" OM k ·ı - - \ . d R teessi.irı.i içinde bir çocuk sa e ı e 
•lduğundıt 111Uttariltır Fraul:v kıtaatı t r e ttt er . G l . Natasa.nın ~lınal buz denirz\ sahilin c ben~ın bu söylediklerime inanıyordu. 
Katalonya Ue K·ııl isp!ıuyatıın diler ak· Ü re sci e rin1i ..,..:,, Vl' t\l\'nıpa Rn<: vnsınııı en ~!maide bulu - . . 

1 11 .. rıl.~lı , • •ı. 1 ,\ A) - cct .... i ıı it 1,)13.i ı. t ~ ı l k'· ct" va divoı·dtt doktor Iş b!r parça •ıınını, Bıtrselorıla Mad rit VA Va l\nsiyayı hı r ~· ;ı mı.n ~ehı'i Aı-kartJelrle ol•H'Jnası 1a ·,ın .. - ı . J • ••• • l 
ayırıpta aradııki trtibıtlı kesliklcn sonr21, Çin ktltthııı lıu ~rılJslı s~v~l\ll't<yiı hntı yeni galibı•y etl~rl• 1' 11ıağa gilnıeğe nıeebur olan Nat:rı~a bı~n - subır mescle~i... Fakat sabremek guç o a-
hir buçnk senedenberi devıtm .e~en mu: nandan okP.dar r.lır.·m.uiydi hııiı ul111ıı ~ dan pek ziyade mütces· ird!. Bir gün çıta-. ,.ak. 
'lnnidııne muharebele1de terazının ı;ılmdı· yan Slnyenl lrtlıliy~ dnıİ)lt!ıılir. 1-:~:tsl·n Aııkanı, :!fi (A A ) 'l'ürkiy~ agır• dan Avrup~ya d~n1 giden· .bir· ek8prese Fakat haki!rnt bizim düşiindüği\müz-
)'e kn<lıH mOva2eııtıle '1uran kefelerin· huta ... ı Jaµoıılı:ır larnfınd:ın ıııulıoı.sarn <il- sikl •t ~amµiyonu <:olıan Mehmet rıtkibi \-0.qamon'){ ooJatuıq UJp.7.lS: ·n~mn.wt. .. tıma den .çok uzaktı. Nata.şa için Arknnjelden 
den lılri ıırlık M:ır basnı:ı2a lnşltum~tır. lındıt iı!i " 8 ~ehri lıır.ılrnn knvvcller lıu'ıınun Alman ilireşdsini :rn dakik~30 1 onu R ile beraber bindirdik . Bir hafta avrılnı.ak mümkün değildi. Biz seı'best bı-

J .. panyurıın Kalttlunvıu.1'ııı ayrılıın di · nıııv:t!-ıel~lerini IJava kıı\'Vellcrilc temin saniyede Mers inli Ahıııelte fl.L.:ibin' bu-' icinde Natasa tanınmıyacak kadar za - r~kılmı<ı t>L-,al~ bile, bu serbesti nihayet 
~er ııL:.ı;aıuı M:ıı1rltl kııuHsıtt..lttnı <irneral elnıe~lc idiler. ıı~ yakın zamanda yennıişlP.rdir. , ,.:ıflamıştı . Artık kendisin\ um1tn:u~t1ı. memleketimize dönmek için muteber ola-
1'.tiynlıaum k.unıaııdıt ve iu:ırc:::-.iııl· v~ril M k d "' d ı.mk 

Os OV
Q Q . -- Sacı ba?ı peri:;;an. kendisi daı·nm ag - bil!rd!. Ruslar şupheslz memleket içinde 

ın\ıştir. l~a\cat İııp:.ınyaııın bu µarçası şiın- 1n<riJtere - lr]a11()a t1'c•t1•nt tı. Mütemadiyen ağlıyordu. R in bhoymı- <eyahnt etmemize nmsande etmiyecekler-
lliye ı.ttıl;.ıı lı;.ırp malıenrnsini l\:tlalonya · yı·rmı· do .. rt tevkı·r b < A' "-' ' 1 dan ayırmak ~ l na halkaladığı kol arını orn di Hele AııkanJelc giderek Nntnşayı a -
'lıtıı lt:nıin eıliyorılu A•tık bu yol kapan- atll'\0 018Sl 1 

