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Sarıkamışta Her ~üne~v~ri 
Müteessir Eden Bır Hadıse 

t 

ld J E kafm arpa anb11r1 haline kogd11{ju rıe sonradan llalke11lne tnh.~is edilmiş olan esl~i kilise, f>'ukarıda, ~ fralisl~ln Halke1Jini zigrate geldi{}/ bir gün, /Ortada 11e nştı1Jıd11 solda] /lalkelli11i11 ltıbellisıno 
/Sagda] Rar. kadar sokaklara dl)kalen eıuası, /Sağda/ Halkevl (',/lftımalarından Gljsterl Kolu 

Menfi Halkevinin eşyası hem de 
propagandalara k ·1 • hk 
göz açtırmayalım! atı eşmemış ma eme 
Sarıkamı.ş kazası ve Kars vUAyeti, bu kararı· le sokag""' a atılıverdi sırada mühim b~r mesele ile me~ : 

J.?lll bulunuyorlar. Bu vilayetin gençlermı, 

mUnevverlenni müteessir eden hAdise, Fa kat ı· ı A m bozu 1 d u 
20.hir! şekil itlbarlle alelAde bir daval a 
· F k t biz hadiseyi H k • • b 1 d manurası gOsterlyor. a a d a yer 1 n 1 u u olellde bir ihtllUın çerçlvesinln dışın a • 
görUyoruı ıve onun içindir kJ, karışık ve 

t•t&ıt bir d•v•ya bir memleket meseıesı .. Nakız ilamının da uzun müddet saklı 
larak lllşiyoruz. ı ın en 

Sarıkamışı bilenler, sarıka.ın ş İ İ l ld .., l l 
mutena mahalline oturtulmuş olan ve u u muş o ugu an aşı ıyor 

kl m~hur killse -
nusla.rm yapmış oldu a~~ı tarlhll müva- Sarıkamış, ( Hususi l - Evkaf'la 1 nıeleri kanununun 443 üncu madde i 
yt de blltrler. Bu kUtse, . . 111· Halkevi arasında eski Rus kilisesinin ı mucibince nukzedllmiştir. 

ı · e kanunu mucıbınce. m 
1 işgal edllmff olmasından doğan da~a Katiyet kesbetmeyen bir hUkmUn 

•ene umuınıy dırJttan sonra, doifudan Halkevlnln aleyhine neticelenmlı ve lnlazı mümkOn olamıyac•ğınduıı, temyı. ~=:t 1!~:~ hususıyeye blllbedel ~ : icra marlteUle, Halkevi salonu tahliye z1n bu kararı Sarıkamış mUrıevverleri 
ısa o zazna.nıar, ma ettirilmişti. Halkevl şahsiyeti hOkmUyeyi üzerinde çok mOsbet bir tesir yapmıştır. 

tece.kten, her nası ' garip bir şe • haiz olmadığı ve Partinin bir uzvı bu· Bozulun karar, 70 gOn muddetle, 
bldl askeriye namı aıtınd~BAD BABAN bulunduğunu ileri sürmOşsede, mahkeme taraflara tebliğ' edilmemiş ve çekmecede 
kilde evkafa verıımış. C ,1 bu defi nazarı ttlbare almamıştı. de bırakılmıştır, buka<hır mUhırıı bir nıe· 

( Altlarafı 4 nncDde, Halkevi kendi aleyhine verilen ka· selede evrakı 60 gOn tutmanın vazife 

1 Halkı Umumi 
Meclis toplantısına 
Davet ediyorum 

Vilayetimiz umumt meclis ;
4 
ş;; 

bal 9 Çarşamba gOnU saat ' 
Belediye salonunda açılacaktır.~~~~ 
halkımızı mOzakerelerl takip 

üzere davet ederim. .d· 
Valf ve Umumt Meclıs Re sı 

HAŞIM /ŞCAN 

rar Uzerlne davayı temyiz etmiş ve Sa- suiistimali olup olmndıkı Httlkevinl mü
rıkamış heklmlitinln. icranın inrazı hu- dafaa eden ııvkatlar tarnfırıdnn tetkik 
susundaki kftrarı hukuk usulu muhake- edilmektedir. 

·--Temyiz karar1 
H. U. M. kanununun 443 üncO maddesinin son fıkrasında gayri men

kulnn aynına mntealllk hllkllmlerin usulen ketileşmedikçe icra edllmfye
cegi yazılı bulunmasına gOre bldisede icrası istenen ilamın katileşip katl
leşmedigl tahkik ve tetkik olunmak ve ancak katlleştiği anlaşıldıfı 
surette icrasına devam olunmak IAıım gelirken bu cihet nazara alınmıyarak 
yazılı oldugu nzere karar verilmesi usul ve kanuna uyg-un olmadığından 
temyiz edilen karann icra ve irlb kanununun 866 ve Hdı geçen usul 
kanununun 428 inci maddeleri a-ereğlnce bozulmasına ve masrafın ileride 
haksız çıkacak taraftan alınmasına 22 • 10 • 987 tarihinde oy birliğiyle 
karar verildi. 

Et istihlaki meselesi 

Is tan bul Valisi Muhiddin 
Üstündağ'la telgrafla 
bir mülakat yaptık 
"Ucuz et istihlakine yol açınca; 

müstahsillerinin de f, rydalanacağına 
emin hu1unmaktayim.,, 

Hükumetin memlekette haynt p11tuı
lılı(!ı ile temelli bir ınncndeleye giriştiıti 
ınnlumdur. Bu ıııOcndelenin ilk netice 1 
•Jlarak fst&nhııldtı et fialltırı Ma•tın lıiriıı· 
den itibaren 15 kuruşucuzlayacııktır. Meıı.
lekette el i--tihh1kinin ıırtımı ı, Do({u bOl
~P ini yakındıııı alı'lkadar f'decettl f~·iıı, 
1 .t11nbu Vali 1 \'e şehremini Muhittin 
O.:.tnnd ığdan telgrafla lııı hususlaki fikir 
ve mütalı alnrını sormuştuk. lstanbul Va-
1i i dün gazetemize uşağıdaki tel cevııbıııı 
vermi~lir: 

• " Pek mulıim gıdıı ınncldesi olun etin 
imdiki fiatından ucuza satılıırıık SHrfi

yatın çoğallılnııı ı 'e \'atandaşlnrınıız 
anısında et istlhlllkiııin geni, mlkyfl nze· 
rlnden ~ upılma. ı nyın Bn~ vekil Celal 
Hayarın tnkip buyı11dukhırı geçim kolay
lığı siynsetinin ba lwa umdelerlnclen hi
ridir. Ruh usu tn \'CJ miş ollluklıırı <'mir ve 
direktif üzerine muhtelif nıakumlnrbu ga
veııin elrfe cdllrneı;inl nıOmkOn kılııcak 
tedbirlerin tesbili ile ıııeşguldOl'ler. 

