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iDARE YERi: 
Wnuram Gölbaşı f)o(ftı fdarehan"~I 

Pasarteslden maada her gün çıkftr 

Sayısı her yerde 5 kuruştur 

SA 'l'J: 12:> GAZETE 
Basılmayan JU>lar geri verllmeı 

• 

lürk - Elen muahedesi 
Atinada imza edildi 

Doktorlarımız dün son 
müsamerelerini verdiler 

1 

~ 
Dünkü müsameroye şehrin büyükleri de 

Marşal Çakmak 
hastanesi: 

İki memleket dostluğu 
bir daha perçimlendi 

davet edilmişlerdi. Doktorlar dikkate 
değer vahalar takdim ettiler 

Şarkı nG ü 1 hanesi 
ırnn Jl •ıreşal Çakmak bastrnesinde :D 

mevsimin tıbbi son mtlsamerf'si verile-

(} Z~lemiz . te ara ır \ Mıırşal Çal<-
11 ınak bııstanesınde a keri ve s ivil Yunan Başvekilinin Başvekilimiz ve 
0ktorı ·kı · 1 

ilQı. ano 17. ' n mOş'ereke, tertip etıı erı LJ • • 1 F k ·ı · • r • d • • 
1 •nüeatrer terin blllt\r;ahmnı okursu- rıarıcıye ye l ımız şereı ıne ver ığı 

'l\ı~ 1 lııı Şle dlln hu mOt:hmerelerin SO· • r tt . A t ki ·~ l d. 
°':rusuna lıHr~n h<>ni cı 13 C"~ırmak ne- ZlYQT e e Sam lml nU U Q r SOY en l 
h·~:tlni gö,t~ren kıy-retll. f'oktor1a•ııııız, j Afnıı, 28 (A. ,\.) ~ Başvekil C ~ını 
~I" bir ılim ı l\vesınln çalışma 

1 

B yar ve ll ıricivA Vrkilı Tevrık ROşl'1 
ıc· Jeı i ıi v rd ler. ' Aras ile Yumın B ışv ~kili M ·takcıa.; um-

~ Jlls .r.I 110 tutıar Hnlı· r ı olur B z '" 
1 
Hmh dün s~a.t 18 de T .ırk - E ı ıı n 11-

ıı.. __ .ş_'Yi ı iyah g- ıhlli\derin. ını· a ~· nıl 'n ah ~d0nu ıncs• ımzul •nmı-;tır .. 
l~Yll)jt hir t rdn at; ın-!\c: itlvt'ne llılu-1 Hu 111 1\nlls'\lı<!tle Ba :-vekı l C .al Ba 
llt11., "' ·ı d . . 1 l · lıaz n tıtmıımll"l nikbin olarnk yar g z tP.cı .r: ;ş · ğı a<ı ı y nal ı 
t~iGrntı· k b 1 t şimrti şu satıı· bulu · nıu~tur: 
~ z ıı ıu r. ş e 1 1• •. · • b' · ı. 1 }ftı k l) ,,. 1 b" ;ıc MarşAli 1 - uy net• ı vA sıyası ·r vesı !\ a\ ı 
ı.._ 1r rn, o6 ııc l t:y . . · . .,.,Gt izafetFn kurulun bu Şarkın auı. 1 ımz3Jadığ'ıcııız tan dolayı p .!k _biht •y ·ırıııı. 
"'-ı 1 ıl Hu veslkaoın imz~I n•sı. Turk RPE>len 

)'.tıl nln, bu ka·arılı\c:larda p.u• par dostluğunun s ın-dm ız bir tezahuruıtur. 
\in dayen mUessesenin, yantt:~' eı;;P~- Atin.a. ıa ve hatla hOtOn Elen hu t ı ıdu 
\otf tıeyecanmı duyuyoruz. Iertemız dahıtıode, El,.n halkında'l ve hll<:ı)meti 
:. dorlarda Adt-ta huşu içinde yürü- erkiinnıian gördüğüm derin a!Aka ve 
• 0tıu ' }1·i . t k ~ buz, size 0 kudar hürmet le ı\ n m•sa r~erverltiti ~Pınıl~. etlmrt_e süy-
1 .... l)or. t,ı duvarların ark<'sında şu leveceğım ve Eten mılletının selamlarını 

rek !'ezon kapatılmıştır. MU!inmereıle 
Korgıın~ral ~ı. Ergü :ier, Cen~ral Z. Toy
denıir, İlbay Haşim lşcan v~ şebri ı bü
tUn doktorları hazır bulunuyodardı. 

?-. Omure bas'ar.est Asab"ye mütehassısı 
C• vat Bil •Ağrılar. hckkmdft biyük 

isli"ede ile d·nıer.en gi:1°l bir kont ·ra"s 
verdf. Ru konr rın--ıı Hoıtkcn rn~tebas-

1 s·s: Frl 1, Ni . İ\'C n · üt• hııscı sı A~ım ;ş 
'ti r k et'i' c~. • 

I\ )' ı fesan · tuıı s ınr", O ol •ğ R<>~inı 
E ı.ırc ıı M sn rı et-ış , do~ tor R •şü l U u~ b1r 
ki 1, doktor Iddn E lr ı 8 s ' of , rioklor 

F. Ar k r.n bir cüzarıılıdıiki göz ı\rfizını, 

ve körlUk müba:ağal!!rın•, dokto':' Üme· 
8 c 0 n R ·yno has•at,ğını, M. ôzo: d yas
t zl-m, ve Abdülkııdlr Taştan da bir 
Afıızi v ıkasını takd im etmişlerdir. 

1 Hundun sonra S rtabip B ı y As m 
bir nutuk irad etferek, bir senelik mel sıti mahsalUoü izah etmi~ ve h zl runıı 
çay ikram e•1ilerek merasime nlbayet 
verilmi~tlr. 

l'iDmune hastanesi Ao;:ı'1iye Matı•ha•11 
JJr. Cıwat IJ/Lf, 

_....it )Qz\: ~~ ılımn öteshıdekl koğuş· yurdumuza ~ö'. ürec a ğim. 
~. p. t d lnra de Kıymellı a·kudaşım Gt>nP.ral Metak-
~. ı ı1.tırap\a ınHyen vs an aş" • , h .. , llf sasın er zaman ol luğu gıbı, bu ınua-

l Su1Juluyor. hedenin imzasınrla du gösterdiği büyük 
İl\ liastananin kısa b:r nıa~lst vardır. alaka Vd gAyretten dolayı kendilerine 
~it baıardığı işler, o nıaııyt, çoktan arıı şUkran eyler, dost vo müttefik Elen 

11"llluıstur. milletin' sa.adetler temenni ederim. 

.. 
Bajı•ekil ve J/Rriciye Vekilimizi kabul 

eden Efon Kra.il .lfajeste Yorgi 

Arkadaş katilinin dün 
muhakemesine baslandı 

~ A.sırlardsn bert yüz osıü bı ·akılan ( Alttara.fı 3 üncüde) 
~~™e An~olunun~ kurak w -------------------------------
"' -~ Yerleri diye beğenılmiyen diyarın· F 1 K RA: Vali Kop dag"' 1 na 
' bu soğukların karlanrı, ta· M kt b 
'%~ lnsanı zebun etliği Olkede yer yer e u a cevap kadar ffilntakayı 
l\ 1 lt ve ilim ktıyottklaıının frşknma- İmtihan suallerinin çalınması mü -
h.... 1111lrıa nasıl iUrur vermez? Demek ki r.asebetile yazdığım bir fıkraya ismini teftiş etti 
~1~ ~crait 8ltında dahi olsa. burada 'ısaklayaıı b.ir muallim cevap verdi. 
L 'ıtı~k t bi ti 1 . tr 1 Evvelki nushamızda neşrettiğimiz bu ı 
'l.lır... e zme er uı yapuıana ge en A k J d } k "ll~u· l 1 d dtd' cevapta sade fıkramı değil umumi !tekilde ~ a e e yapı aca 
lıtrek .~ lcleman .u yokru mallan, b ı- hüviyetimi de tenkit eden satırlar var. 1 yeı·ıı· bı· naların 
ırı •8.r ık goslerere yur arına ız-tt t<l' Bunlar arasında ben yalnız fıkrama 

..,. 
1ıorlar. dokunan noktalar üzerinde duracağım ve yerleri tesbit edildi 

'-'it ll&aınerelcr 20 haftadan beri devam onlara cevap vereceğim. Diğerlerini ismi- c E\ ve iki gUn Vali Haş!m İşcıın berabe-
k~<>rdu. Don bnş hekim A~ım'ın nut- ni .. açıkça söylemeğe cesaret edememiş bir r:nde Vali mnvini Hilmi Balcı, Tfc ret 

0
_ 

4-ıt •11 ötrendiğimlze göre, bu 20 haf- mutereddidin kavli mücerredi olarak ka-
"'" r.._ b l t dası reisi Sadrettin GözObOyük, İnhisar-

'" • uari devam eden müsamereler u e mekteyim. Böyle olm_asa bile bun • lar baş:nU ıOrU Saffet Kahyaoğlu, tran-
ı... kı ınecmualatr vasıtasile memleket lara cevap vermekte efkan umumiyeyi 
'tQ ıı sit yo Iıırı ikinci mıntaka başmOdllrO 
~ .. '"'enıioe tenıt&ldı"'ı aibl, '-'ine pek işgale değer bir vasıf da bulmuyorum. .. ,Jht...ı & • " c Fehmi Tokay, Ttıpu mOdürU Yapr, Na-
i..et~ olanları " Z\ra bu bakir memle· evapları?'a .. !elince: fıa mUdUrO Mehmet Ali Onat, Maarif 

Perçuında orlj'lnal mevzulara sık İsimsız ogretmen: 
~ t~ . ' .. . , , ı - Suallerin çalınmış olması cari mUiUrll Hamdi Kesilin, S .hhat mUdüıU 
l°ıel>· dı.f clmt k iL Omkun olu) or - Ec- imtihan usullrimi . b. k d h .. .. Salim Ci milli olduğu blllde E zurunıcl an 

ı, '1b ....... . il d d- 21 ır erf' a a gozo-
,, '"'Uebıyatı vasıtas e e un yaya nüne getirmekli-· . .1 . ti Kop tepesine kııdar devam eden transit )11 · gımıze vesı e vermış r. 
~'lın '!o:> ve ta"dlr de toplamaktan ırerl Bu iki menu arasındaki mantıki müna _ yolu Üzerindeki sı badn bir lı; tklk ırezi-
t,~ijıı:v~r;. ~erlemek, tnrakkı etmek ve eltt!t hundan ' ibarettir. Eğer Cıkranın si yapmıslır. 
lltı~ı hııınet l\tmek için debelenen genç umumi gidişine bir göz atsaydın ve kafa- A~kalede durularak itmam edilmesi 