.. ...... nct''-·en· [ h li c c ·~ c istemiyordn. Ve mu"""m ... ı,, · mak ve memlekete getirmek bir aya 
'"•tlır l>ı-niz kısmı ise Franlconıın a~lıı· Moskova. 2fi (A, A) - Yeni inli ı b' · te .ıl·:ısı altında bulunduö-,.u için, hu cihetten· l.ondrıı, 2() (A. ı\.) - l>l'ın lılıın-~ - Ölseydim ... Ba~ka ır şey 11:> - hamdan ibaretti. 

hahat dolayısile Mosko\'adıt nıub :ı lifl~r- ' hen'> 
•it: luırp uıalıeınesi tewin etmek, gayrı · den yirmi dört kişi tevkif edllwi :;:tir. tla - İngiltere :rnlttşınası iwı;ı edlhııi~tlr. l ınezdim. R ... Sen:siz ne yaparım · ··-
toUmk.ı1n olnH\58 bile çok i'ÜÇ olt\caktır. Edirne ile Is la ll bu] Bu unlaşmaya güre, İrlaııd :.ıchtn İngiltere- ı Diyerek dnrmncian hıçkırıyoıidlı. R i.~-

1 >iğer tanınan Kstalonyadaki bntlin ye gcltc-ck her tıiılll iptidııf madıle 1 tasyonda sap.ı;arı yi.i~ü't ve hey~ca.nd~n b_u~ 
l\arp malzemesi fabrikaları durmuştur. arasında Otoray lı i ~· bi r l'~S tllC t:ıhi lıılıılıııtıyaı:aklır. Yal- · yi.imi.ış gözlerilc bir miıdc\et cıcldıyetını 
~Unk.n bu rabrikttları işleten kuvvei mu- Edirne, [Husu .;u] . nevlel 1 l.!ııı i r n ız 1.i rcı i m:.ılı '> ttl ınuanrnle :.:örecektir.. muhafaza ede-bildi. Fa.kat. hareket vakti 
ıarrikeyl Pirene hudutlarını y.tkm bll· yolları idaresi E1iıne . l .; Lanlıııl ~ra,ıııılıı Bunıı mııl.ab · ı irl.ınd..l ln~ilkreyc sene-' y:ıkl:ı~tığ'l zaman o ela kendine h~~kim o

Yii\c barajların yanında tesis edilmiş olun isleyen otolıl'ı -:lt·ıin r. ı. ·ı bc: liııi oı·t:ulnn 11t:_111.00ıl ooo ln:.!ilı1. lirnsı vcrl'C:oktir. Jamaclı ve bir çocuk gibi hıçkn·maga ba!j
"lelctrilc ı.;anlralları temin ediyordu. Bu • kaldırac:ı l< \'t!llİ lıir lı'ıllıir ıılınal.:. rızere- --~---------------·~~----~· &:ıntrallar ise şimdi Franko kuvvetlerinin diJ. n~vld · l>~ıııir volları, şt•lıckcııiıı ba· 
~tındcdir ye Katalonyıı sehir!l'rine hir zı kısıııılarınd .ı uldu~u lıibi Edirıı<~ - ls· 
Voll elek.lirik bile g-öndı·rilmemektcdir. lttnbııl ttr:ısında dıt munt:1 zaııı Oturny 

Hay&t bahalılı~ı da ıırlmıştır. Ecne · sererler ihıia'i edecektir. lıtarenh yeni
hi e"l\niilll\ltı:r. tıilhasc;a Frnnsı1lar a\.:ibe~
ten ümidi kesdiklcrl için olHı·a\:. memle· den almak üzere bulunduğu bıı o'oı .1y· 
'k.~tleı-ine dlinmek.ted lrler. lttr onbe!;' ki~i taşıyac»k ve Edirn~ - ls-

tanbul aras·ndakl mernfE'yi 7 - 8 s>uıt 
. İspanya hükumeti ve Başvekili Neg- içinde katedece~i gibi seyahat ttuiresi 

1 
?ın halkı sonun& kadar mukuveme'e da· 
Vet eden heyecanlı hitabeler ve nutuklur de pek ziyade ncuzhıtılAcaktır. O orııy 

ser~rlerinin pek yakında başlamasına 
S-öyleyor. Fakat diğer taraftan da eli si· çalışılmaktadır. 
~dh tutanları c'hren cephP-~·e göndermek · ısteyor. Halk ise artık mu~arebeien b 'k Milk~ llcr cen11~ eti katibi 
tııış gtbicttr. Londrada 
~ ispanya bOktlmcti aleybine gittikee 

~1uvn~cn blltı\n tıu şartları değiştirmek 
ıçtn! .l~panyol halk cephesinin mudze f "hılın(len bir gayret gOstermr sl veya-