( Alftnrcıfı 4 ii11cn11e) 

"Milli Koruma,, 
Adında bir koınisvon 

teşkil edildi · 
Ankarn, 31 [ llususi] - Hayatı 

ucuzlatmak çarelerini te. bit etmek 
üzere fktisnt Vekalellncte l<'sbit edil
miş olıtn •Milli Korıınrn. komisyonu 
runliyete başlıımışlır. Kornisyonrta 
vekl\letlerden birer ınümes ·il bulun
nrnk tııdır. 

Komisyon zarurr itıtiyaçlurdan 
olrın şeker ve küınür Uzerinde tet
kiklere başlamıştır Y ııpılan ilk he
saphırdan, şekerle köınOrün ba1..ı 
fedakarlıklnr yapmak suretUe ucuz. 
lutılabileceğl neticesine varılmıştır. 

Halkın şekeri ılttha ucuz Yiye. 
bilmesi için geniş mikya ta ithal§t 

lJapılması da derpiş edilınektedir. 1 ---Metaksas diktatörlüğü 
resmen ilin etti 

Hükumet aleyhine gizli. beyannameler 
neşreden muhalefet liderleri sürüldülar 

Alina 31 ( Radyo ) - Metııkstts 1 teb'it etmiştir. Atiııarfa <likdntörlük 
1 h!lkiimeti eski siyn i b ışkanlar<lan clör- resi kurulmuştur. 4 Ağustos 936 dnnbda: 

d~nn memleketin muhtelif ınaha!lerine ( Altt11rnfı 4 ll11cllde). erı ----

Soldn lgdır111 bu sene yelişlirtliği pnmukillrdn11 sırasırn balynlnr or 
1 Kars Valisi Akif 1l'1 LJUÖ AN, safidıı lıJdırdakl m1ıhacir eulerın:ıe11 •g;~~ 

KARS -------
Kars V alisile görüştüın: 

Herhangi bir işin tamamlanması için 
muktezi parayı bankaya yatırmadıkça, 
o işin alfabesine dahi başlamıyoruz 

Ba.şmUharrlrim!z Cihad B~bnn ge -
çenlerde Karsn gitmiş ve bu komşu vlh\ • 
yetin umumı durumu hakkında t.etıklkle -
rini yaparken, ilk basta Hbay Akif Iyldo • 
ğının da verdiği malftmatı dinlemişti. 

Ilbay Akif Iyidoğanın ilk kısmU1ı 
neşrettiğimiz beyanatından sonra, bugün 
de Karsta tnklp edilen 1ş programındaki 
"nur,. !aslında yapılan ve yapılacak işler 

hakkında vel'dlğl :tnalfı111atı heşrediyoruı 
"- Nurdan kasdım CIE'Jctrikt.lr; kül • 

tUrdür, Kars, Sarıknmış, l~dır, eleQctrUt 
tesisatı 460 blrı Ura üzerinden l>tiUrlık _ 
tadır. Kağızman, Arpaçay, Çıldır, Tuzlu _ 
ca, Susuz, ve Slm elektriklerinin pr-0Jeletl 
hazırlanmıştır. Nafia Ve.lkAletince t:asdlk1 
müteaklp, eksiltmeye konacaktır. 

( Alltarafı 2 incide) 

Bugünden itibaren bütün 
hamamlar kapatıldı 

(Y•ıııı 4 IJnoa ••1J1/•dl) 
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g dan Haberler 
:------ı Karabı ıkta ka ak 1 Kars Valisile Görüştüm 

KARS -------
Oltuda bu sene 
yapılacak işler 

Erzurum Beledi ye Y Y (Üst tarafı ı incide) 750 yi bulan ve önümtizdek.i ders yılında 
tatbl• katı belki 1000 talcbesl olacak olan Kars lisesi, talimatnamesi Bütün bunlar, vilı1yet hususi idare - şimdiki bnasına sığmamaktadır. 

sinin bekaya tahsilatı paralrile yaptırıla - Küçük sınıfları yerleştrmek için, ay-

içme suyu bu sene getirilirse kasaba 
büyük bir dertten kurtulacak 

• 
Oltu lJelediyesi 93 mali yılı zarfııı

da yapncflğı işleri sırayll koymuş ve 
tındcesini tanzim ederek vilayete yolla
mıştır. 

938 Malt yılı zarfında şu işler ynpı· 

lacaktır: 
Kasabaya ekiz kilometre Ul'.aklığın

daki Çuçurus ıııevklindeki içme suyu 
kasabaya isale edilecektir. Bu suretle 
Qltu gayet mtllılın bir dertten kurtulmuş 
olacaktır. 

Şehir içinde ve Oltu çayı Uzerin• e 
bulunan,köhne, mail Jnhidnm ahşab köprü 
yeniden yaptırılecaktır. Kasaba dahilinde 
lennT bir pazar yeri \'e hnl binası inşn 

edilecektir. 
BugUn ıııl\hmel lmlunnn belediye 

parkı imar edUecek ve bir fldnnlık ku
nılarak oraya ağaç dikilecektir. Bunlar
dan başka mevcut mezarlığın tanzimi 
ve yeniden fenni' bir mezarlık ihdas edil
mesi de programa ithal edilmiştir. Ayn
ca kasabanın bir imor plllnı da tanzim 
ettlrllecek ve kasaba cfohilirıcleki umumi 
caddeler tanzim ettirilecektir. Hu sene 
zarfında kasabanın ağaçlandırılma ı da 
kararlaştırılmış bulunmuktadır. 

Doğu Bayazıta kış geç geldi 
Doğu Bayazıt [Husust] - Evvelki 

eneler Teşrinievvel ve Teşrinisani ay
larında şehre ve civar dağlara müthiş 
elenecek derecede kür yağarken bu se
ne İkinci kanunun on beşine kadar 
ancak civar dağlara ve A~-rıya az mik
tında kar yağmış ve lklııçi günU ~ine 

kalkmıştır. Her yerde gazeteler fırtınala
rın, kttrların, oğukların şıddetinden 

bahsederken, memleketimizde şimdiye 

kadıır böyle bir hadise gorUlmemlştir 

ve oduncular hala dağlurdan lOJ)laclık
lan Çll.lı \'C odunları getirip satmakla 
Jdarelerini temin etmektedirler. 