1 it ·Orlarıoıızın büyüklerinden gördük- nı bir parcacık çalıştırmak zahmetine artık bir glln me~elesi haline gelmiş O· 
t\ lttvtkl k' d lt ki katlansaydın bu pek bedihi münasebeti lan ttkarsu il a inşaatı tamamen ilerlemiş 

llııı e, ısa zaman il yara ı arı h 1 rd ""atr k. emen an a ın. olan hük a .net ve ilk mektep binaları tet-
tllltlln" ıyet, on.lllfı yUksek ıorm~k il - imtihan sisteminn b<nukluğu kik ed imiş ve bu sene yaptırı•ucak olan 
~'rıle~~ 0h[ln.l~~ı~. ve her dan. t~şv~k düzgünlüğü meselesine gelince: , mh'sarlıır idaresi, kaymakam, j'indarma 
•bıı k020~erınl ne ka ar ıttı aı !i Bunun hakkında bir hüküm vermek kumandam ve ö"'retınen evlerınin arsa-rtsa .d. . ı. ... ~. 6 

M Yerı ır. için muhakkak bir pedagog olmak lazım lan le· bit edilmiştir. Bundan sonra Pır· 
ls~ku a.rşaı Çakmak. !ıttstabanes:n·n tam değildir. Yalnızca imtihan gayesini takdir nakapana g idilerek orada inşa edilmekte 
tlt su!;!le J.rıurumiJa kurulması, burası- etmek kAfidir. olan ilk mektep ve J .,ndarwa dııircsi bt 
\Jlll'-lll.' b\f ıncr'}(•·z bıtline getirmiştir. İmtihan elde edilen malfımat dere " mdarı gözden g· çil ilmiş ve Kop yolu n
'lltrl( 1 Mü re t t i ş 11 k mıntıkasm n cesini kontrol etmek için ihdas edilmiş bir zer ndeki bazı lirızt<ların gıderUwesi 
~lll~ı:ıt E'zurum ayni zamanda ilmi btr usul değil midir? ·çin emirle: verilmiştir. 

.... 

Suçlu cinayeti inkar etmiyor. Akıl 
hastası olduğu için bir ·hastanede 
müşahede altına alınmasını istiyor 

. 
Henüz acısı ktilpler "en silinmeyen, · sorulara cevz.p vermek kudr"Hnde ol-

lieedeki cinayet hadisesinin faili Kemöl ; madığımdan yazdığım lsrctayı oku)•aca· 
oğlu Mustafa Kemal'in duruşmasına dlln ğım, dedi vo okudu. 
Ağırceza Mahkemesinde başlundı. Suçlu ı Bunda hulAsatan dlyorki : 
Kemnl müsterih ve vicdanlı ınsanhır •Ahmet Cemil oğlu Hamtd'i ben 
gibi tutursuz ve heyecsnsız, sabit, takat vurdum. Fııkat bir tren mQnakaşasındııtn 
teblike sezen bakışlari1e nezarethaneden mütevellit değil, tren münakaşası öğ'le
ç ktı. Mahkemeye götOrOldU . .Mahkeme den evvel ceryan etti. Ben badtse g-Uı:ıU 
salonu ve koridor hıncahınç dolmuştu. mektebin Ost S'3)onundaki p'ncereden dı-

Mıznuvun hüviyeti tesblt edildi. Ke- şansını seyrediyordum. Hamit yanıma 
mal lstanbu!da Anadolu1lisarda doQ-du- geldi. Yemek vaktı da gel~Tlşti. Bana 
ğuou .t'Öyledfkteo sonra ilave etti : tasallut etmek istedi. \'e bu yDzden ye· 

- Bende cinneti muvakkata vardır. mekten çıkın~a Hamidi vurdum. Blçatı 
Fevkalade hallerde lı~yecan ha sebile ( Alltarnfı 2 inci s;ıyıfad11.) 

Ziraat Bankası yeni bir 
bina yaptlrıyor 

'l'Urkiye Cum
b tr'yeti Ziraat 
hankası, Erzu 
rumun şimdı kt 

ve bunda rı son
raki ikti~at1i ve 
zir. i r'u-umun•ı 

göz önürde bu 
lundurarıtk ban 
kanın i' bBC'T'i 

lRadyoda Erzurum 
havaları dinleyeceğiz 
üç kilometrelik sahada neşriyat 
yapacak bir istasyon kukulacak 

ıttir. l'llanında merkezi olmağa ml\ste- Şu halde senenin muayyen bir zama-
nında talebeye vt-rilen iki tesadüfi' sual He 
onun bütün müktesebatının kontrol edil-ııı, ~~~~ ~lunduklıı.rı muhitte kendilerl

hl ~ !ılerı, mesaileri ile tanıtan Mar· 
lurı11r l jak haııtı1bant!s:nin kıymetli dok
~1114 ı ki seneye varmayan kısa bir 

V l ve ~ereflle oı O 
l arin da mode tenasip yrni bir 

Üç gür_ılOk k.ısa biT. mnddet için E.r
zurumda bır telsız verıcı istuyonu tesis 
edih c~k ve bu istaE'yon Uç kılometrellk 
bir çcvere dabi'ind ki aLcı radyolar 
vasıtasile dinlenebilecekllr. Lisede veya 
hava kurumu merk{ zinde kurulac"k. olan 

'"'' 
11 zarfında, sıbbata susamış, teşhise 

httclll~ş, btr yurt parçasında, ~elahi
ij"t'b 0 nu,abilmek imkanını bulm uş\ar, 
tttırıııı'l\clcrinl bu mUkemmel dereceye 

tlerdir. 
il En b~ 'r ııa~ uyuaunden en kUçUğllne ka-

diğine nasıl ı:ahip oluyorsun, kör ve ser - kJ / bina yaptırmı: ğa 
sem olmadığını iddia eden isimsiz mual- k 
llm? UÇQ ar UÇUrU aCa karar vermişt"r Ziraat Bankası Erzu· 

Maarif Veok1leti talebesini, muallim - Yımn öğleden sonra s ıat on dörtte Binamn arsl- rıım Ş111>esi Mildürı7 
lerini bu usule müracaat etmeden kontrol hava mü~ıtit olduğu taktirde Belediye- S', BelediyPn!n .c;;ıdet'in UtJursııl 
edf."mez mi acaba! 1 d k' d gos•erdiği KO'U{ pırka nazır münasip n n yanın ıl ı mey anda model uçak 

Bugün bizde cari olan usullerden baş- h c·Qbe!crine devam edfü c ktir. Model- btr yerde in'ihap edilmiştir. Planları ha· 
kalarının tatbik edildiği memleketler yok ler arasında mUnızc.neyl en iyi temine zırlamış fe tahsisatı ryrıloıış olan bu 
mudur? muvaffak olan talebelere mubtelır hediye- yenl binanın fnşıısına ydkında başlana· 

Varsa pedagojik malumatına daya - ler verilecektir. caktı·. 
narak onlara nazaran bizimkilerin rüc - Erwrumda yer yer ynkselmekte o· 

bu meı kezde şeb imlzln musiki şlnasları 
Erzıırum havaları çalacaklar ve deterlt 
amatOr bir ses üstactt tarafından muhtelif 
şarkilar okunacakıır. Bu tec•Qbeınln ne 
gün yapılacağını ve proğramın neden 
ibaret olacatını gelecek nOsbalnnmızda 
karilerimize bildirecetiz. 

kiyıııeu~nbas~ran ilim için ugraşan, Vd 

'4!fttbe bUgılerinl memleket hizmetine 
~1erı11: ed~n bu mütesanit sıhbat bek-

han ~ebeoplerini nnlatabilir misin? lan yeni binalar arasında, ziraat bıınka-
Anlatabllirsen: ttşe meydan, bekli - g~tü.~~~oru~. Üzeıfnde mütalealar yü - sının Erzurum şubesi dq kusursuz 

yorum. ruttugun huviyetlmi ş~mdi bir tarafa bı- mimarisi ile şehrin en güzel bir yerini 

Maliye Vekaleti Valimizi 
takdir etti 

Mali işlere gösterdiği alakadan ve 
vergi tahsi18t nlsbetinin yukseJmeal bu· 
susundaki fevkHlade ı ayıetlnden dolayı 
V t li Hatim lşcıma Maliye Vekaletince 
bir takdirname Jönderlladflr. 

Anlatmazsan: Susmak ve hüviyetini rak ta kend~. kıymetim arşınla ... Bakalım süıliyecek ve memleket bu vesile ile de 
bfüıbütün ketmetmek icap edecek. 1 akıbet ne ıosterir? ' modern bir bina daha kazanmıt olacak.· 

Sana fınat veriyorum. AJllnı tl Halebe B&badır DCLGER tır. CtllAD BABAN 

lerit, Ylln.ıdQklerl yolda başarılar di 
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Doğudan Haberler 
2!l ~İSAN 1938 ~ 

TRABZON ESKİ EHEMMİYETİNİ ALACAKTIR 
------------------------. 

Hükômet transit eşyasına 
iki katil on sekizer seneye 

mahkôm oldular 
Ancak suçlarında .hafifletici sebepler 
olduğu için cezaları bir miktar azaltıldı 

Çocuk haftasının 
• son musameresı 

/ü:; urla mekUıfJİ talebe.ı.:i de 
nuı l'tt/l'<ı l· oldu/ o,. 
Ç0cuk haftası münase~etile tertip 

edilen müsamerelerin sonuncusu dUn 

çok kolaylık gösteriyor 
Trabzon - Tebriz yolu iktısaJi 

·ıe bakımdan Batum yoluna ziyadesı 
rekabet edebilecek bir vaziyettedir 

akşam Kız Orta mektebi talebeleri ta- dı' 

rafından Doğu Sinemasında verilmiştir. Trabzon transit yolunun çok eski amelat memurları verilmiş oıduğ~ı ~ 
Tortumun Uşvak köyünden İsmail Ali ile kardeşi Feyyaz ve arkadtışları Sinemada büyDk bir kalabalık naza· bir tarihi vardır. Daha Romalılar dev- işlerin muntazam bir surette cer'Jll 

511 oğlu İbrahimi bir duvar yıkmak mesele- Sabri ellerinde taş ve sopı:tlarla maznun rıdik.katı celbediyordu. Hepsi talebe rinde bu şehre ziyadesile ehemmiyet temin edilmiştir. Bu mıntakadll d~ldİ~ 
~bden muğber olarak_kasten öldürmekten Mlhralfnin üzerine hücum ederek darp velisi olan davetlller dahtı pek erken- verilmiş ve Trabzonun elyevm Güzelce- tamirat için 180.000 lira sarfe ııııo' 

k f kö halkından j ediyo la k 1 1 M·hrali k den yerlerini almış bulunuyorlardı . .Mü- hı' sar denilen mevkiinde suni bir .ıım.an 1 gibi, 2. fi.O. 00. lira d. a yolun . bllk
8

1t •r' maznun ve mev u aynı Y r r ve ova ıyor ar. 1 aça· samereye saat yedi buçukta lstiklAl şs p 

43 yaşında Mustafa oğlu ıbrahim Çak- rak evine geliyor ve kapıyı kilitliyor. yap1 lmıştı. Bu liman A<>yanın lçerılerıne .