Londrıı, % ( .\. A.) - Hariciye 1\ - 1 
zırı Lord ııaıiraks hu çab;:ıh :\lillcller 
cemiyeti gf'r:et sekreteri Bııy A venol'u 
kabul cdertık. uzun bir ıııt\liikaltu bu-

lunmuştur 

7G bin hin ki~i Anıerikan 

ıut _her haniİ beklenilınedi '< hir muci 
:tenın yardımına gelmesi icabetmekledir. 
t Aylarca l ~ panya topraklarını karış ka 
'' lllllc\afaa eden ve bu uğurda en :.{Uıide 

111 eııılt>ket evltıtlarının kanlımm 1tkıtlıklıt · Ordusuna crird i 
~11nı ırör?n lıu adaınlıır iç in m 82°lub\yet ~Ilı" \' uşıniıton, 27 ( 1\ . AJ _ Reisicn m-
aıtn hır ttkıbcte u~rannlıırı d1 hesapta A · O 

Uthildl. 1 Aı.· t - 1 h". k"I ~t k uvvetln ı hur Bay Huzvelt merıkıın rdusunu 
l.ı• ,i,i,.ın ıoy e ıı " ı ı 1 ı · b" .. k .. · ı t·h k" . , .. r ııttnQn ve hrrverdaı sözünü ctin- ta un ter ıye gorıııt:ı • uzre ı ı u ı ıs· 
Jctutlnl lslıat eden yeni Lıir misaldir. 1 lenilen 76 bin kişi yeııi lcaılro~a kabul I 

JJIPI40MA r cdllditlni blldlrmt~tlr. 

BENf:1vI GÖBÜSOl\1 
~ 

KAN 
H. Fethi TAŞKIR 

ıı~r inkıl5p harek6ti uz çok j(. 

rcıtlarıı k:ıçnııştı r, Fransıı ve Bolşc 
vi!\ ilıtih\lleri lıunıın ~~f'şilli ıııisıtllc · 

rile doludur. 
Alm:ınlm: da son yıllarda k:ınsız 

bir inkıJap yaktılar. 
N asyoa.ıl So>yalisl ham kP.tl de· 

nen ve be~ orı n\ i~~iııde keneli hıı · 

d11tlıırı dıtlıiliııde bUyük b"r ink :şar 

hamulesi y apan hu i kıh1p ta yeni 
i'frı\t niimunı·le• i verme~e bn~l aılı. 

Ajans haberlerinde okuc1um. 
Alınanyadli milliyeti şUplıeli o· 

lanlıır laboratuvıırlara sevkPdiUp kan 
muayone >inc tabi tutuluyol'mllş . 

Bu, gösteriyor ki buıüne kadıu ~o-

litika salıcıHthda ~·t:~ltli ı onrıfr~t ~ös
teren ifrat: hu defa ilmi h:r elbise 
~iymiştir. 

Kun ~ nırl1ıınnm i\ıııi tasnifle 
h<'susi hir :r kıymet t:ı51dı k\ları mu· 
lllmdur. 

Anr,.lk , Alınan k:rnı. Y:ıhıNIİ kanı, 

ln!.! iliz \ca c.ı, ~lac·ar kalll diye lnbo· 
rntııvarcu tosbil edilmiş hir şey 
yoktur. 

Ols..-ı :Olsa 9j. ~ riyc!f' :s•:h\at f'dP.· 
rek .\hıı nnlar tlalı: ı ziy.ı<lu ~ll g(llp 

kan taşı .rlnr diyebilfrler. 
Falc ;ıt bu hl\künı vo k:ımat\Uerle 

Hrısta k ;ıçmuk ilmf raı:ılltoyi politika
ya illet etmekten bil -,ka 1 >ir mana 
tıışıyav o az. 

----------------~----------........ ----

'- Aradan oldukça uzun b!r zamnn geç 
t:. !Sı.r ha.snhanedcki mcşuliyetıerim yu 
zundeıf, Pgetçenknya giderek R yi arı 
yordum. 'c da hiç gözükmüyordu. Faka 
.sırrına asiı it bir' ankada.:? sıfatlle gelip be 
ni arıyacnğıni ve dı:ırt yanacağını kuv 
\'etle tahmin ~ti.'Yoııdum FiUrnklka b 
düşüncemde aldnı;ut\adığımı anladım. 
l:ıir giin çıkı.P geldı. or~u göm1iyell aşa 
yuk::ırı bir ay kadar -0lmü.,%U. Fakat b 
kısa müddet onun taımunıyacak bir ha 
gelme~ine kifayet etnüştı . .,Bnri.z bir şe 
kilJe zayıflanuştı. Q.özleri ·yuvalarınd 
içeri çökmiis, etvar ve ıJıar.t.$rı.tııııa bir d 

ğınıkhk gelmlst.i. 1 " 

1 
- Nasılsın R diye ~ordum. 