Yalnız seneJerdenberi misli görUlme
~·en kuvvetli sisler her turafı kaplamış ve 
bazan yUz metre ilerisi göcUnmiyecek 
derecede kesafet peyda etmiştir. 

KAnunu 'aninin on hafta ı şehir 
ve ova hep si le örtülü kalmıştır. 

Düğünlerde yapılan 

fuzuli n1asraflar 
Uahilı~10 Vekô.lcti yeni bir tamimle 

tıhikadarlaru yurdun bir çok yerlerinde 
dUğUn mera imi nıünasebetile lüzumsuz 
ve yıkıcı bir çok ma rafların hala yupıl
ınakta olduğunu bildirmiş ve dtlğünler

lle men'i isrufat kanunıı ahkamının ıa
mamile tatbik edilerek bu gibi yıkıcı 

un'anelerin önüne geçilmesini emretmiş

tir, Bilumum idare amirleri ile zabıta 

teşkilatı bu lşOzerinde doğrudan doğ

ruya e.lakudarolllcaklurdtr. 

1 lla::iriwcln11 itilnıre11 fl1fhık111a 

lıt1ş/;111:1c11k 0/1111 t:ılim:ıtmımf!11İll 

madde mntlrle ıwşri ıw df't'"'"' 
erli!Jorııı:.: 

lfi - Blltlhı vesaiti nakliyede 
ve diikfuı ve ticaretaneler.le bunları 
işldenlerin vo beraberlerinde çalı. 
şunların Belediyeden musnddak bir 
fotograflurı bulunacaktır. Bu fotog
raflar sahiplerinin bulundukları yaşın 
fotogrufisi olacak ve ticaretane veya 
dUkklln dahilinde kolaylıkla görüle
bilecek bir }'Cre konulacaktır. Fo· 
tograflar herkes için ayrı, ayakta 
(9.\12) eb'adında olacaktır. Hu fo. 
tografların altında sahiplerinin isim 
ve vazifelerinin yazılı IJulunmusı 
şarttır. 

17 - BlHün dükkan. ticııretane 
ve vesaiti nakliye sahiplerinin Bele· 
dlyeden ttldıkhırı ruhsutname, mua
yene kilğıdı; vergi veya ceza mak
buzu gibi evrakı ticaretaneleri dahi· 
linde kolaylıkla görülebilecek ve 
tetkik edilebilecek yerde bulunclur
mulnrı mecburidir. 

t 7 - Her ticaretane veya dük
kAn methalinde orayı işletenlerin 
isimlerile beraber soyadlarını ve o 
ticııretll.ne veya dUkkllnda ne g'ibl 
işler yapıldığını gösteıen muntazam 
ve okunükl: levha bulunduracaktır. 

Bu levhıılımn Belediyenin vereceği 
nl\muneye uyğun olması şarttır. 

18 - ller ticaretanc veya dük
kan dahilincte ve kolüylıkla görüle
bilecek yerlerde işbu talimatnll.menin 
o ticarettme veya do t{karı stthlbine 
tahmil ettiği vazifeleri gösteren mad
deleri muhtt:vi muntazam ve okuaklı 
le\'halur bulundurulması mecburidir. 

19 - Hamumcı, otelci, lokanta· 
cı, berber, kuhveci, naklıyeci ve em
sulinin Belediyeden musaddak fiat 
listeleri büyük ve muntazam levhalar 
üzerinde müşterilerin görehilecegi 
yerlerde bulundurulacaktır. 

20 - Lokontacı, kahveci, şe
kerci, pastacı gibi sattıkları yiyecek
leri ihzar edenlerin imaHltanelerinin 
satış yerlerinden ayrı bulunması 

1 
mecburidir. 1 

( Deıı11m edecek) --..: 
HAVA 

.11 - t - 11/18 sa.1t 8 Uapom 

Havli. tazyiki : 602.9 
,. ,. (Deniz seviyesi) : 

S. 08. Suhuneti : - 5.1 
Düşük suhunet : - 8.4 
Rutubet : % 90 
Ruzgar : Sakin 
~ema : Temamen kapalt 
Yağış : Rüyet abasında 

769.9 

S porcu lar arızalı arazı caktır. Hiç bir hizmetin tamamlanmasını, 1 rıca bir ilk mektep binasını tahsise mec -
.• . muktezi parayı bankaya yatırmadıkça, o bur kaldık, leyli talebenin pansiyonu için 
llZel'II1de Ç1alıştıJa1· i._in alfabesine daıhi başlamamak şiarımız- de darel lrnsusiye Karsın en güzel binasını 

Dağ' kulllbüne mensup bir kaya~ cı dır. ' baştan başa onarıp münevver ıgençlğin 
kafile.si ~vvelki gün Karabıyıkta tatblka-I Kültür bahsine .g~lince, Kars merke- emrine ver.miştir. 
ta gıtmıı;;lerdir. Kavakcıhırın vanında zinden 'başlıyarak btitun kaza merkezle - Bu ihtıyaç durumu kar.şısında lLc;enin 
mUtehassıs ı ı yas s i n a ı buİ ınınuş- rl.nde tahsil çağındaki çocukların yüzde kinci devresi için, yeni bir bna yaptır -
tur. Karabıyığa k a el ll. r k a m y 0 n 1 a yüz okutulması için tertibat aldık, ve bu mak lrtzrmgeldi. Projeleri hazır -
giden sporcular orarla dinlendikten s~n- maksatla. Kars mekteplerinin, tamirleri landı. 130 ktisur bin liraya çıkacak olan 
ra arızalı ll.l'aZI üzerinde uzun suren bir llftvelerile hacimlerinin, yüzde yüz ihtiya- bu binanın plı1nları nafiaca tasdik edilip 
yürllyUş ve tatbikat yapmı-;;lardır. Hava- ca uygun genlşlett.'.ğimiz gibi Arpaçay, geldiği zaman Manrf Vekftletinin 1937 
nın güzelliği, kttrın vuınuşak ve bol bu- Dolcg, Arjahan, Kole, Tuzluca, kazala - mali yılı için vermiş olduğu 20 bin lira 
lunmusı gflnUrı eğle~celi ve istifadeli ol· rile Selim nahiyesinde üçer yüz mevcutlu tahsisatla hemen ilk kısım inşaata baş _ 

mas n t i t 
. t• yeni mekteplerin illllasına başladık. Bun- !anacaktır. 