1 

hasredılmıştır. Yem yapılan ın ,aııdıl' 
F k marşile başlandı. Marştan sonra 23 Ni- d k.. ··ı ·k şa~" t makla katle teşvik ve tahrikten suçlu ve akat bu esnada Mihrallnin de ardeşi ve Hinde ulaşan yolların .. serbest mınta- sın a ~a~len opru er . zı re 

1
• ıefİll 

mevkuf İbrahim Çakmağın bir .deri 45 Rıdvan oğlu Mehmet Altay yetişerek san manzumesi okundu ve 3 perJelik kası rolünü oynamakta ıdı. lkıncı mıntakadakı inşaat ş~110ır 
Ya .. ında Mehmet Çakmağın muhakeme- maktul Ali ve kardeşi Feyyaz ve arka- «Yuvanın şarkısı» piyesi muvaffakıyetle Bizans devrinde Trabzon, Irakın bir gelince, Koptan İran hududuna s~ 

v temsll edildi. lik 1'1 .• leri dUn sona erdi. daşı Mehmetle kavgaya tutuştuğu bir Si- iskelesi idi. Abbasilere Bizansın ihracatı imtldat eden 400 kilometre 8• 
Hadise şöyle olmuştu: rada, Mihrali elinde bıçakla evden çıkı- " ~unda.n sonra'. mumya rondu, yürü- bu yoldan yapıhrd1. geçide müsait bir hale ifrağıdır~ ~t 
K:ıtil brehim Çakmakla kardeşi yor ve bu sırada bllyOy~n kavga netice- yuş şıiri, bır perdelık «Bult>şık bir hasta- Osmanlılar davrinden itibare vaziyet kısımda sarfedilen paralar aşağıd 

Mehmet Çakmak köye yarım saat uzak sinde Aliyi vurup öldUrUyor. lıli» komedisi sahneye kondu . ._Perde gün geçtikçe Trabzonun aleyhine dön- cetvel haliı:de gösterilmiştir. 
l b. d k B d d 1 1. M aralarında gOzel bir caz muhtelif dans b 1 t c· . e Vonedik <!~ lığındakl çayır ığa ır avar umu ya- u ava a sona erm ş ır. aznun- . . meye aş amış ır. mevız v .- · ı'/ 

yodar ve davarhm çayırdan döndükten lar yerlerine oturdular ve heyeti hakime havaları ç_alı~ordu. So~ olarıık muhtelıf lilerin Trabzon ile ala.kası kesilmesi Lir!- -SS!· 
sonra burada barınıyor ve sağılıyor. reisi Rimzi Türeci aza Ki\mil Ergin, Adnan şarkılai.' soylendl, Bahrıye rondu yapıl- üzerine Çine kadar uzanan ticaret mü- Erzurum vilayeti dahilinde 126.305 2, 
Bu kumun yapılması bazı köylü arasın· Karasu'dan teşekkül etmiş bir halde ye· dı, harman dalı zeybeği oynandı. nıısebetleri yavaş yavaş durmaya başla A~·ı kısmında ıoru79 
da !htllaf çıkarıyor ve geçen Ramazan rtnl işgal etti. İddia makamında Cum- 'dl :rogramin son num~~asık k:zı:ın~kka mışt•r. Süveyş kanalının rçılması da bu Ağrı kısmında bozuk , 
bir aece teravi namazından çıktıktan huriyet mUddelumumtsi Necati Sümer ı · u oy~nu oynayan uçll ız ço olun ehemmiyetini bir kat daha azalt- kısı.m imataıı 99,889 

6 meh!ıretli ıdl. Dakikalarca alkışlandı ve y t .t -:6 sonra muhtar köylülere İbrahım Çakma- bulunuyordu. Maznunların avukatı İbra- b. k b mış ır. Karaköse Şeylıbap 780 59 
ğın yaptırdığı kuma razı olup olmadık- him Şenbark da yerinde idi. Müddeiumu- ıahneye ır kere daha çı maA-a mec ur Son altmış sene za,fında Balum li- . ş~' 
!arını soruyor; köylülerden bir kısmı ra- mi lddiannmesinl serdederek, maznunla- oldu. manı, Trabzon limanının mtihim bir ra- Bu kısımda bir taraftan esaslı 111 J1 

b. k d 1 ı 1 i H h Verilen müsamere umumiyet itiba- ld ı k d. t 0Jıı!l .tı zı olmadıklarını söylüyor, ır ısını a rın c~za andırı ma arını stedi. eyeti a- kibi vı:ziyetine gelmiş ve 30 evve e yapı ır en, ığer tara tan y .,.jP' 
· ktul k. T k k 3038 1 rile muvaffak olmuş sayılabilir. Elbise- 1 ç 1 l k ü . d tıı"' ... ses çıkarmıyorlar. Ertesı gün ma ıme Uı ceza anununun sayı ı bu limanın demir yolu ile evve a u · yapı mı_ş şosa ~ s~m.ı zer~n e r"ut" 

lbrahim ve arkadaşi Cemal çayırlığa kanunla değişen 448 inci maddesine u- lere, dekora ve mizansene itina edildiği faya, sonra Tebrize bağlanması Trab- ehemmıyet verılmıştır. Ezcumle E ".1~~ giderek, kumu yıkıyor ve müdahale et- yarak maznun Mihraliyi 18 yıl ağır ha- belll idi. zon limımuıın faaliyetine mühim bir ile Ilıca arasındaki ç:>k fena vaııt~ 
mek istiyen katili arkadaşı Cemal'ie be· pse mahkO.m etti. Yalnız ikaı tillde gö- darbe vurmuştur. olen 14 kilometrelik kısmın esasl• bi1 
raber döğerek kovalıyorlar. Bundan rülen esbabı muhaftefeyi gözonünde tu- Arkadaş katilinin tmpratorluk zamanının ihmali yti· rtttı yapılmıştır. Sekizer amele ve tP' 
muğber olan katil İbrahim de domuz tarak 18 senenin üçte biri olan altı se- zünden Trabzon . Tebriz yolu ikmal çavuştan ml\rekkep 15 Ekip P0.~,ıJ 
mücadelesi için veri~en çifteyi alarak neyi indirerek 12 yıl müddetle hapisine muhakemesine edilmediği gibi, mevcut olan kısmının bu mıntakanın mütemadi ta[J)• ı-11 
tekrar kumdan dönmekte olan maktu- karar verdi. da tamiri unutulmuş ve iki ölke ara- tahsis edilmiş ve bu işin de rııu;~ ~ 
!ün önüne çıkıyor ve elindeki çifte ile Mehmet Altayın suça yardım ettiği· başlandı sında adeta münakalllt tamamen durmuş man yapılması için de 46 bin llT81 

ateş ederek cinayeti Jşlediği sırada da ne dair k<\naati temin edecek dela.il ve gibi idi. tahsisat ayrılmıştır. JI~~ 
kardeşi Mehmet: •Ne duruyorsun? Vur- şahit .sözüne tesadüf edilemediğinden ( Osttarafı birincide) Halbuki Trabzon-Tebriz yolunun ge- Kışın ku temizlemesine ge 0J 
sana. diye teşvik ve tahrik etmekten beraetıne karar verdi. hadise günll almadım ve kimseden de rek siyac;t ve gerek iktisadi b 'kımdan mm takanın Kop, Şoçtepe ve Tatıtr 

11
4 

suçlu bulunuyordu. bıçak almak lçtn para istemedim. Bıçak Batum yoluna ziyadesile rekabet ede· ları kar kapamasına maruz oldU~1\ıı: 
İki kardeş süngUlU jandarmaların Karasu ve Aras bir seneden beri bendedlr.ı. cek vaziyette olduğunu çok geçmeden burada mürur ve uburu teıniP e ı? 

muhafazasında yerlerine oturdular. Maz-' Suçlu bundan sonra akıl hastalığ'lnı takdir eden Cümhuriyet bükOmeti lra- nzere bışka bir hususi teşkiJAta !O et 
nunlardan teşvik ve tahrikten suçlu 

1 
nehri kabarıyor ilerl sürerek, bir akıl hastanesinde mü· nın Avrupa ile münase'oatı?da en kısa görUldüğünden Kopta 3, Tabir r~I· 

.Mehmet çok heyecanlı görünüyordu. şahadeye alınmasını isteyerek bir çok yo.ı olan bu yolu derhal ıkmal ve ta- ğinde ~. Saçtep:..de 1 can ıcu .. ~ 
B i l dold ran ko·· yıuıe Vilayet dahilindeki Karasu ve Aras t b ı t .,ıı enz sapsarı, sa onu u • şahitler gösterdi. mır e meye 9Ş amış ır. s1~na·~1 · rı in~a edilmiş, elde ~ 
rine bakıyordu. suları, eriyen karlar ve son yağan yağ· Mahkme, bu şahitlerle beraber şeh· Elyevm Ka"'akö ;e - Erzurum · Trab- r:e'.icenin ümidin tc:vkirıd! faydtı ti~ 

H t. hak· rl e aeçti Mah murlar dolayıslle yataklarından ta 111mak 1 k 1 t eye ı ıme ye n 6 • • v rimiz Akıl Doktoru Bay Cevadın çağrı- zon kısımları Limir edi miş, öprü erin ettiği görüldUğünden t u tesisa ~ 
keme karara kaldığl için, zabıt katibi istidadını göstermişler ve kabarmağa larak dinlenmesi ve ölü Hamtdin veli bir kısmı yeniden yapılmış ve çok fena cd imiş ve birbirlerine telefon jle 
ı. k d Kar rda ı..atı·1ı·n fı·m kas ba"lttmışlardır. Bu vaziyet kar111ısında, 
A.ararı o a u. a .. • • v v ve vas1sl olup olmadığının tahkiki için ol.an .. bir. ik.i ~.ınt.aka gUzergabı dıı de· )anmasına başlanmıştır. 