_ Ne anla.tayım, görüyor.sun .. Bir g 
ruş.'e her halimi anlnmak kabil değil m 

1 
_ Bu kadar tızültnek do~ru değil R 

Doğru değil ben de ibıliyorum. F 

k t .... e sen bu mı benim kuru kafa 
:ı gcı "" 1 

1 t 
Ne yemek yLycbiliyorum. Ne r ana.,. -

hat uykıı uyuyabiJiiyorum. Yalnız onu 
.. n ·· ""'rom Hele mektupları geldikçe b 

Hl u,,.., • • 
bl"iti.in dıvnn~ oluyorum. Ayrılıgını oka 
~ l'ı bir lisanla yamyor k!.. . N: ka 
rızuldl\ğ,ıünlı biliyorsun. ş!mdl 'kım _b 
nasıldır orada .•. Oının üzgiin oldug 

1 düşün!l'ıek bile beni yıkıyor. 

1 
' • 1. (Ark~ı vn 



Felaketzedelere 
Yardım 
Genişletiliyor 

Harap olan yedel'de 
ınodern ve yeni bir' 
mamure kurulacak 

Başvekil ile 
Hariciye Vekili 
Atinaya vardılar 

( Cıı ıarafı 1 ıncıtde) 

Bu iki dost memleht'e ol
duğu gibi Ball<an tınlant dtvltller1nde 
de bu doı:ıth:k bir ktst daha aJtmakttt 
dl". Ati'lada ik8mettm mUdtittince Yu 

Ankarf, 26 ( A A) - Cümhurly·t u<Jn Kralını b'.lz .t :Liyaretle tüZ
1mlerimi 

Halk Pdrtisl BOyük M•llet Meclbl guru sunııca~ım. Yunani tanın bUyUk Şef• 
pu bugün Ant1lya Sıı.ylD.vı Doktor Ce- tz;ı d'lsturn Metal sıısla da do~tar.e bir 
mal Tuncan' n ba~kıolı2ıada toclanmı}· surette görüşec"ğlm .• 
tır. Son güolerd" Kırşehir ye Yozgatta A tına~·a '\'UT'IŞ 
pdtr altınrh kalanbrın \nş meveİ'tlinde Ankar.ı, 27 ( A. A.) - B şv• kil 
ne ya1rca~ l.ı·ı bıı~lı c1ıt Antalytt Sıy C~lltl Bay~ı'ı, H·ı ıcİ\· e Vt~ilt Tevfik 
lavı ve ıırb:ed • !ilatı ısr&fınf!an ~oruları RU;-.IU Araı.'ı ve berttb~rl~rlnıle lıulu ,...an 
suallere c~vap veren B ... şv• kil vekili B.1y zavbtı tıııuıil lrt:n t tın salit 2;!,::!0 d,.. 
ŞülırrU Kııva beyıınatta hultına"'ak bu hu· Atlnaya mu11astthlt ~tıul1tir . l-1tıt':lyon ' :ı 
hurnsta lıij '? ılnetl.1 alh~ı trtbirleri ııştt · Hats\e'dl Mctıbıa" 81~ Arıdrrıılk, ·ı•n, 
~ıda\d şek\lde iz ılı ıetm ş fr: kiyc!nin Atintt ~ı;i i .füıy t·rn~erı c .rd 

1 - F'elQht mıl'takRS iı d . ıc.i Çidır Günaydın ve dcıh -ı t.tı· ~01t z '·\'"l tanı 
~ liııııl ı 1.ııl ı• n lı .lkt·uııın hlr ct 11 h-ı ı 11 fı"dan knrşıl<tr mı~Lırdn. 

SOdün kayma~ını 

t.Jm:lmen cık:ırır 

Kolay işler. 
Y.:ıpılışı basittir. 

Fiy:ıtı ehvendir. 