ı ı em n e ınış ır. . 
T tb'k l" .. r lnrın bir kısmı bıtmiş, lblr kısmının da Kars lisesinin, fizlk, kimya gibi, en 

. . a 1 at lı~ ı;guneş 1 ve durgun havıı çatısı örtülmüştür. ÖnümUzde:kl yıl Iğdır, önemli dersleri ve ıtsan kurları maalesef 
ıçınde geç vakıtlere kııdıır sürnıUştur. Kağızman, Sarıkamış ve Ardahanın ayni h 1 Bu geziye istirak eden bütün ka'-'akcı· enl z mUnhaldlr. Kaldı ki, edebiyat ka -
lar günlln dolgun ve eğlenceli olı;ıasın- tipte birer mektep yaptıraC'aktır. dar ve belki daha ziyade . .zekftların fenne, 
dan memnuniyet duyınuşlnrdır. 173 muallimlik, ilk öğretim kadrosu, matematige istidat ·gösterdiği Kars nı 

Doğu Bayazıtta 
okuınak hevesi 
Doğ'u Bayazıt, [Hususi] - Gerek 

okula ve gerekse gece okuluna talebe 
akını vardır. Huttu bu durum karşısında 
okul daha fazlasını kabul edmemekte
dir. 

Geııç ve çalışkan öğretmenlerimiz 
ödevlerini seve seve yapmuktadırlar. 
Yeni açılan okuma odası okuyucularla 
her zaman doluddr. Herkes Ctımhuriye
tin nimetlerinden fayılalannıağa çalı
şıyor. 

Uınunıhanede kavga 
Dun gece sarhoş olarak umurnhuııe

ye giden .Mehdi erendi mahallesinden 
Naim, Habib efendi mahalle.sinden ku
yumcu Mustafa oradaki umumi kadınlar
la kavga etmeye başlaınışlur, iki cam 
kırmışlardır ve kadınların lızerine hll· 
cum ederek ikisini ele dövmUşlerclir. Ye
tişen zubıta memurları iki suçluyu dtt 
derhal yakalayarak üdliyeye te ·!im et
mişlerdir. 

Yasak Tabanca 
Evvelki gece umumhaneye giıien 

Gllmüşhaneli şoför Hıısbinin üzerinde 
memnu tabanca görUlmüş ve müsadere 
edilerek evrnkiyle beraber udliyeye ve
rilmiştir. 

l~ÜÇÜK HABERLERi 
* Dumlupınar ilk okulu baş öğret

meni Abidi orta okul yazıcı ö~retmenli

ğine tayin edilmiştir. 

* Hımsın dere mahallesincle bir tifo 
vakası görülmüştür. Mahalle sakinleri 
derhal aşılanmışlardır. Başka bir vaka 
kaydedilmemiştir. 

* Agrı merkezine tabi Sofyan köyU 

i
l hayvanlarında uyuz hastalığı görülmUş 
ve köy hastalığın geçmesine kadar kor
don altına alınmıştır· 

ueş senelik programımıza göre, iki yüz el- gençllği için, lbu lisede fen şubesini de aç-
Uye kadar çıkacak ve beş sene dahilinde mağa ihtiyacımız vardır. 
350 eğitmen de yeti:tirilmiş olarak vlla - Kültlir bahsinde Partinin ve Halkevl -
yetin bütün kasaba ve •köylerinde tahsll nin ve bu kurumlarda benim naçiz teşeb -
çağındaki çocukların okutulmasını sağ - bti-51erimi lbi kaç kat verlmlendirmcğe, 

!anacaktır. yardım eden genç Kars münevverlerinin 
Ancak, bugünden, okuyup yazmağa su- hizmetlerini öğmek orcumuzdur. 

samış olan halka, asgarinin asgarisi dere- Kars - Sar~kamış, Kağızman, Arda -
<'esinde olsun, alfabe ışığı sunmak için, han, Iğdır, Halkevleri, thslldeıki Qocuklar 
Kars ilinin bütün kazaları seferberdir. gençler kitlesinden gerekenlere kitap, 
Geçen 937 yılında ulus okullarma 24000 elbise, kundura, hamam ve tır~ takımı, 
kl~i devam etmiş, ve 14000 kişi diploma bazılarına lojman ve sıcak yemek yar -
almıştır. 938 yekfuılarını daha toplıyama - dımlarını yüzde yüz ita etmeğl artık her 
dım, millete alfabe yetiştiremiyorum. yıl muntazam işler bir servis haline ge -
l\ars ili postahanclerindeki paket i.;ıklet - tlrmişlerdir. 

lcrnln yüzde yetmişini kitap ve bunun Bundan başka, Kars Hal:kevi her yıl 

belki altmışını bilhassa alfabe teşkil et - üç gencin, :yolikse'k tahsile devamı masra
tiğini ~fade ederse, yurtsever, gençliğin fını deruhde etmiş bulunuyor. Bu genç -
bundan heyecanlanmaması gayri kabildir. ıer!n tahsil gördükleri müddet kadar, Kars 

Size Posof kazsından inanılmaz bir illnde gerek devlet kadrolarında, gerek 
rakam vereyim: Otuz küsur bin nüfuslu hususi teşebbüs sahasında çalışmalrı 

bu ka1ada 038 de hlus okullarına. yazıfan me.şruttur. Gençler bu şarta uygun taah -
yekun 10 ,bindir. Türkiye kazalarında bu hütnamelerini vermişlerdir. Bu şekil, 

kadar ve bu nisbet rekor olsa gerektir. Kars Ulnin serbest 'hayat kadrosundaki 
Ulus okullarımn jbu kadar inkişafına yüksek tahsil görmUş avukat, <idktor, ec-

sebep yurtlandırma l~idir. zncı, dişçi, elektrik ve su mühendisi gibi 
Bir köyde biz, her aileye gereken evi noksanlarını ve ihtiyaçlarını ka~ılaya -

tapulandırır'ken, bir evi de öğretmen evi caktır. 