1
• it 

ten işledlki şahiUerin if~deleri ve delil- köprülerin yıkılıp sllrllldenmemest için mğbakemeyi 9 Mayıs gününe bıraktı. ğıştırılınıştır. ·,5 kılonı. etre uzunluğu~.da Bu suretle fevkalade şiddeti .ı 
lerle sabit olduhundan on sekiz yıl hap- Transit yolları Başmüdürlüğü tarafından 1 Ş hb b D y d J(arakose ., 

~ ı ı o an ey a.· a · 1 .a, ın • . nalar müstesna bu mm takalar .,"' 
sine, ancak maktul Mehmedin katili darp icap eden tedbir er a ınmış ve köprUlere Erzurumda bu sene hayvan k l a lı a Ur atla devam edıl ll"ır 

fen memuru yollanmıştır. ısım a~ının ı~ş a n ~ . t - tedbirler sayesinde k1şın hemen 
ve tahkir etmesi ve hakkı olmadığı hal- miktarı fazladır mektedır. KoprUlerin hepsı be.ondan hiç kapanmamıştır. ~ 
de katile ait davar kumunu yıkması ha- HAVA yapıldığı gibi, tehlikeli yerlerde yolun H"kü f 

1 
. t t •t yo' 

fifletici sebeplerden addedilerek, ceza on Erzurum vilayeti dab1llnde sayım kenarlarına beton duvarcıklar da yapıl· d.h~ ~e ım ~ınt rand rans~utl ı~i 
iki Yıla tndirlldtK-i bildirlliyordu. Kardeoııi bu sene çok iyi neticeler vermiştir. Bu- ver 161 e emmıye sa e yo ~ 

a v 28 4 9'00 t 8 R 1 mıştır · 1 k l B 1 oıe Mehmet Çakmağın teşvik ve tahrikten . . "° Sllll aporıı g-Une kadar yapı an sayım netlçesinde 50. 60 kilometre kadar tutan Gur- le de a mamıştır. u yo os ~ 
bir delil bulunamadığ'ı ve şahit sözOne Hava tazyiki : 606.0 elde edilen hayvan miktarı geçen sene- Ub lak _ Bayazıt Şeyhbaba kısmının işlemeğe başlaynn Devlet otob 11r, 
de tesadüf edilemedtğl cihetle beraatine • • (Deniz seviyesi) :760.2 ki yekündan 169.000 kadar bir fdzlalık ~eş~ yapılmış olduğundan yakında iha- sinin Tebrize kadar uzablacağ'ı ıııt,ı~ 
karar verildi. Subunet : 12.9 iOstermiştir. Sayım itmam edilince bu leye ç karılacağı tab'idir. kaktır. Ayrıca transit eşyalarına ~ 

Hir katil duba 18 sene yedi DOşük suhunet : - 6.6 ~~~~8;~n te~~~~iç~~it~~~~~ir~deceği mu- B~ yolun mütemadi tamirat ve inşa- edilen tarifelerin ucuzluğu dBteıı' 
ı937 yılı içinde Oltnnu Aristl kö· Rutubet : % 63 Posta ı"daresı"nı'n bı"r at işlerinin daha esaslı ve muntazam şayandır. ôtedenberl alına:arııioıı!! 

1 ·· ı Ali i k d l F' 1 Ruzgar : Cenubigarbiden S. 8 ?uf, . k'ld kU .d i ı·ç· v·ıaAy""'t na- senedi meselesi artık Devlet ıı·' "Unde ö duru en n n ar eş eyyaz a n bır şe ı e sev ı ares ın ı " ·•" " " teşekku" ru·· " t k.l lk' t k ile yapılan nakliyat fçin ıney''ı·" maznun Mıhralinin tarlası arasından ge- Yağış : 4.6 M. M. yağmur fıalarından ayrı ve mus a ı ı mm a a d h.
1
d. B 

1 
D 

1 
k yoıı p 

l F t 1 UI Ak • Sema . 10/3 bulutlu p dürl"hQ . . l ö '"l .. T b GO e&ı ır. u usu ev et am ıf ~·en bir yo eyyazın ar asına m a ı · osta umum mQ u& , uzun suren tesısıne Uzum g ru muş ra zon, · k 
1
. ldtrıl!Jl ..ı; 

d k ·1..J kt dl M Ru"yet • Tam ı.. 1 f d it il h ·1A ti . i 'ht· t ek .. e yapılaca nak ıyattan ka rıev olarak ora a esı me e r. aznun • a.ıf ay arı zar ın g trans yo arı baş- müş ane vı aye erın ı ıva e m uz • 
1 

k 
1 

ht Uf ye 
Mihrali Feyyazın tarlasından yolun geç •n. ıu müdürlOğ'Unün postanın geçirdiği zorluk- re birinci mıntttka BaşmüdürlUğü Y~ ~e a~yon atn mu elU t•ttıl 
mesi için israr etmekte, Yeyvaz da yoı Bu gece nöbetçi eczane tarı yenmek için gosterdtti koıayııkıar~ ku~uımuştur. ~ur~ ant urşun ama usu 
vermemektedir. İşte bu suretle başlayan «Cumhuriyet» eczanesidir. dan dolayı BsşmOdür F'ehmi Tokay'al Her iki mıntaka BamUdürlüklerl aş amış ır. 
dll kavgası gittikçe bllyUyor ve maktul••••••••••••••• teşekkür etmiştir. ı emrine miktarı kafi fen memuru He mu· (Alt tarfı t bettd•) 

~~===::;::================================================================================================~.;:::::::7 ' .~( 

önünde görmediği hir uçuruma düş- dum. Onıın isteğine muhakkak boyurt e
mtiŞ adamın hisleri vardı içimde ... Bu 1 ğecektim .Ve yine onun istediği gibı on~ 
bitmiyen uçurumda mı.ı.temadiyen düşü _ l gitmiyecek, onda.n iz:.ıha.t istemiycccktim. 

yordum sanlü... İdrakim.i, tabii hali:m! ı Vestiyerder. s~loı::ı geçtiğl.!n zamı:ı.~• 
belki aşağıda ayağım toprağa değdiği za- yengemi ve ağabeğimi mutat hllAfında. 

man yeniden iktisap edecekti.ın ve yalnız 1 orada oturur buldum. Meraklı gözlerle 
bunu bekliyordum. yüzüme bakıyorlardı. Evvel~ yengem: 

o ak.şam gec ~ yarısına doğru eve - Neyin va.r Re!ik böyle diye sordu. 

clöndiiğiim zaman düşüncelerim adeta Etrafını görül.miıyecek kadar telA.şla ev -
td;elllür etmiştiler. sevgi ile kinin ve hid- den çıktığını söyledikleri zaman bir şeye 

c!ctin bu kadar yanyana geldiğ-ini bilmi· 
:,crdum ... Ufak tlr tereddütle oeni sö -
~nden çıkaran Ayşeyi, ben <ie şimdi 

içimde kudurmuş b1r hlıddetle düşünüyor-

hamledemedik.. Nedir bu halin ... Nere-

erde dolaştınıerde dolaş.tın w vakte ka
dar. Sırsı:klam olmuşsun. Ne oluyor? 

- Aneden bir m~ktup alr1ım diye ce-

vap vera:ın. Sözünde artık durmak iste - Geri tarafı kolaydır. 1 toplamağa başladım. Mo.samuı ~J' 
mediğiıı.. söylüyor ... O beni tabiat.ne Si - _ Ben bir karar vermiş olmuyonmı bana daha evvel yazdığı bir ~ç vrf 
nirlendlr<U. Haksı2 mıyım ama yenge? ağabey ... Ben verilm~ bir karara tebaiyet beraber çektiğimiz res:mleri yo.P~~(ı 

Ben ona bütün ümitlerimi bağla.mi.§· ediyorum. Başka türlü de yapamam ... Ne için aldığım albümde brl çok rot IO~f, 
1 
tun. Ben ona bütün hayatımda arkadaş- diyeyim ... Hayır mı? Bu benim i~in artı:<. vardı.Onlan birbirlerinden ç~k.llrıJ ıtıı'·~ 
lık etmeği tasavvur etmiştim. Bugün bü- kabil değildir. Güç olacak, çetin olacak... Her b.ri bana artık çok uzaı;tıl ... cr1 

tü h all eunleri hatıı·l~\taıı bu ubcık şr,• ,1~6 1 n ay erim yıkılıyor, bütün isteklerim Çünkü hiç dü~ünmediğim ıbir akııbettir.. . ,,r-1 r. 
alt üst oluyor. En güzel günlerimi kaybe- F'akat dayanacağım... En büyük hisli araya t:ltırişimd~ b!r ölunun .. t>1f 

1 eşyalarını toplayan insandaki e.cı diyordum. Saadetle dolmak istidadını mafsaltma ur urumu vermiyeceğan ... 
ÖSt ır zün vardı. ô~ ~ erm'-'i' olan anlarımdan ayrlııyorum. _ Öyle bir şey ki bu oğlum ... Sana 

Uzülmekte haklı değil miyim? Ufak bir defteri karıştırdıirt ·lJ\ ~· 
şunu yap, böyle hareket diyemem ... Ha- ,. 51ıtv y tn t arasında rengi kaçl'lU.Ş ve a,r... .i'I, 

enge : yat senndir, macera ve sevgi senindir... t P" ,, 
Yazık dejı. seni anlamamış an lunduğ·u sahifeleri yeşile çal.ıı •:.P'' 

• - Bu sahada hiç bir tesir altında kalma - · çı1t• • 
lamak istememiş demek ... Anlasaydı ken- renkle kirletmiş bir kaç kuru tıf\P 
disine bu kada.1' bağlı, bu kadar temiz is - dan azami bir ciddiyet ile hareket etmen dı.. Bana baharın ilk günlerini ~~~t~ 
tekli birisini kolay .kolay feda edemezdi. tn münasiptir. Düşün taşın .. · ilu suretle bu kuru nebatlar aısabi pafilla.11> e'fl 

kararlarının mesuliyetinr de .SC"n taşımış .,,it J Senin hesabına ben memnun oldum... rasında toz haline geldiler ... » 
1

).$ 
Ya bu anlaşmamazlık da.ha sonra ortaya olursun .. · Bir gün gelip ağa•bey sen şöyle min küçük cebinde nasılsa. }Cl)!Jl ".r! 

söylememiş olsn.ydın ... diyemez.sin bana.. ô lt'9'~ 
çıksaydı? ... Ne yapardın? O ~an blitüh bir mendil. .. uzerinde hala orıUt~ -· 
bir ömür zehit olurou. - Benim için tek yol onun isteğine sunu taşıyor. Duvarda caınlal1l) e;'~~ 

Ağabeğlm il~ve etti : hiç ses çıkarmadan uymaktır. Böyle y~ - mı.ş bir resim... Köşkün ba11C ( ~t 
- Gençsin oğlum unutursun ... Yal~ pacağım ... ve böyle yaparken de zerre bir kanapede biı<birimze yasla.ıll~\•ı: r 

nız bir karar verirken iyi diiş.üruneni tav- kadar müteessir olmayacağım... yoruzz .. , Saııa o kadar sokulrflt\$ •ı\>"~ 
siye ederim. Hislerinden ayrıl... Kabilse Salona öir ölüm sü'künetıi ~öktü. O - zfün.de Öyle mesut bıir tebessil.P1 )· 
kafanı hareketlendir ... Şu an içinde ve- turduğum sandalyeden kalktını ve odıt - ki. .. onu da yerinden çıkardıJll· l 
receğin kararlar sonradan seni pişman ma çıktım. Odam darına dağınık görünü- '1' 
etmesin. Vicdan aza.bına. dUştırmes!n kMi. yordu. Aitr ağır onunla. alaıkada1· şeyleri 1 C,A,rlı•51 
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EN SON HABE RLERD 
Fransız Nazırları Londrada! 