••ılıl r.: r~kttt!M,. ıuaı111. kH!ıuıı Till'll i~iıı Hu lutt ·.n itlhrıren Atin'\ i~t ısyonumı 
w·ıı i v • pı ı . <' ılc ı j ı· ıl:.ı 1 , el •;ığ':ııııı •·s •s kaıl •ı r f!'t"Çlffln bUtlin m nlakal~rda . do~t 
hu· ~ o .. y:ıpı!ıııı· " ın mlt>kı t B-ıiiVPkiltnt ve H .t1cıye Vekı-

Umum satış yeri: lstanbul, Tahtak~le Cadde~i 51 Nlımaralı 

(Poker tır"'\- l ıç1ldnrı rJcnosudur·) 
2 - . .\ ... i v.- morl 1 n ş~ldlıie ye·•f , llni .. t1Aıııl.11n;ık i_,:trı k~nç ~~Uyar hütün 

liövler'n t .. ~l -ıi. lı ılk ~oJl,,ru d .fıou~ v « ı rşıı,.•n Ahı t:r7nrumı1ll ~-ı• ı• y,.,., NEŞET S')LAKOÖLU v OHTAÜI OörctUtapırıı K.:.:ıa~ ~~ 

• 3 - Felak,•t mıııtaktHllf'tı ;)00 b'n LOı·c., ynşıt ... ın Bıışvel.tO C~la\ BıH ar ve 
liralık hüyül.{ bir t.ıb ıs-:ıt verlbıesl. Ha·'ciys Vôkil'» d;ye b -: Qıtmışlardır. 

-1 - Kôyl~r tes~" edillncı-y ~ kad r Atlnl tstıisyorıunrttt ashri kılttldr s~ltlaı 
Kııı'ay ve Mil r .MUdntaaca ıeda lk edi res ninl if :ı etwişl~ı· ve trenden ın ı. n 
l cek ça iır?a-ın bir hafta içinde biır :ıla· Baş 1t- kille füıriciye Vekili kı taltsrın ön 
ra g-önderilme;ii ıeriodfn gt>ç. rek sel'1mlamı:ilar ve: onıJıı 

'f ~l flk ı J 1 1 -()) bulunan zabitlerle yüksek uıtmıurlımn ., uy a · ,am e' H .) • • 
lira öndı• rdl dle ı ınt sıkmışlardır. 

u g .. Cehli Bttyar buradtt bey&nathı hu 
l\lu,,lr, 26 (A. A.) - Bııi(un kız ltıy lunartt\c Yunan topraklarınıı gl,dlği an-

c..-miveti tarafından tPrtip edilen btr top d tt·b' dost ve müttefik Yunan .. M 1 h 1 d an ı tsren 
tantıy~ blıtun ug a ~ kı avet t>dilmtş, halkının gö.sterdiği bUyUk hüsnü kabul 
bu munasehetle Kırş~hır, Yoz?ı~ telalrnt· ve misııfltp,.rverlikten pek mutehassl6 
zede_lerlne yardım lçın :ır k.omısyvn se· olduQ'unu blldirmlş ve gıızetecllere se· 
çtımı~tlr._ llk ~a~lrde l ., 00 Jıra tel hevf • yeıh'\tl hakkında bir k.aç söz !Öyleyerek 
le31le gonderılmıştfr. Tt.berruut de1 anı Atınıda lkaw~tı esnasında httşmet't Yu 
etmektedir. nan Krah ve Başvekil Metttk:sasla doıda· 

Çadu·larda elli bin ILl~I ne muta.kalla bulunacağını Elen 'fUrk 

Ankn•a, 27 - Zelztle mmhıkımnda do~tlu~unun lemad1si yolunda ı:-ö Uşe· 
sarsıntılar kesllmiş gib1dfr. Pakat korku ceğini bildirmiştir. · 
ve heyecan devam etmf'k•edlr. Yunan u:ızelelt.·ı·lnln neşı·J)alı 

Gerek Kızlayın, gerek ordur.un te· Atına, 27 (A A.) - Bu sab&lıld 
mln edtlen çadırları s&yesfnde açı~. ta Allna gazetflkrt Biişvekil Celal Bayar 
kim"t ntn bı· akılmamasına çahşıla ıştır. ve Hariciye Vakili Tevfik RUştn Arıısla 
Harap şı htrlerln clvannda, içinde peri· Knıl ve B:ıy Metaksas aras nda yapıla 
şan tr-sanların oturdukdarı çadırdan cak görüşm~lerin Balkan antaıılı çerçe· 
tehirler ve köyler peyda olmuştur. 1 vesi dehilinde sarsılmaz bir dostluk 