olarak, kezalik diğer Jbir ,binayı da ulus / Yarın yollar, hayvancılık, iktısadt 
okulu olarak ve yine bunla..rın tamiratı ve kalkınma J 
idamesi vasfına kar~ılık olsun diye halka 
verdiğimiz tarlaların yanında bir kaç tar
layı da okul ve öğretmen tarlasını adile 
köyün hUkmi şahsıiyctler!ne tapulandır · 
mış bulunuyoruz. Bu suıetle hocanın ra.ğbe 
tını temin etmek, tedrisata elverişli yer 
bulmak, ve masraflarını, köy halkına hiç 
yük olmadan karşılamak yolunu bulmuş 

oluyoruz. Bu ders yılında Sarıkamış ve 
Iğdır ortıa mekteplerinin açılın~ olması 

muhitte büyük bir minnettarlık uyandır
sın. Eğer Ardahan ve Kağızmanda. da birer 
orta mektep açabilrsek, o havalinin kUl -
tür, ihtiyacını tam ,cev~p .vermiş olaca -
ğız. Bu orta öğretim ıkurullarının üstün -

Maraşta imar işleri 
Meraş, 29 (A. A.) - ~teraşta imar 

işlerine hüyük bir ehemmiyet verilmiş· 
tir. Şehrin batı tarafında modern bina
lar inşası için tahsisll.t verilmiştir. Diğer 
taraftım mOhenclisler su işleri ve elek
trik tesisatı için çalışmaktadırlıır. Meraş 
Kadirli yolu üzerinde betonarme iki 
köprünUn inşası 210 bin liraya çıkacak
tır. Memleketin en büyük ihtiyacı olan 
bu köprülerin inşası herkesi sevindir
miştir. 

df:, Kars lisesinin de ihtiyacına temas ••••••••••••••-
etmeliyim. B .. b . 

Bugün, mevcudu - mülhakattaki or-ı U gece llO etÇl eczane 
ta okuııara ayrııan taıeoe, nakil muame - "Cumhuriyet,. eczanesidir. 
lelerini yaptıktan sonra dahi - mevcudu ı ••••-•••••••••-

Edebi Tefrika No: '51 
Betıden kaçmakla haklı idin, işte ıtlrni ediyorum. Çllnkn 

tl zamanlar hisseliğin şekilde seninle allikadardım. HQr kadın 
gibi seni ele elde etmek istiyordum, Uzaklnşmıya çalışıyordun 
benden. Bu bana daha kuvvetle senin nzerine düşmok arzusun 
veriyordu. 'enin de öbürleri gibi bir gün mağlOp olmanı istlyo
tlUm. Ferdu snne kalbimden geçenleri, her şeyi oldua-u g"ibl 
ahlntıyorunı. Hiç bir şeyi saklıımıyorum. Hatırla, bir gün :\leci· 
tliye köyünde sana knrşı beslediğim bu geçici arzuları a~·ıkca 

ynznme vurmuŞtmı. "Ben başkalarına benzemem: hayatınızdan 
~elip geçen öbUr kadınların eviye ine düşmek islemiyorum. 
Bu şekilde devam ederseniz bir daha, beni görmiyecekslniz 
tletken dikkat ettim ne kudar gllzel ve şahane lelin. Bu dtlrUst 
a~ık hareketin beni şaşırttığı kadar da hayran bırakmıştı. Sen 
ti anda başka bir Ferda idin. Benim için sanki seni yeni 
görUyütdom. Gözlerimi kamaştırmıştın . .çünkt\ kalbini keşfet· 
ttılştfm. Onwı ne temiz ve duru. t bir genç kız kalbi olduğunu 
onlamiştım. 01\tel ınağ'rur başının önünde eridiğimi saıiıyordum. 
"Ytı tlo l kalalım ya düşman olalım., dediğin rıaınan "Dost 
kıtlalımı; detliın. Bu sözDmde riya yoktu ve o günden sonra 
tlosl oldum seninle. Fakat bu dostluk gitm:çc kalbimde büyOdU, 
hıatlasınt değiştirdi; bir gQn kalbime ığmaz ot.ıu. Çok gecelol' 
uykUsur; kaldım. eni eşyadan, havntlan, sudan kı kanıyor• 
tlum. Sensiz haynt bir cehennemdi. Seni seviyordum, Ferda .• 

GENvuıMADIM 
çekiyordu. l<'akat aramızda anlaşamazlık denilen derin uçurum 
vardı. O düğOn gecesi karar verdim. Ne olursa olsun ertesi 
gün Mecidiyeköyünde son derste sana kalbimi açacaktım. 

Benim gibi adamın seversen ne çılgın ve derin seveceğini 
ııntamanı istiyordum. 

Genç kız soluk bile almadan onu dinliyordu. Ressam durdu. 
elini alnından geçirdi. Şukaklarında boncuklanan terleri sildi 
ve yavaşça geri çekilerek yorgun bir hareketle karyolanın 
ucuna oturdu. İnler gibi bir sesle : 

· - Sen de beni seviyordun Ferda dedi. 
Ferda bir şey ölyeınek, cevap vermek ister gibi cluclakla

nnı oynatmıştı. Akif Cemal gözleri onun gözlerinde, dudak
) ruıdt! ncı l1ir to\?e aiim belirerek başını salladı : 

- Beni seviyordun yavrucuğum, fakat sannıaki bunu 
bilmem beni şimdi budıılaca bir garura sevkecliyor. Zannetme ki 
o da öbürleri gibi mağlOp oldu diye seviniyorum. Hayır, 
böyle dUşUnmü~·orum artık Ferda .. 

.Evet o dUğün gecesine kadar :;enin beni sevdiğini dUşU
nerek mesuttum. Seviniyordum, Bu sevinç •sevgim karşılıksız 
değ'il o da beni seviyor. diye, düşün'llekten geliyordu. Fakat .. 

Sustu. Gözlerini genç kızın gözlerinden ayırdı, odanm bir 
köşesine dikli: 

- Fakat, sen bu sevinci ballaladııı FerJa Beni kıskımı· 
yordun, kıskançlıkla öldllrmiye kalktın. 

r.~nç kız inledi : 
- Susun, susun istemiyorum. 
Akif Cemal döndn, mahzun gözlerlo oıın lıaklı : 
- Hayır, susmayacağım. Her şeyi konuşacağız bugün. Biı 

gec.e gittiği'ınlz bahçede ;sevdiğin adamın ihanetini görUrsoıı 
öldürebileceğini söylemiştin. Bu sözU söylediğinin ertesi günO 
melun bir tesadüf beni sana Handanla gösterdi. %aten bu ka
ılınla aramdaki münasebeti biliyordun. Çılğına döndün. Hacerin 
düğllnünde bana bir şey belli etmemeğe çalışıyordun. Iı'ükat 
ne derin bir iztırap içinde olduğunu hemen anladım. İkimize 
de yazık oluyordu. Seni seviyordum. Fakat bunu anlatmak 
istesem daha ilk kelimede •Hani dost olmuştuk, böyle şeyler 

söylemiyecektinlz bana. diye kızacaktın, gene gözlerime inan
mıyacaktın. Bunu dUşQnerek azep içinde kıvrımıyor, sana 
açılamıyorctum . .ı\ynı kuvvetteki sevgi ba~htn bizi biribirimlze 