------------·~~~~~-
Türk - Elen 
rnuahedesi 
• 
unza edildi 

(°Cst tarafı 1 lncfde) 

" 11 nun BUŞ\'t>killn sofrasrnda 
liarsılıl\lı mılııklar .. 

li cı Allrıa, 28 (A. A) - Eıen Bttşveki
~ neral Metaksao:, Hl!şvekil C •lal Ba
~11r Ve l!ariciye Vr kili Ooktor Tevtık 

İki memleket Nazırları 1 

arasında görüşmelere 
bugün başlanacaktır 
Fransız Nazırları Londrada iki 

' 
gün misafir kalacaklar 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. O. 

Tef rlka : a:> 

~ştü Aras şerefine dlln ıı kş lID bir z\
:: et vermiş. ziyafeti parlt1k bir suvn-

talcıp etmiştir. 

Londra, 28 (A. A ) - Fransız Başvekili Daladye ve Hariciye Nazırı Bone 
Paristen buraya gelmişler, dün akşa n yemeğini Fransız ,Elçi'i~m-ie yemişlerdir. 

Nihayet bir gün Arkanjelden 
mektup geldi. Fakat bu mektup Na
taşa' dan değil, oradaki bir hastanenin 
hemşiresindendi 

B %1yarett nınt ıuklp dost memleket 

111~4\'ekıııerj karş lıkh nutuklar tea1i et
disşler, iki memleket do~tluğunun tema-

I temennisinde bulunmuşh:ırdır. 

f ngll'z rıazırlarile görüşmelere yarın saat on buçulcta başlanacaktır. İngiliz 
Başvekili Çemberlayn ve Hariciye Naz•rı L')rd H ılifaks ile Fransız nazırları ara· 
c:ındaki b :ı lı!ö·Uş ·nelere ö~leden :nnra devam erlilecektir. Akşam Har'ciyc neza
retlrde Fransız misafirler şerefi.ıe bir ııkşum yemeği verilecektir. 

Bir hasta 

R. adetıı. bir aıkıl hastası haline gel -
mlşti. Onun bu ziyaretinden sonra ken -
dlslne Piyetçenkaya gitmek suretlle sik 

P0:>'1ıa geldi . Fa.kat Nataşa;da.n yine 
mektup çıkmadı . Artık R yi teskin etmek 
imkanı kalmam~tı . Ufak lblr çocuk gibi 
hıçkırarak ağlıyordu. Bu ağlamaları ara-....._____---~~~~~~~~ 

Fransız naz ı rlttrı L ~ n1rada iki gan kalacaklardır. 

:-ık gördüm. Benim ile konuşmaktan fe- sında: 

Kırşehirliler memleketin rahladığı muhs.kkaktı. Saatlerce Nntaşa- - Nata.şa ... Nata.sacığ1m .. . Nataşam 
dan baıhsediyorduk . Bazan onun kafasın- diye inliyordu. @ış SiYASAi 

Çekoslovakyadan 
&elen bazı sesler 

dakl bu fiıkri sabiti artık bir kenara at -ı Kendisini teskin -edeıbileaek kelime 

d k d mak için bahsi değiştirmek istiyordum. lrnlamıyordwn. 

Yar ımı arşısın a son Fakat ne gezer, HU dönüp dolaşıp . yine\ - Üzillme R elbet bir haber alırız, 
~ataşada nihayet buluyordu. Her gıttl - elbet ınerakınuz tatımin edilir cUyordwn. 

d AnşJus tekemmUI ettiği sıralarda, daha 

11°~ru. u Almanya Avusturyayı ilbalc et-

• . ld l l gım zaman Na.taşa.dan gelmiş mektuplar O a. lamasında ve inlf:\meslnde devam c-d .. t h l ar ve ona yazılmış olan cevapları bana gös- . g d erece mu e ass s o u 
1 

teriyordu. R nin olduğu gibi Nataşanın tla dıyor u. 

kterı · b' ıı_ sonra, batan dünya yenı ır ra-
ko~tltk geçirdi. Haritaya bıkanlar Çe-

0Valcyanın dörtte O ç kısmının tama-

~le .ı\.lman ç~nb~ri içine alınmış oldu-
'11 ({Ör üne., dUşOnceye vardılar. 

Hitlere benziyen 
bir adam 

rahatını kaybetti "'k Çiinku Anşlu~dan sonra Çelcoslo
d' Yada b ll.tU ı tf'ş'<il9.tını yapmış olan 

t~t kü~nr milyonluk Alınan U'lsururun Kendisi baş ından geçen hadiselerden 
&t durabtleceilne inanan olmadı. . . . 

!ili A.lman devlet adamlarının bütan te- hıç de memnun değıldır 
lltt d b' ı~ 1n11 raQ-men, daha are an uzun ır Fransadu Lurd şehrinde oturan· Esper 

~-~rı gt>çmeden, Çekoslovakyadıın dik· ıısminde bir adam Bitlere harikulade 
değer haberler gelmeğe başladı. ben7.ediği iç;n, bir Ç'>k hadiseler baş n-

~~tat hül<üıneti, Avusturyanın ilba-,dan geçmektedtr. 
'•tı ~ sonra Çekoslovakyadaki Alman- Mfs la g;oçenlerde Parfse gelerek 
ııı~ '-tının edic\ bir çok kararlar ver-, sergiyi ziyaret etmiştir. Fakat Alman 
ııı~ tı. Devlet kadrolarında Alınan me- paviyonuna girdiği zaman, orada bulu
te tl•rının adedini artırdı. Al nan mek-

1 
nan Alm"n muhntııl ı:ı r Hitlerln geldiği· 

li,~~ttrıdeki tedrisatta imtiyazlar bahşet- 1 ni zanr ederek, hemen vaziyet a1 ~·şlar 
~ltı' teşekküllerine azamt mO~aede- ve kollar1nı )(a'dırarak Hltler usulu se-

lklar gösterdi. lAın vermişlerdir. 
ttı"ı1litltnn bunlara rağmen, Sudet Al · Bitlerin geldiği h~beri, kulakta;ı 
l\ll •rının reisi geçenlerde ~öylediğl bir kulağa bOt\in paviyondaki Alman me
"rt~~ktı, Çekoslovakyadaki Almanların 1 

murla11 arasında süratle yayılmıştır. 
it~ bunalmış bir halde .olduklarını an- j Po şebr'nde otomobil sahasında 
~ı• t Rlbi bir lis:ın kullandı ve hatta a- yupılcn müsabakaları da görmeğe gittiği 
i.ıı la~ eçıta Almanyanın mOdabalesini zarmın, bu mfüabakaları görmek iç;n 

6<ıı. ı oraya gelmiş ol_an Almanlar, Hi~lerin 

. B 'bütün vakit ve ka'biliyetıeri her halde bu Bir mektu~ N t d blr haber 
1 Ankara, 23 (A. A.) - K\rşehı s- uzun ve içli mektupların yazılması için Aylar geçti. R a aşa an 

1 ıediyesi başkanı, H11lkevi başkanı, Ço· kullanılıyordu . Bu mektupların hiç ardı alamadı . Yaz~ı~ mektuplar sanki birer 
cuk E-;irkeme Kurumu başkanı Anııriolu . . . kör kuyuya duşuyorlardı. Hiç bir cevap 

1 arası ke!>ilmedi. Bız oradan Viladıvostok lardı b na rağmen her posta 
ajans na a~ağıdaki teli çekmişlerdir: şehrine na'kledildiMen sonra da ayn! şe- ala~ıyor ve u v ver-

« Kırşehir mubilindl3 vukua gelen kilde devam etti gidişmde da.ha acı bir llsa.n ile ce ap d 
· -. ı d l il d d 11- d 1 · mcsini rica eden mektuplar yazıyor u. ı yer sar-;ın .ısı o ayıs e uy Usumuz e- llilltasa cevap vermh·or .. .. ki ..... 1 .. t -

• - J • • · k il b' hl · · Bir gun R gozlerlnde ~~arı '"u amı 

\ rın teessur erlmıze ışt ı rJ e ıç r l Viladlvostoka geldhkten bir miiddet . 
1
• 

d · k · dd ı · yarak bana geld . yıır ımı esır emıycn ,Ytır aş arımıza sNıra bir glin R bana meı•akla geldi : . ld d k 
1 mınnE-ttar ığımızın \:C eşe ur erımızın - Doktor dedi. Aylardır ilk defa pos- . · ı · t kk .. ı · · · 1 - Aı'1rn.nJeldcn mektup a un o -
d 

' 
A d 1 · d tor ded1. uyuru maı:ırıı na o u aıensın an re ta bana Nataşadan mtektup getirmedi. 

ca ederiz.,. ı _ Merak etme dedim. Kim bilir nedir - Şu halde ne ağlıyorsun .. . Aylar -
danberi çektiğin hasret acısı dinmiş oldu Bnşkn ınill<'llt•rden uelc~n I belki ufak bir mazeret onu sana yaımak-
değil mi? 

tazi yt• lclkri 1 tan ahkoymu.ştur. 
Cevap vermediı. Yalnız elindeki mek· 

Ankara, 28 (A. A.) - Suriye, Af· . - Imk11.nı yok dedi .. E~er _ o ~azma - tubu bana uzattı: 
g-an, t run, Mısır Hariciye nazırlarır.dan 1 dıyse muhakkak mazeretı buyilktur. Has- - Oku ... Anlarsın ne olduğunu ... 
Hariciye Vtki i Tevfik Rorştü Aras'a ta mı acaba? isi li b\ h 

1 
Mektubu açtım Mana m r em-z~Jzeden mOtevellit z ırarlar dolayısile . -:--- Aklına neler getiriyonmn .. : Hasta: .. şireden geliyodu: 

birer taziyet teli gPlmiştlr. Hariciye Ve- Nıçın hasta olsun ... Farzet ki agırca bır 
k l vekili ŞOkrO S ıraçoğlu Crlmburiyet 1 nezleye tutulmuştur .. . Hazin bir akibet 

hOkumeli namına teşekkürlerini t>i'dlr- - Hayır. hayır .. . Olamaz bu! ... Son- Maria mektubunda şunları yazıyor· 
m:ştlr. ra gözlerine toplanan ya.5lan tutamadı. du: 

Efgan ve Suriye Başvekilleri H 1şvekil - Çocuk olma R ... Postada bir inti-
Celal Bayar'a birer taziyet teli çekmiş- zamsızlık da mevzuu bahsolaıbilir . Nt> için 
ler, B şvekil vekili ŞükrU Kaya turafın- bunu düşünmüyor.sun ... 
dan cevap verilmiştir. O znman yüzüme bakarak güldü: 

~amsu nluları n )·ardtın ı 

Samsun. 28 (A. A.) - Z ·lzelP.den 
zarar göreni ~re yardım mttksadile Sam
rnndaki bUUln t"şekküllerin mUaıessillf'. 
ri dUn va1inln b"şkanlığmda toplanarBk , 
yttrdım ş< k ·ııerlnl tesbit etmek üzere 
görUş"DOşleıdlr. 