Gen k hOkQınetin, Gtrtk Kızılayın bağı olacfi~,nı memnu~iyetle kaydet· 
ve gerekse halkın devam eden yardım- mekted!r. 
ları sayesinde felci 1'etzedelere yiyecek ------------
tevzii temin edilmiş ve intizam altına Teşekkür 
alınmışıır. AA-ır yaralılardan bazılarının Kızım Ntrimanın on lkl gUn devıtm 
ddba kurtulamayarak düoyııy!l göz yum- . edeo dittf:ri basrelığını büyUk l'ir tuna 
dukları heberlerl gelmektedir. · · j ve hazakatle t ~ davı ederek çocu~u teb· 

Bazı kimselnda iptida! vasıttüarla llkeden kurtaran Sıhhat Mudur vekili 
har~p evlerin\ tamır etmeıte çalı.şmttl!· ! Ktıraköse HükOmet doktoı u Bay A•ım 
tadırla ·. Z0 bele mıntakıısında evsiz bad - Ôz'Tiene atlemiz namına beyanı t ş ~kkür 
sız ka'ao aile efradının mikd.m apğı 1 ederim. 
yukarı ellibinini bulmuştur. Ağrı Vtıridtıt MU Jürü 

Bununla beraber her taraftan yar· SUreyya P~t 
dım kolları taaliyeUerilt artırmıj bu'Un· PAKlZ.A 

Erzurun1 Vilayeti Daimi Encümeninden : l 
Sıı :ı 

No. 

l :ı 

1 :ı 

14 

15 

16 

17 
18 

19 
20 
21 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 

U . M. 

No. 

H 
]j 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 

27 
20 
30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 
38 

39 
40 
41 

42 
43 
45 
46 
47 

89 
90 
91 

46 • 92 
47 93 

Hiıı:ı 

No. 
22 
2..ı 

30 

32 
34 

36 

38 
40 • 
42 
4'1 

4G 
48 

C:O/ G2 
1 

5 
7 
9 

11 
13 

15 
17 

19 

23 

E•.ki kirası 
j!ayri ıııt·nkııliin l' İll<,İ Gayı i mrnkul iin mevkii Lira IC. 

M3.g~z~'\ !;jat ıılc ı ıııc.:;clct: karşısında 30 00 
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Kert>~te clll'kkfmı 
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• 
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> > > 30 

E .ki M.d llH'YU::ll11 C!H~deslııcll' 47 
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.> 

> 
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> 
~ • > 
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> 
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T:ıs Mağaz:ı.ln.r cadde.si 
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> 
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> 
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> 
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> 
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> 
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> 

> 

» 

> 

> 

> 

Aı'li::ıhan kapısı caddesi 

> 
> 

» 

> 

> 

> 

> 
> 
> 

70 
50 
60 
55 
70 . 

75 
44 
71 

75 
300 

250 
200 
100 

200 
200 
120 
120 
120 
80 
30 

120 
120 

120 
60 

200 
200 
200 
281 

00 

00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
10 

50 
00 
00 

00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 

00 

00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

/-.,'r:lfl'lfJll 1 1 1/fİ,tj<'Iİ /rt/ 111 

.lliidiidiirjiindf>Jl: . " 
• Jfll"1 

Ernı ı uırı yukttı ı 1111~:. nılıaım mı; iP ref 
ıdl 

Alıın ·• t 0!1111 l\.lı:bıu~l K ıılıtı:ue ,ıl 
mflr:>t: \atla :Jyni ımılıttllede ta~ıırlıt'~;~ 
canbaz Alı ~H' ltı hııkkıil Etem t1rktiS 1 ~ 
Dursun öıü yol ile mah<lul 1:1rı111V~tl •J 
bat 32G larlhln1e 380 kuruş b~d811 / 
ri('fn Mahmut oğlu Mıuuo<lan sıı111111ı 
dığındırn l'tpuya tescili talep ~t~ ~~ 
Bu g ıyrı menkul hukııkf klyroetıııbi,l 
b stnıiş eınlaktan bulunma~ına dti 
l !> l :l sayılı kanunun birinci oııld ,.ı 
lstlnaden mahallen tulıklkat yap.ılıt'ııirt 
ılttn bu arstt hakkında beşkı.t ı.ıır P 
e .!~rıler varsa tarihi llAndttrı ilibllr:i~ 
gıın z11r rınd!i evrakı mUsbitelerlh' 

1 
te tııpu mllilirll\ğllne ve tatıklJ\•1 111 
ol rn 9 5 ~l:l8 Paz trle ·i gUnü nıabll 1 
bulunacak tapu memuruna oıurac)J 
rı ilan olunur. ( No. ~62 ,/ 