Ressamın sesi titireyerek yavaşladı: 
- Fakat sen buna meydan vermedin Ferda, sana kalblmi 

dökecek vakit bırakmadın. Öldürmek istedin beni .. 
Acı acı gülOyor : 
- Bu çok fena oldu. Senin ben!m vücudumu ortadan kal· 

dırmnk l lcdiğini dUşUndükçe bir tnrln söküp atamadığım 

kalbimdeki büyUk sevginin nefrete, korkuya benzer bir hisle 
karıştığını hissediyordum. Bu beni öyle bir iztıraba sürüklll• 
yorduki .. Halbuki eğer beni ·urmakta acele etmeseydin sana 
Handanla o gün ne mllnaseb ıtle beraber bulunduğumuzu dtt 
anlatacaktım. Her şeyi, her şeyi aulatacektım. 

Ferda dtışmemek ister gibi pencerenin purınuklıklurını 
tutmuştu; heyecanla sık sık nefes alıyordu ı 

...... Neden bernberlJlduğ'unuzu merak et111iyorum 1 dedi. Zaten 
izahat vermlye mecbur değilsiniz. Heııı artık bann1 ne sevgi· 
nizden1 ne de başka bir şeyden bahsetmeyiniz. Yalnız şıırtlJ 
biliniz ki.. 

Birdenbire hıçkırarak ellerirti ytltünc kapadı: 
- Ben vurmadım sizi, ben vurmadım .. 
Akif Cemal ayağa kalmış, onun yunına giderek eı1etltıt 

tutup yUzUnden çekmişti. Genç kızın ağlamaktan uzun kirpik· 
leri blrlbirine yapışmış ıslak gözleri meydana çıkınca Ressam 
i~~ini çekti : 

- Ferda, bu söze kimseyi inandıramnzsın yavrum. Afiet, 
çOnkU .. 

Genç kız hemen Akif Cemalin yanından odanın bir köşe· 
sine doğru uzaklaşı, onu kindar bir bakışla süzerek: 

( Arha.'fı 1111r). 

-
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1-İatayda seçim talimatnamesi ~ziziye tabyasınd~ çetin 
- - -- 1 Tadil edilmiş oldu -- u halde hır cenk devam edıyordu 

YAZAN: 'Z.'aYA ~AK \fı " 

Sovyetler ÜÇ . b .. g Şehirde emsali göriilnıemiş bir heyecan vardı. 
Konsoloshaneyı UgUn hazır! Miııarelerdl' ezanlar ve seJalar okunuyor 

Erzuruınun kahraınan evlatları kadınlarına 
K Idırıyorlar . Fransız gazeteleri varılan neticeden varıncaya kadar ellerindeki silah, balta ve sa-

a 1 r Hususi J -. Par;! dolayı . l tırları sallaya sallaya ateş seslerinin geldiği İstanbul. 3 
d"kleri maıOma memnun gorÜnÜyor er 

aaıetelerinin hyOe:o~eti lzmlr, T
1 
r~bi· tarafa doğru koşuyorlardı 

e sovyet soloshnne erın Cenevre 29 [A.A.] - Anadolu ajan-, suliyeti deruhte etmiştir. Türkiye, Suriye 
gore, Mersin ıwn . ti Bu ka· sının hususi muhabiri bildiriyor: Mil·, doslluğun temadlettlrmek ve ebedlleş- Btthri bey, düşnııının gell~ini bu şe·ıSalls) tatrnru erradı, gllnd!lz pek fazl· 
zon t:ıığa karar v~;~•Ş,.:;ilmiş ol· ı ıetler cemiyeti Korıseyi bugün .öğledn son· tlrm~k için son gayretle çıılışacağız ara- kilde. haber vermek gafletinde bulunan yorulmuş, ve uykular.mı d~ henoz ahı. 

l ~:~: ınasrafh0mae:~~~mektedir. ra top!anmış ve ruznamenln ılk madde· da hıç bir sut tefehhome meydan kıılmn· zabıtı tekdir edere~ : . . . ııuıınış oldukla~ı !çın, sıı>erlerdp bir 
op sinde Jskenderon meselesi konuşulmuş· <lığını evvelce mektuplu 'l'ürkfycnfn ı ris - DOşman gelıyorsa. vazırcrıı nıçhı müddet bekledıktcn sonra, oldl kl 

duğunn~ tur. Mef'lls reisi Ttlrklye murahhası elçisine yazmıştım. terk edipte burnyıt geldin. Biı· bJşkaslle yerlerde uyuya kalmışlardı. Ve d-1 an --=:::=:-----:- ·k · S d k" h b d b'l' ı· · V if • ·r t fi - ' uşnıan - tı· Aınerı a Necmettın 8 ıkı ursOye çağırmış ve Bunu müteakip lsveç murahhası 8 er gon ere 1 ırc 111 gıt. nz enı ı a ıllcum sa arının onuncle, cllerinele • 

K e J Necmettin Sadık kOrsUye gelerek de· kürsüye geçerek şunları ilave etmiştir. et . . d~venlerle !!erleyen Ermeni gönolln~:~~-
UVV ---- mlştir ki - Sancak yasasının merlyet - Eğer Türkiye arzu eder ve Fran· Dl~erek, sllrnrl zabltlnı \uzlfesl ha· nın, lstehkam eteklerine kadar k I· 

yüzde mevki'ine konulması hakkındaki kayıt· a muvafakttt gösterirse nıezkOr kıtrar· şına iade ctmf~ti. duklarının farkında olamnınışhırdı so u 
• z silahları Jar mahimumuzdur. HUkCımetim tarafın· namede icap eden taclfltltı yapalım. Bu sovari zabitinin 'azifesl; şa~ et Bu gönollnler, merdivenler· · 