- Yalnız Na.taşanın mektuplan 'için 
nıl? .. . Ben sordum. Arkanjelderı başka 

mektuplar ıgelmiş .. . 

intizar içinde 

Arkanjel (Voenni Lazaret ) 
26 Tesrinl.c;anl 

"Tavari.'}. R 

R•ıı A.rkasından SU det Almanlarının or , benzerini blrde_nbıre karşılarında gor0~
~\ı1 °lan Rundşn g-azgtesinde birbirini ı:'!, derhal selam verertk: • H:ıyl Hıt-
b'tlp 6den şı.ı ın:)atde yazılar çıkmağa ' ıer. diye bağırmışıaroır. ViHi) et idare heyetinde 

~dı : 1 E~per Parlse ~eldiği za~~n~ar, me-

R o gün oturup uzun bir mektup yaz
dı. Bu mektu.pta habersizliğlnd'en tevellüt 
eden derin acılannı. meraklarını ve tirun
tülerinl anlatıyordu. Şimdi bir intizar abi
desi haline gelmişti. Bütün ümitler üç 
gün sonra gelecek postada idiler. Gözleri 
yola dtkilmiş bekliyordu. Ben de sabır -
sızhk içinde idim. Nataşanın böyle bir -
ôenblre susmasını icap ettiren se-bcbl ben 
de merak e<Uyordum. 

Bu mektubumu ha:zln bir vazifeyi 
yerine getirmiş olmak i~in yazıyorum. 

Nataşayı burada çok iyi tanıdım. Kısa blr 
zamanda çok sevdim. Benden gizli hiç bir 
.sırn yoktu. Hepsmi lbiliyordwn. Ve bu 
bilgiden cesaret alarak size bugiın işte 

bu mektubu yazıyorum . Çitadan geldik -
ten sonra Nataşanın tek arzusu size ka
vuşmaktı . Burada kendisin! çok yalnız ve 
kimsesiz hissediyordu. Onu teselli etmek
te güçlük çekiyordwn. Her zaman gelen 
mektuplarınız ondaki arı:ula.n büsbütün 
ziyadeleştiTiyordu. Artık burada duramı
yacağını söylemeğe b~lamı.ştı. Çitaya ne 

811 • ~ li'z her h · bir ctcşevvüs» korku- se:A bır kahveye gırse, kendısını gören . Vi 1aye.t .idare heyeti van11 sabah 
ı,.ı .. d angı . 1 .. . t 1 k Valı muavını Hilmi Balcının ref ·ııx.· ı ltk .... ' 1 e deQ-lliz Konrad Hanlayn'ın b r muşteııler hemen tele ona sarı ara , d 

1 
s a 1 a -

· •rı · 1 • 1 · ı ı tın a top anacak ve birikmiş iş'eri ted-~İtı L U ve ir ıdeslnin her sUdet Almanı gaıete ıdaıebane erınden soruyor armış: k'k k 
Q ulr e . - 1 1 . _ . ld' ? ı edec ~ tir. . ııe-u tnır olduğunu açıkcı soy er z. - Hıtler Parıse mı ge ı. 

'~l ıxı~kl~ Parolamız şudur : « Macadele Ec:per on altı senedenberi Hitler 
li~ 1 

kuvvetle devam ediyor. ,. . gibi başında k!lki:l taşım~kta.dır ve ·---------------------------------------------------------------· 
fit~ ateşlt sözlere karşı, devlet reısi bıyıklarını da o zaaıandanbeıı Hıtler gi
~~ıe' ~'lQrudao .doğruya cevap verme-, bi kestirmektedir. O zc;m •r:lar Hitlerin 
~llb raber, dıyor ki : « Blz sulbu isır.i dahı Frunsada ımılum bile değildi. 
llııt1 'f•ıtt ve vikaye için b:itün varlığı On yc ş nd ı iken ç0kilmiş ve a ile 
11t~e~e cllrnideki vasıtaları böyle bir albbınunda muhafaza edılmt kte ülan tıir 
~ı>~J e 'made tutmuş bulunuyoruz. Çe· fotoğrafı, H ı t erin o ) aşta çe~tiripte 
L Ov1k 
"~I r Yadaki Almanlar bu memleket- i•nete'erde neşredılen fotogıallarını:ı. 
~Q~ •hatı başka yerde bulamazlar. Bü· pek beııze.nd.:ted:r. 
lıtQıll~~vleUer arasındaki 5(erginliğl art- Esper b li~ or musunuz, ne işle meş-

r. il ise hiç bir mentaatımn; yoktur.» gul bulunuyor? kendisi ı essaındır. Hit
ı· ou tıc: 

1•
1ı rllrk: 1 konu~ına tarzı arasındaki ha- lerde öyle d1.·~ il n İ.) ui ? 
1
Y-t ~b derhal ıröıe çarpıyor. Fakat fi

llı'na1ı lSJnda da göze ÇHpan We\C it 
liıeı ı ? bak k ıtl ır var ki, onlara ne de-

111 ~ese1a 
~ t\}e Stıd Çekos!ovak zabıtaSt geçen-
Lt ta.... et AlmHnlarile meskun yerler
"" ... ,,, h 
~· tiıti iı ~Çlı bııyraklar yapmakta o · 
~' Su<let natathıtneler keşfetmiş. Demek 

'ô htr i ~imanları pek yııkın gördükle 
>ı ~ltru6 Stıkbale hazırlanıyorlar. Bunu 

~ ~bıı ~e, fliUerile de isbat ediyorlar. 
ltl•r? lıazırlanışlarında yalnız mı 

DiPLOMAT 

Erzuruın Belediyesi diger 
belediyelere örnek oluyor 

S.ırıkam · ş r Hususi J - ErlUTUlll 
Belediycs!ııin w~muı· ve wü~tıttıdewl~r 

için kabul ettiği yer hın ve tekaüt san
d·~ının orneh: lu uları:tk, l::uradd da bir 
ayrının v Ucuda gelir i!mesi için beledi
ye sıtğışwıtnı A:ıiz Tun .:elı bir takrir 
vermişti•. Tııkdr Bütçe Komisyonunda 
okunmu~ ve muvafık gö ülerek, Surıkn

mış 8elediyesince de bu esaslura uyg-un 
bir taliınatname bazırlanmas.na karar 
verHmlştfr . 

Düşman gene pusuda! 
Muammer ALATUR 

Kısa fasılalarla Doğunun bir 
çok şehir ve kasabalarından birbiri -
ne benziyen heberler gelmketedir. 
Filan il ve ilçede de kağıt oyunları 
yasak edilmiş. 

Acaba kağıt oyunları bu şehir ve 
kasabalarda neden yasak ediliyor? 

Dünyanın her hangi medeni bir 
yerinde, idare amirleri böyle bir ya -
sak ilamı çıkarsalar, kimse inan -
maz ve bu emri verenin aklından 

şüphe edilir. 

Uzağa aitmeğe ne hacet? Tür -
kiyenin büyük küçük diğer bir çok 
şehirlerinde hükOmet otoritesi kağıt 
oyunlarının oynanmasında bir mah
zur görmüyor da, neden Doğu bölge -
sJnln hemen bütün şehir ve kasaba
ları birbirlerine imtisal ederek, bu 
çeşit oyunları ortadan kaldırıyorlar? 

~laalesef bu tezadın derin se -
hepleri vardır. Çünkü bizim taraf -
larda oturanlar, bu eğlence vasıtası

nı korkunç bir hale sokmuşlardır. 

Ele alınmaz derecede pis tutu • 
lan o~un kağıtları hel' çeşit mik -
rop için geniş ve ferah bir transH 
yolu halini almı~tır. İldncf kötülü • 
ğu de kumara alet oluşudur. 

Hastalık ve kumar! 

Halkımızın bu lkl müthiş belaya 
kendisini seve seve ve istlye istiye 
atıjmm sebeplerini de ayırıp bul

sak 'e asıl hu sebepleri ortadan 
kaldırsak, o zaman oyun kağıdı ha • 
kikaten masum bir eğlence vasıta -
smdan ibaret kalacak. 

Gerçi düşmanın elinden bir si -
lahı alınıyor. Fakat düşman hAI!i 
pU<jUda! 

bahasına olursa olsun döneceğim diyor -
du. Onu lbu tehliıkell fikirden çevlrmeğe 

b<>yhude çalışt.ıru. Bo1*viklerin eline .g~
mes.i onu felaketlere sürilkliyebilirdi. Fa
kat benim nasilıatler!ml dinlemedi. Bir 
gün eşyalannı ufak bir vali:z i~crislne 

koydu. Ve Arkanjelden trene atladı. Ben 
meraktan çıldıracaktım. Iki gün hiç blr 
hadise olmadan cereyan etti. Hnstaha -
nede de onun yokluğunun henüz farkına 

varılmamL?tı. Kendi kendime "bir ula • 
şırsa, , orada nasıl olsa bir çaresi !bulunur; 
diyordum. Diğer tarafan l9imde büyük 
bir ümit te vardı. Size vurmak için 
o kadar büyük bir imanla. o kadar felA· 
ketleri g~üne alarak yol9. .çıkmLŞtı ki o
raya muhakıkak varacağını ümit ediyor· 
dum. ' 

Hiç bir hadl'>e cereyan etmNten .ge
çen bu 'ki gün ümltlerlm.i btisbiltün art· 
tırdı. Kurtuldu artık diyordum. Falmt 
o akşam geç vakit gelen bir polis me -
muru : 

- Burada hemşlre Na.taşa var mıy· 
dı? dJye araştırınca muha:kkak bir h.1d1-
senin çıkın~ olduğunu anlamakta gecik
medim. Ona kaçama'klı cevaplar verdik. 
Ertesi 1Saba:h biltUn haktkaıt meydana 
çıktı ve Nata.şanın cesedi bir sedir içinde 
hastaıhaneye getirildi. N&tap. artık yap .. 
l!UJOr. (~ mı 

• 
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~'DOGU,,NUN ANKETLERi - ---- - ------ ------------
Kars halkı Belediyeden 

neler istiyor? 