Er:.11rı1111 ı•ilıi,ııeıi ,/1111111 

J.,,'11r·ii111e11i11deJi: 
Erwrumu:ı h11stane!er cıtdd 'f 

lıusuı;;i mubasebeye tıit Numune ~ 
( 149H ) lira ( 41 ) kuru~ bedeli ~, 
bahçe dl varlarının yenlder. fnşa51 1~ 
eksiltme usulu ile eksiltmeye }\ontl 
tur . . S 

1 - Eksiltme 10 M 11yıs 9.J 
1 

gtınu saat 14 de hllkthnet konıığ' ~Af 
vilAyel uaimi encUnıeninde yııpıl 11 ~) 

2 - Muv11kktJ.l leıulnttlı ( 11' 
( 50 ) kuru~t ·ır. ı 

3- istekliler bu işin ovr:ıkı r~11,~ ' 
ni vilayet dslrnf encümenlle ııtıf 
dOrlüğ'Onde okuyubtlirler. , ) 

maktadırlar. Durup dururken tdblatin 
zalim hış nına ug-ray.ın bu biçueleiıa 
ııcll yardımlarlle vaziyetlerini dUzelte· 
bilmelerir.e ı n geniş mH ya~ta çalış la· 
caUır. 

HAVA 
48 
4!) 

94 
95 

96 

25 
27 
29 
31 

33 
37 
3!) 

41 

32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 

.. > > 
> 

> 

> 

> 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

4 - Js '.ek liler blı inci madde~~
lı g n 11 ve sa11lta t!c;ıret odası ve 1 oo· o blrl:kle bu gibi İ!jlerde ehliyeti 111 

50 > > 
> 

> 
27 4 · 9.'18 s!laf 8 Raporu 51 97 10 > > ,. > 

Hava tazyiki : 608.2 :~ 98 14 > , > , 

it it (I>eniz .se~lyest) :763.o 99 12 ~ > > > 

> 
> 

> 

40 
40 
40 
40 

00 

00 

00 
00 

00 
54 100 10 .. • .. > 

Suhunet : .... 13.4 55 101 8 , > > 40 oo 
DQşük suhunel : t- 8.7 56 102 6 > > > > 40 00 

, 
t'rz urum t•alilifjiudnı : 

KopdaA-ının vilayet hududu dahilin· Rutubet : % 74 57 103 4 > > > > 40 ou 
ıte ( 1498 ) lira ( 40 ) kuruş bedPli ke· Ruzgar : Sakin 58 104 2 > > > > 40 00 
şlfıi Kop karakolunun b~ton11rme Çutl y .. 1nş : muhtemel 59 107 0 

Ev > > > > 40 oo 
k ·1 ıu ·ı k ı --a• K:ı.v:ık ın:ı.ha llf"..<ıl ıo ııo in~t111lı •çık c sı lme usu ı e e ~ı tme- Gsceki yağiş 0.4 M. M. GO 108 8 Ev 

ye konulmuştur. > , 10 oo 
1 - l':lcstltme 11 M.lyis 938 Çar- Rüyet : Tam Ihı usi idareye aid olup mevki ve evsafı yazılı m:ı.P;aza ve dük,k:'.ı.nların 1938 

şamba aünU Sdet 14 de hülttlmet kona- L' /') I ı · yılı icarları 26/ 4/ 938 gününden 1tlıbaı1en 15 gün mfüldeLle :lÇlk arLırınaya çıkarıl -
• ı~J'Zltl'ltlll Jf. N l,l/11 mı.ştıı·. M~yısın 11 inci ç:ırşamba glirıU Vi Hyet D:.:mı Enclımeninde 1haleleri yapı-

l}ı içinde mı fut n•U fürlUk odas~ndı ya- /' • I · / lacaktır. l • lekl!lerin Encümen kalemine mür:ı.c:ı:ıt etmeleri W·n olttntır. 
pılacaktır. tl.'JWılf 1111 BU : "" 

2 - .Muvakkat ttıwioııt ( 112 ) lirıt Taş mıtğnalıu karşısında ve bedes· (No. 263) 4 - 1 
< oo > kuruştur. taı t:tisıııı ıda kı 33, 34,36, 38, .ıo ,.e .ıı 1r~e:.,..~c.""~~~··~~~ır:+:3'r~~~c.•~s::..~ll\l 

3 - istekliler bu işia ev ı akı fenni- Numaralı dükkl\nlar 938 sene~ı lçla lca- T •• k H K 
yestnt nafııı müdUrlüQ-Onde okuya bilir· re verilmek Ulre mUzayed~ye çıkarıl·! ur ava urumu ~ 
!er. l 