1 DeOl . rtilfJJıyOf _ dan ileri sOrülen malOınatı vermek ÜZ· Raportörün teklifi kabul edilmiş la- dllşman gör!llecek olsn, <lerhnl ateşle kanılara dayamışlar; kendilerin~ tStih· 
yirllll ar A) - Rei:slcum· re s?züme başlıyoru~: 2~ Mayıs karan zımgelen tadilatın yakılma 1 koram n- isti~bııl etmek.. \leşe d~v~m ede ecl~ eden hn.cuın. sa~lnrınn geçit hnz'ırla~~ ~ 

ton 29 (A· · nın y~zde 20 mucıbince Hataya gönderılen komisyon lınmıştır. Rıtportür tadilatı hnvl raporu· gerı çekilerek düşmanı, ıstlhkl\ınlardakı lıırclı. h.enclılerı de içeriye atı , ş 
Vaş~Jt d~niz siUlhl:~ise bir notn yanlış hareketler de bulunmuştur. nu iki glln sonra meclise verecektir. nt<'ş menziline kadıır getirmek .. Ve böy· derin bir uykuya dalmış olan 8~~rnkı 

hur Roz hakkında m göre 47 hflrp Ana yasanın gösterdiği şartların hiç bl· . _ lece piyade ıttcşi vazirete h.iklm old~k- s.nngülemeye bcışlaını~lurdı . Uykus~t raci, 
arUlı~ınesı Mezkur notaya tOOO yeni sis· ıisi tatbik olunmamıştır. Bununla bera· Bnlknb n11tn11ll nıuııwssllh rl tle tan sonra, o kıta kumandanının eınrıne fıf olanlnr, kentlllorlni birer kö ha. 
verınıştır.2 ıııuırvin ~eml,edilecekllr. ber komisyondu bir TOrk bir Fransız toplıuu.Jılar girerek o faaliyete hitum rnrlp yeni e· rnk, derhal bu baskıncılnrn ate şeye ata-
ıceınlsl, ~ eniden ınşa delegesi bulunması mezkur kararname Cenene 29 ( A" A. ) - Bulkıın mir beklemekten ibaretti. lardı. ş açnıı, · 
tem gem:,:_~ et alıkamınadan olduğu halde bu dn ya· antantı mllnıessillerl umumi IJir noktul Her nasılsn bu emri ynnlış unlayn· Bıı istlhkfiınlıınlan birinde ele 

Fı. 1J.StJ•Ode vaZJY pılmnınıştır. intihap kanununa gelince nazar taatisi httkkında buglln bir top· rak bizzat Bahri be)iıı knrargllhına kn· Lılr vaka geçmişti. .. Ermeni gö Uşoy!e 
bu da SancakJn arın yasasında tasrih lantı yapmışlardır. dnr gelmek gafletini go teren sOvari za· rlnden sekiz on kişi, arkalarında~ llUle. 

______-: tenkil edilmiştir. Türkiye Halayda Fransa ka· Mu:ıllmt:ı n::.:!ı<!!':·Jrlnin nt•zdlıı<.lt• biti, tabya kumnndanındnn aldığı şedit lı askerlerinin kaputları, ve başlasınaıı. 
başladığı dar all'lkadardır. 1921 Tork, Fransız mu- bir ıoıılaııtı emir Ozerinc, derhal \ uzifesi bıışınn fi\'· fes olduğu lrnlde, bOyllk bir 

111 1 
rında 

Ordunun ediyor bade i Sancak için bir muhtariyet tc· Ankara 30 [Husu 1 1 b' . 1 • det etmişti. istihkllnılara takarruı> ctınişlur .. ~ ıar~ue 
·ddetle devanı Ordu l{uman· mln etml~tir. BI~ bu arazly~ bu şerttit den] _ l\fillerlcr Ceı:ıiye~1;1~1iı~a ~~;;~k~ Bnhri bey, sllvarl zubitini iade eder rlni .bir_ devriye şe~llnde gö tercr:~d~e-

Şl L Radyo].-: cı çetelere tahtmda te~k ettık. orada Turk ek~erl· müzakeresinden sonra Hu ta) iııtihabi ta· etmez; derhal ılç tnb} ayn da postnlar betç~lerı aldatıp, sıperlere girıııl le Ü· 

KOdOS, ~:stindekl ı~tıUllareketi de· yet ve knlturOne hıç ~ir hususta muda· liınatnanıesinde yıtpılactık olun tadilatı koşturarak efradın sılah baş.• ?dtlm~si Gedık bı~şlarındıuı ~irini lutarnk ;
0

l;d1, 
danbtının fı iddelli tenkıl k~smı , uruşa· hnle edilmeyecekti. HukOmetlm Türkiye teshil etmek Ozre, Tllrk ve rrun ız mn- ve ateş hattı.ııu y<>rleştlrllmesı içın emır· dele ye gıı işmlşle~clı. Bu ınOcfülele 81~n karşı açuğı 1 eteıerin bir da dehttlet ile Fransımı~ yaptık lan do_stane fedekar· tehussısları Milletler Cemi ·eti rn ortoru ler g~ndermı, ti. Ve sonra,. kulaklıırım sında, onları tnkıp eden dUşmuıı ht tt-

vaın ediyor. ç bir ı.ısını lıkların daıma mesut netıceler verece· lsveç Huric'ye Nu ırı S )il .•. p • a· o derın zulmetler içine çevırcrek, o nn· saflnrı dn yerlerden rırluyaruk iç l~unı 
ti ekte, . d . d' B d k bi rı 1 uZ anc eı m nez in· d " 1 . . 1 • erı a 

rak çek rn A"ın en emın ır. ura a açı r vası a de bir toplantı yu mışhırdır. da uşınanın temas etmiş olması ınuh· tı mışlar; bırbır erırıe giren ofrııdın . · 
etınektedir~arında alakada~ ga_yretle. 29 .Mavıs. nnlıışmnsı· p temel bul~ııııııı slharllerin ntcş seslerini rlne saldırmışlardı. llze-

•• Yalova kıY , nııı tatb~klnı tem,ın edcceğ_ız. Bundan Fransız uazı..·lelt ridt· ııH ııınıı n beklcmiştı. Aziziye tabya mm her yeri, bir .. 
Ata turk . . raptılaı sonra soz alan Fransa harıclye nazıra P.uris, 30 (A. A.) _ Anadolu ııjıııı· Fakat aradım bir sanı geçtiği tınlcle, cadele sahnesi haline hclmlşti. Gec ınu. 

bir gezın tı ~ - A~atUrk, şu beyanatta bulunmuştur. sının hususf muhabiri hilıliri~ or . lfatııy bu sesle~ gecikmişti.. Yanındaki istllıkt\m- derin sessizliği içinde birdenbire he:nın 
1 ao [Hususı] törO ıle bir - Jskenderun sancatının tabi ola· meselesi bu('rün sumiml bir surette Tllrk hırdun bır kaç el sıll\lı atılmış 1 e ele, rafa akseden bu silah gOrllltlUerı d ta-