DOÖU 

Trabzon eski 
ehemmiyetini 
alacaktır 

(tJst tarafı 2 incide) 

1500 metrelik 
kosu cumartesi 

' günü yapılacak 

2n NİSAN 1938 ~ 

Oltuda 23 Nisatı 
neş' eli geçti 

_Kisıı• 
Oltu, [Hususi] - Bu sene 23 j!;tlr 

Çocuk Hayranıı çok güzel geçın·~l• 
7'. S. K. Atletizm lıjanl ğmdan: Daha bir gün evvel caddeler, doka il 

Geçen hafta fazla rüzgar dolayısile bS 
tehir edilen Derece tesbtti teşvik musa- bayraklarla süslenmişti. Bayraın sa 1 o 

Karsta bulunan diğer okuyucularımız da 
Ankete cevap veriyorlar 

HUktlmetlmizce transit eşyasına herkes caddelere do··kulmüş, ilkokllJa" 
d l 1 · bakalarından 1500 metre koşusu 30-4 938 .,;• 

gösterilen iğer sUhu et ere gelınce: 1 k nünden hareket eden mektep yuvrLlr.Jd" 
T b r Cumartesi gUnü saat Hl de } apı aca , '· 

ransit eşyasının Tra zon ımanın- birinci ikinci ve o~:üncüye mükafat veri- ve halk önde davul zurna olduğu b llıt 

[Arklıdaşımız Fuat Araslı'nın Kars 
lwlkww Belediyeden istedikleri hak
ktndu yaptı{jı anket Karsta biiyiik alti
ka uy<l!ldırdığını yelen haberlerden 
unlıyornz. Son yeLerı postadan oku
yucularımızdan Slman·darı aldığımız 

cauabı da aşağıya dercediyoJUz:/ 

"B3lediyeden neler istiyeceğimi d(l5ünür
ken, zihnim acetı bir nı kovaııına döndü: 
I>tlşüncenin verdiği bunaklık saikası önü
me bir çok çıkmazhklar getiriyordu. ls
tiyeceklerim çolı ! De:yalıH kadı ... ra
kat her ağlıyan çocuğun ağzına emzik 
verilir mi? 

Anketinizc:ı vereceğim cevap Sayın 

Doğu okurlarılp, dostum Bıty Mehmet 
B;ıgatırın zihnine belki bir yorgunluk 
verir diye enkeslirme yoldan gitocE:k ih
tiyacını hissettirdi. 

Selman 

da yükleme, boşaltma ve aktarma üc- lec~ktir. Atletlerin o gün musabaka sa- belediye önüne gelmiş ve ınuotaıbaf 
retlerinde O/o 50 tenzilatlı tarife tatbik t d 1 böl"' d b ı ' !'<aflar l1dlt'nde dı'z 'ılmı'şler ıı·r. ııçe . 
edilmektedir. Ayrıca İran transit eşya- a ın an evve 6 e e u unmu,arını ve - ..,, 1~ 
sın dan % 50 ten2ilat ile alınııcak Uc- adlarını yazdırmalarını ric erlerim. Fevzi Hamurculu 'nun söylevi dioleD"" ~ 
retlerin ton başma 8S kuruşu geçme- Bısiklet musabakaları hazırlıkları ondan sonra Jandarma Kumaodaflldnf1: 
me~i de kabul edilmiştir. T. S. K. Erzurum BiUgesi Bisiklet laaddin'in kızı Saliha ve MaımU b' 

Muhasebei Hususiyece alınan iske-' Ajanlrğcndan : İbrahim Tuncalıgil'in kızı Me~dıı~ı 
le resimlerine gelince, trans't eşyasına Bir seri halinde tertip edilen Bisik- ve tahrirat .. bzşk!tıbi Servet Acaı 111 ıe 
hususi bir tarife tatbik edilmeyorsa da let musabakalarına hazırlık olmak üzere zı Necla, Oğretmen Abidin kar~eşl ıer 
bu re~min heyeti mecmuasından aztm 1 Mayıs 938 Paz>tr gür.ti sııbah saat 9, ki ve Tarik tarafından gUzel hıtab6 
miktarda tenzUat yapılmış olduğunu da y~lnız lI ~ya . kadar . gitmek üzere söylenmiş ve alk•şlanmıştır. . 0. 'k. t ,. JA d 1\K 1A kid b 16 kılometrelık hır teşvık musabakası ,, fi 
zı ıe mP.. azım ır. mese a es en a- t t' d"l 1 t' M b k . k Bundan sonra Parti ve Hıılae •ıd:. 
d 

. _ .. er ıp e ı m ş ır. usa a aya gırme ~1" ~ 

e~ın t~nundan alı~an fo U'.·a . rusum isteyenlerin musabaka gününe kadar nüne gidilerek, orada da Telgraf • ıe· 
~em tarıfeye gö~e ı5 kuruşa ındır.ilmiş-ı adlarını yazdıkmak için bölge sekreter- ıü Recep Ş nyurd'un oğlu Adnan'ırı ~~ç 
tır. Keza tenbekıden alınan 15 lıra da liğine muracaat etmeleri tebliğ o!unur. şin hitabesi alkışlanmış, .daha bir 
'i'S kttruşa indirilmiştir. Bu husmdaki 1 talebe manzumeler okumuşlardır. 

1
• 

tenzilatı ayrı ayrı zikrt' imkan göreme· 1 İMAR BİR LİGİ BAŞKANLIGINDAt~ : Ondan sonra hükumet konağın• rl~6 
mekteviz. 1 dilmiş ve oradan talebe mekteple 

Antrepo ücretine gelince, transit Ilıca. nahiye me.rkezind~ üç Kaplıca 
eşyası ıs gün müddetla bu rusumdan Ilıca nxh_ıye merkezınde 9 banyo ve üst dönmUşlü... rW 
maar olup ayda ton başına verilen katm.~akı otel. Ö~leden sonra Kars caddesi O~~erlP 
miktarda 100 ku,.uşlur. Bu suretle tran- Uçüncü Umumi Müfettişlik binaları deki spor sahasındaki m~kte~lı. ııar 
sit eşyasına umumt tarife i!zerinden ya· grub~ saha~ında 1 numaralı ev. spor oyunları ve muhitin en iyi rnıll_ı ,-e 

Urbayımız hakıkaten çalışkan bir 
a-ençtir, onun yüksek sahalardaki lsıtbet-
11 görUşlerinin herkesi kendisine ısındır
dığına ~Uphe edilmt z. Onun şehrimize 

olun baQ'lılıgıı; ı ooşkanl ğı imtidadın ca 
gö3terdiği fahyetle tesvip etmek müm· 
kündür. Şe-hrimiz başka şehirlere n1:1za 
ran ptk kUçtık ve senekenesi mahiuı 1 
bir şehirdir. Burasını diğH şehırlem 

mukayese edecek ve onlardan örnek 
ı:.lacak olursak ilk merhalede belediye· 
mizin varldut kaynağını araştırmamız la. 
?Gımdı. Zira şehrimizin zarurt ihliy-.cını 

jUclükle bertaraf etmeğe çalışan bele· 
diyemiz, ayni zamanda Karsımızın ftlkiı 
ve yoksul halkının da vikayesınl dU~Un· 
mtktedir. Madoi sıkıntıların verdiğ'ı müş
külata önayak olan beltdiye, yalnız büt 
çesi dııhlilnde şehrin lüzumlu lhtiyaçlarıoı 
telafi edebilir. 

pı\an tenzilat o,
0 

8) i bulmaktadır. j Üçüncü umu~i Mürettişlik binaları oynuyıınltmndan l<'evzi çavuş Binici 
11
,. 

S b l h t • K0 za Denizyolları İşletmesi de tran- grubu ~ahasındakı 2 n~maralı e~. . Mustafa Şilli'de dahil olduğu h~l1e .o)crll' 
U ay ar ey e tne sit eşyas•na o 

0 
50 tenzihH'ı b:r tarife . Numune hastanesı ultı_ndakı 6 daı- nan barlar s~yredilıniş ve güzel bır r,<' 

h t r • tatbik etmektedir. relı a~artmanın her dairesı ayrı, ayrı. geçirilmiştir. Gece gUz9l bir fener al. ma SUS erT l 1934 senesinden itibaren, lstanlrnl Imar birliğine ııit yukarıda y~zılı ! yapılmış ve memurlar mahrelde tal.e~ 

k d d ·ı "t İzmir ve Mersin limanlarında da Trnb- gayrı menkuller ııçık artırma usulıyle nin teu.s· ı ettiği piyesler seyredilıfl1f anUnUn a ta l a zon yolu ile irandan gelen transit mal· kiraya verUecektir. 

Şehrimizi şenelmek ve imarı husu
sunda bllfiil Hükumetimizin yardımına 
ihtiyacı vardır. Hükumetimizin şehrim z 
için ayracağı tahsisatla, Karsımızı belkl 
bu ök-:üzlUkten kurtarabilir. 

Belediye bütçesine · uyiun az para 
ile başarılacak olan şeyleri, belediyeden 
istemek hakkımızdır. 

Hali hazırda şehrimize ıssızlık ve 
sünUklük veren şey bir takım eğ'lence 
mahallerinin olmamasıdır. Mesela: Şeh
rimizde ne gençlerimbin e~lendirecek 

spor alanı ve ne de çocuklarımızı oya

yıytcak çocuk bahçesi vardır. Bu gün
kU mevtat sUkunetin içiwize verd ği hQz
nU giderecek tiyatıo, konser ve saire 
gioi bir takım eğlenod mahalleri de yok
tur. Bu yU:ıden .kahvelerdeki oyun ma
sııiarmın başında pineklemekle hayatını 

zebirıiyenlerin s1:1yısı gitiide artmakta 
olduiunu göriıyoruz. 

Zamanın mururu ve yağmurların te-
1:1lrile bir çok cadaelerin bozularak çala 
t;Ukur btr hale ıiren kaldırımlaıın arz 
etliği çirkin manzarasını islab etmek 14-

863 sayılı subaylar heyetine maht:us 
~erti kanununun bazı maddelerini değiş 
iren 2900 sayılı kanunun birinci mad-
1esinin değiştirilmesine dair kanuoa gö
re, h'ç bir subay mensUb olduğ'u sınıfın 
kıtasında rütbesine aid asgari müddetlo 
~n az üçte biri kadar bilfiil hizmet etme
t1ikçe terri edemez. Bu müddetler kur· 
may subayları için harpte hasıl olacak 
ihtiyaca göre bsşbuğlukça lüzumu kadar 
azaltılabilir. 

Asteğmen ve te~men rütbesinde 
olan havacı subayların terfileri için ıüt
belerine mahsus asgaıi müddetin hesıı· 
bında kara ve hava sınıfları kıtalarında 

yapacakları hizmet müddetlerinin mec 
muu bilfiil kıta hizmetlerinden sayılır. 

Sınırında kadro mucibince rütbesi· 
nln mukabili kıtaat bulunmayan subay· 
ların t~rfileri marevklerinden alacakları 

siciller üzcırine yapılır. 

Harp Akademiei ve Yüksek Leva· 
zım Mektebi tahsitinde bulunan subay· 
larla kurmay sbıjyerlerl ve kurmay su 
baylarının akademiye ve Yüksek Leve
zım Mektebine gtrec~klerin de bu mek· 
teba girmez Jen evvel tahsil esnasında 
ve tahsilden sonra memur edilecekleri 
muhtelif mubuib kıta komutanlıkların· 
da ve levazım sınırı için kıta sayılao 
yerlerdeki hizmetleri dahi esas sınıfları 
kıta hizmetlerinden sayılır. 