11 
' m:ştı;· Maya! 938 Pttzartesi gnnü ihale ! :! :; İ .\' (;' İ T /<.,' P T ı· P 

4 - stek i er T c.uet odttsı vesika· i • 
•ile birlikte bu gl!Ji işlerde t:hlfyeti ol- olunacakbr. Taliplerin belediyeye müra-
duQ'Uaa dair nafııt mUdürlUğünden alm- cutlBrı ilan olunur. (Mo: 249) 4· 4 

mı~ ve.~i'<aslle yukarda birioci mıtduede ı 

y,z .ı ıPu ve sıuıtta ·natııı mü ıurıu1c oıfa· /...,'r ~lll'llJJI in·a dairı'.ı.:İ11dı•11 : 1 

stndtt tt-ş ; kküt edı:n kf)mi;;yoıı riyaseti· 30 4 938 CuuHtrl ~ ı gllııl\ s •al d >· 1 ~ 
\le mürecaat etrntltri ilin olunur. kuıda li •le•Uye müfltzalarında kuyumcu Bll'i ud kq.lde 11 ,\1 ~.yıs ı H:ts ılı·ılfr U 

( No. 2t>fi) 4 - t Sadullah Canın dfı\tinında elmas kupc. Hüyük ikraıniyc 40.000 Lintdır ~ 
____ ___._. . ..__________ pııntantlf sıstılacakttr. Alıcıların matılll· ı ~ 

t•"' " N f' Müd" l"lünd llndc satı" memuruna mu·tıcutltm ll!n Huıılt1rusn b r;~ka : l5000, 12.000, Hl 000 llrtılık ikramiyele le (20 000 ve ~ 
\iumu~hane a ıa uru en: , 

1 
10 ıı<ıo> 11 ı I{ iki d r o:unur. 

1 
· ra ı a et ıııOkafat vnrdır ... 

GümfışbHne NıtfJa MOdürlOğUnde . Şlmtily~ ktıdtır Lhılerce ki~l}i zengin ,.fi~n nıı Jı iyaııg<ıyn i~Pr ·k ~ 
!lAeVCUt rn ftdef !\llinditi<\ tamf li 1 l ~ -4 • _ ..... _. ...... _ .. _ ........ ,.__! 6tfflek 'Uret!le Siz de ta f'nizi <f Pt f'Vf İ•1.. ~ 

'9a8 ·gitıııarıden il ibaren b'r llf nıoddetle Çocuktaıint başlan l &.~~~ı.ı--nr~~~••ı::.~w::r.:ır:ıc:.~~~~~-.~JJ 
eksUtDfcıye ıçtkııtılroıştır. Bu mUddet •zıtr· I savan uıus yarı 111111 d 
tınb tııKpletin 'Giimllştıanc Ndıa Mü· kendi elile baltalar 1 

ts&h1p n Bt.fllluh&rrtrl: 1:.H1t1ril: B•Jaı.ıflır Dlilft)f 

4ff.Qrl'4t11ne aıürı:tcaatlan ilin olunur. ....,.....,. , .. ,........... c.tBAD BİBA.N 
(No. 239) vmıma Il.lfZ1l&ıı 14N• .aeıı Yuı t,ıırı Uıtsldığı y ı: D r»ÔU Hıumne J 

ntt dalr narıa mUdllrlOğünden ' 1 
\esiktts!le viliivet dttiwt enoüme111 ~ 
rrcuat etwelt- ri ilan olunur. 

( No. 204 ) 

DOGU 
il AN T AKIFESi ·l 

K ud tt~yıft:J:s uuttıul 2rı ı; 1 
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• " • ôC 
tıan verecek klmııeltır 110 111 

lbS! ldure MüdUrln~Un" ruurııcı.t p 
tldlrler. Devamlı lUlnlu ıçııı 
lar1fe tatbik. cdillr. 

111
, 

Kırmızılı lltnlarda tarife 
f ıtzlasilc alınır. ıııJ 

Adreı dctişt1rmek 2~ kurııf , 
retc tab!dlt. 4) 

DOÔU Abon turif~J 
12 Seneliği r 

Altı tıylıitı ! 'I ' 
UÇ tJ.ylıtı : ' '(ıil ı 
8tr ıtybğl : I.• I~ 

ECNEBi MEMl.EKF.TLEJl 
S~nelltl 2• 
~ ltı l'l'htı . 1 • 

1----~ııl~ Yerli mah kuJJan11 j· 
1 parayı bir cebir1dC 1\1ı 
1 
ğer cebine koyn1tı1' -----
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