AlelO.mum muavin sınırlar mensub· 
tarından Harp Akademisini muvııffakl

yetle itmam edenler, piyade sınıfına 

naklediltrler. İşbu nakilden evvel muavin 
sınıf kıtliarında geçen b'zmetleri, kıta 

:ıımdır. Ruslar tarafındaır yarım yamalak hizmetinden sayılır. Ancak terfi için pi 
bırakılan şehrimizin önemJi caddelerin- yade sınıfında sicil müddeti olan bir se

den Halıt paşa CJddesinln diQ'er kısmı- ne (Jandarma stajyer subayları ile mü 
nında parke taşlartle döşenmesini iste- hendis subayları (altı ay) ~ulunup mu-
rım. vafik sicil almak meşruttur. 

İbtiyat olarak belediyenin kafi gele- Mütehassıs tablb ve baytar ve kim· 
cek nisbette bir kaç tane rırını ve ka- yagerlerin hastahanelerle bakteriyolojt
a.ap dükkanı da olmalıdır. Mevsimlerin hane ve serolojlhanelerdeki ibtısas hiz 
mub Uzerindeki tebeddUlatına riayetsiz- metleri kıta hizmeti olarak kabul edilir. 
lı~ iÖsteren esnafın hapislerini önl~m~k Sanayii harbiye ve harita sınıflarına 
ıçın ou tedbır her halde fena degıldır. mensub subaylar srnırlarına aid kadro 

Bır kaç gnn evvel et narhını 30 dahilinde marevklerinden alacakları sicil 
kuru~tan 27,50 kuruşa indirildiği vak'a Uzerine terfi ederler. Ancak biJinci rık
bize şu iht:>'a.; hıssini ve~~ekte gecık- rada mezkur kıta subaylarından gayri 
memeaı. fü bır tutya gıbı aranmaga mezkur fıkradaki emsali ıiasıblılardan 
başlandı. Piyasaya sür01en etler zait ve evvel terfi e<'emezler. 
çelimsiz hayvanların eti olduQ'u için ye
lJilecek bır halde değl~di. Bu yüzden ha
la şehrimizde et buhranından kendhini 
kurtaramamıştır. Bu a-un Istanbuldan kl
lo::;u 3i> kuruşbn olan elin bir hayvan 
memleketi olan Karst1:1 30 kuruşa satıl
ması da hep o tedbiısizlikten ileri geldi
a-ine şüphe edilmez. 

Tabanca ile oynarken 
HaMnkale:ıin Çamu lu köyünden 

-Ab:iurrabmım t.vlerinrte babas:na ald 
hir tabanca .He oyn ırken tabanca ateş 

11 lmış ve Abdurrahman ayağından ya
ruhmmıştır. Abdilr·ahman Eı zuruma 
geti rilerek Numune h.,stthane~lne yı t -, 
tılmıttır. 

Er z ur unı Belediye 
_ lli,11a.~Pf inden: 

Belediye idaresine ait «!ski m~baha 
ve mOştemilatlle Cümhurlyet oteli etra• 
hndak l harap blnalann ağaç ve tatlan 
satılmak Uzre mozadeye çıkarılmıştır. 
2 mayıs 938 gününe mneadJf pazartesi 
gQnü s::at 14 de Belediye dairesinde 
tbale olunacaktır. taliplerin ır ur acaatları 
il4n olunur. (No: 250) 4 4 

Sahip ve Ba.şmuhaırrı:rn 
CiHAD BABAN 

Umumi ne.şriyatı lıdare eden Yıı:tı Işleri 
Müdürü: Baha.dır DtiLGER 

BasıldıiL yer: DOOU Basımevt 

'arma, yUklemf', boşaltma ve aktarma Muvakkat teminat : Mubammen be- Sarıkaınışta bu yıl . ,ri 
yapılacak belediye ışl~~ 

Ucretlerinde % 50 tenzilat yapmaktadır. delin yüzde yedi buçu~dur. 
Ayrıca İstanbul ve İzmir limanlarında Kira mUdrteti: 1 Haziran 1938 den 
yabancı memleketlerden idhal edilen itibaren 31 Mayıs Hr39 günü akşamına Sarıkamış, fHusust] - Beş serı re 

imar programına dahil olmak oıtı 16' 
bu sene yapılacak olan işlerden b8ıı 

eşyanın Cif kıymeli üzerinden alı.nan kadar. 
% 1 rıht m resmi de transit ~şyasından Artırma mUddeti : 1 t Nisan 1W38 
alınmamaktadır. den itibaren bir aydır. rı şunlardır: va· 

sene re .,. Bu rtıkamların tetkikinden anlaş\- !halesi : ı ı Mayıs 1938 
Lıyorki, Cumhuriyet hUktlmeti dost İran günü saat ıs de Belediye 
ıle ticari munasebatın tekrar eski ehem- lmar Birliği idare hey'elince 

Çarşamba 

binasında 

yapılacak-

Atatürkl\n büstU bu d I· 
dilecektır. Gaziler denilen mevki e çr 

Kira şartnamesi İmar Birliği 
sebesinde görülebilir. 

m1yeti kazınması için hiç bir fedakAr- tır. 
ııktan çekinmemiş ve çekinmemektedir. 
Alınan tedbirlerin sade bir yol yapılma
:nndan ibaret kalmıyacağı da aşıkardır. 
Yakında Devlet otobUsü ve kamyonla
ranın dost İran topraklarında işlediklerini 
gördükc,.oe mUtek1tbil hüsnüniyet ve an
laşma ile tabiahn bütnn güclüklerin; 
nasıl karşı konulabildiğini zevkle sey-

muha-

timlak yapılarak burada bir park Bj)D' 
lacaktır. Kasabanın doğu ortasınd811f,ıı 
tıya geçen V'? çarşının arkasına JJJLI 11~ 
dere kapatılacaktır. Soğuk su detl 
içme suyu da kasabaya akıtılacak~ 

etmiş olacağ z. ZMT A 

YliXİ Nlil:)IÜ \'AT 

Doğuda Kültür hareketleri 
Doğu ia KUltür hareketleri isimli 

:>ir kültür mecmuasının Trabzonda 
neşredileceğini bundan bir müddet ev
vel yazmıştık. Bu mecmuanın ilk nüs
tıası elımize geçmiş bulunuyor. 

Kırk sahifelik bu büyük mecmua 
ıçinde Doğudaki kUltür meselelerini ala
kadar eden kıymetli yazılar bulduk. 

Memleketin diğer köşelerine naza 
ran hususi bir durumda bulunan Doğu 
oölgesinin kUltür vadisindeki ıhtiyaçla
rını akislendirecek olan bu mecmuanın 
oüyük bir hizmet görec!ği muhakkak 
cehlkki edilebilir. 

İçinde bir müsahabe, memleketin 
kültür hayat nı alakadar eden ehemmi· 
yetil meselelere dair tetkikler, tarih, 
telsefe, edebiyat ve tedris usulUne dair 
makalelerle şiirler ve muhtelif kültür 
haberleri bulunan bu mecmua öğret 

menlerımlzl ve müaevverltrimizi blrçok 
sahalarda tatmin edecek k .. dar değ-erli 
ve zengindir. 

Doğuda kültür hareketleri ayda bir 
defa neşredilecektir. Yeni arkadaşımıza 
tuttuğu yolda muvaffokıyetler temenni 
eder, uzun ömürler dileriz. 

Er:; ıt1• tt111 /Jele<lt)ıe 

lliyfowl inden : 
Mahallebaşıoda ki tepe mezarlığın

dan mad8. gerek şehrin iç:nde ve ge
rekse etrafında bulunan bütlln mezarlık
ların tesviyesine başlanııcağından bu 
bu mezarlıklarda ölüsü olupta kaldırmak 
isteyenlerin (15) gOn gün zarfında ya 
tepe mc-zarlıia nakletıneleri ve fyahut 
kendilerine yer gösterilmek üzre beledi
yeye muracaat eylemeleri ilin olunur. 

cNo: 260> 

t'r:.111'1tJJı . t.ı.:ke1·l Satın 

.Unut Komisyo11uudf111: 
Bir aşcıya ihtiyaç vardır. fstekll'erin 

pa%ultlc için komisyona müracaatları 

ÇNo: 266) 
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srsz 

Sıra 

No. 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Erzurum Valiliğinden: · 
Gayrimenkulün 

Hususi 
Muhasebe 

No. 
112 

Cinsi 
Nübet suları 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 

120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 

Yunca tarlası 
Harman yeri 
Şoraık nam tarla 
Şoraık nam tarla 
Marsut nam tarla 
Çatma na.m tarla 
(Küçük mezarlık) 
(Nam tarla) 
Şor~k nam tarla 
KOQgizot nam tarla 
Sohukotta nam tarla 
Çalo nam tarla 
Baklahk nam tarla 
Tarla 

> 
) 

> 

> 
Dar lnce nam çayır 
Ümidimyolu tarla 
Dirl~k nam :tarla 
Abhaz mevkiinde tarla 

Gayrimenkulün 
Mevkii 

Gez mahallesi 
Yarış yeri 
Hins köyü 

> > 
> > 
> > 
> > 
> > 

> > 
> > 
> > 
> > 

> > 
Arzutu lcöyU. 

>. 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 

> 
Sıtavuk köyü 

> 
Ak.dağ köyü 133 

134 Tabhan yolu tarla Kara arz 
135 (Küçük Allah verdi) Erginis köyü 

(Nam çayır) > > 

&!±LEL 

-~.-.---..-

,. 

E.sJd 
JdraSl 

Lira 
25 
14 

1 
5 
3 

• 
6 
8 

16 
6 
6 

16 
8 
5 
1 
3 
6 
6 
8 
9 
3 
7 
7 

16 
17 

25 136 Bozu nam çayır 1 , 
26 137 Ballar nam çayır > > !i4 
27 138 Keşan nam çayır Köşk köyü !t 
28 139 Ahurcu.k nam çayır > > 4 
29 140 Koler nam çayır > > 3 
30 141 Köy önü nam çayır > > 8 
31 142 Çayır KirekÖsek ·köyü 35 

j~' 

oO 
~ 
oO 
qO 

oO 
oO 
qO 
ıo 

32 154 Damla kaya nam çayır Haçkavıl.nk kôyıl ~ ob 
33 155 Çtill tik nam çayır > ; 1 S ıı4e 1 

uııll r1 

, Hı.tsttsi idareye ait tarla ve çayırla ·ın 938 yılı lcarla.rt 16/ ol/93S · g 11 ~.1 
1tıbaren (15) gtin müddetle açık eksiltm e.Ye konulmuştur. Bağlı listede ya1J ôııtı-1 
la ve ç:l.yıriarın icar ihaleleri 2/ 5/ 938 pa za.rtesi saat 15 de Hükümet bin!l$1

1crı1~~ lind eVilıl.yet Daiml Encümeninde yapı lacaktırr. '11allplerin Encünkn ~n 
müracaat etmeleri ııa.n olunur. (No. 24:1) ' -