1stanbUtİıerinde Acar ~0:8ya avdet cağı rejimin, 29 Mayıs ahkAmının tatbiki • Pransız d~stluğunun bir kat unha sag· tekrar ateş kesilmişti· muhite c:e sirayet etmiş.. Bnton ~l'hal 
YaloV~ sah arak, tekrar Ya sırası geldi. Fransa hükumeti suncağın lamlaştığını ehemmiyetle kaydetmekte· Bahri bey bu v~tzl) et. karşısın ela: kam hır, şiddetli bir top ve tüCek :tlh-
geıintı yap .d yılı reni rejimle idaresi hususunda her me·, dlrler. -Mutlaka sllvurılcr, bır hrıyıtlet gor· fnallyete· geçmişti. l'eşı 
buyurdular· • Cİ jkh ar ~ düler, dOşmnn zaııııettiter ... Civar istih- BOtOn Erzurum çevresi k ·u rin beŞ•Il _ uuıerln ıktl· I .1. H . . kl\mlardaki nohetçilerde birer şeyden top ve tüfek tarakalurlle sı;rsı1ı~rkunç 
Hı e 31 [Rıt~yo] t>eşinCi YıldonO· Fransız ve ngı iZ arıcıye ş.nphelendller .. Oıılnr boş yere ateş et· \Te bu müthiş veh•eleııln ıtklslerj~Orct~·· 

sertin, geçışınin ın her tara· tıler. bir uyku içinde bulunan Erz ' derırı 
dar ın~vkil:~tlle Alına~ya:ıııııştır. Naz 1 r 1ar1 d .& n d u·· ı er . De~ e bir mutulcn yürüderok mesc- ni acı hislerle uynndmyord~~runı Şehri-
mn ınunas tezahuralJ ap _ U lcnın bir yanlışlık olcluğuıın lıUkmctıııişti. Hıtlkın bir kı mı, .,ok k 

d parlak • ı . Ve ııteş hnttıııdnki efradın ge ı d b' 1 a lara u,. 
hn a berlerı Cenevre, 31 [Radyo] - Milletler/ vekıli Prens Konoye nıecllş blıtçe encO· k'I '

1 
• 

1 1 
. ~ r . mışlttr ı. Bir ır erine soruyorlarrı . 6rıt-

-· ı.Ja · · · b' · · · d b ço ı ınes ıç n em r vermek ı leınıştl '· _ ---R dyO JJ - cemiyeti konseyi mesaısını ıtırmış ve menın e eyanatta bulunarak, Japonya· ~ . · Ne oluyor? . . . 

1 Kısa a .---1 oke~ uıusn- murahha htrdan çoğu avdet etmişlerdir. nın Pekin hUkCırııeti ile senayi ve KllltO· 1 akat .tam o anda, koni bulunduğu - Galiba, düşman bast 
buzlu 

1 
• ] - ·ı· H ı ı N Ed Lo dra ı 1 · tabyanın sıperlerinden : 1• _. 1111ueı 31 [ Radyo lngı ız ar c ye azın en n ya, re saha arda hır Koordımısyon vllcudc I> k 

1 
- Ateş ne tarartan gel! 

ue) ne /\' b '"•ları H · · N 1 Delbos p .. ·se . - llşnrnn um tısı var. Yor . ., praz;• ıııosa a..... Fransız arıcıye aıır .. n. getirilmiş olduğunu, ıkl memleket lktl· . . . - Her taraftan Fıtk t 
k ıarı - bokeY yapıla· 0 ı dl Dıye, bir takım sesler ışıtııılş.. Bu . . 1 • a evveıa I{ 

ba a ıınllel buzlu nda frağdU ı gil· dönııı şeri r. f ti kt d sadlyatının sıkı bağlarla ba~lanmış ol- tclAşlı sesleri· evvela· korkunç yaylım dağının ılerısinden bıtşladı. ' op 
Beyne t>al arası Almanya, n Millet er cem ye pa ın a uzun duğunu söylemiştir . ' ' - Acaba dllşman ne t 
ıı - 2() şu lkll JtalY81 tınektedirler. mOnak~alara yol a;an 16 ncı madde, · atcşlerı, ve sonra du : yor? • . ' unıftun -Reli· 

Arner ' ·ctırak e cJ - · • k d ·11 tl içt 'ht' • i ı' - Horra.. Horra 1 1 . . ' caktır. kalera '" ,-aşuı ıı pakta ıştıra e en mı e er n ı ı~ar lal)au unzeleh·rhadu ses )Ok , . . Bunu, hiç kimse bllml . 
rnosab• fS 4.t • unrisln do· b k lmıctır Feryatları takip etmıştı. k d - k- yoı du. Ve 0"' 

tere 1 uor .Kral uv _ ıra ı y • R renme e mum un olmuyord g• 
lira R dyo] - ~ , ıdonoınn ınu· Uzak şark meselesi hakkındaki ka· oma, 29 (A. A.) - ltalyan gnze' Gecenin derin zulmetleri içinde, henOz müdafaa muhiti d u. Çunktt 

sofya si l : dördüncu .): nda şenlik· rar sureti de görüşOlerek kabul edilmiş' leleri milletler cemiyeti hakkırıdo ttım ses:;lz sadasız yerlerde sUıOnerek istilı· miyordu n en kim e ·R'el 
A-nınunun kır ton suıgarıs aKral ve Kra· tir bOtün delgeler bu mesele hakkındıı bir sükOt muhafaza etmektedirler, şim klhnlunn sahra şivlerhıe kadar sokulmuş B' · 

1
• ki 

ıı>- tll bO tbuat l . . . K . d' k d . . h fl b ır ÇOI\ mern. ılar mi 1 nasebe e, ve ına . A ne yazı ar fikirlerini söylemışlerdır. arar suretı ıye ·a ar cemıyetten hıç bahsetme· oOşmnn Ucum su urı lr anda yerlerin· 
1 

d G 
1 

. • nare ere C k 
ıer yapılınakt;11 stayışk ra Vıtşington hükOmetlne de bildirilmiştir mlşlerdir. den fırlamışlar; tııbynların cldnrlnrı Uze· ~ış ar. :· 

1 
~z er;n\ ~nranlık ufukl~r 

Ji"e bakkıdn. ter 1 _ Liyon konseye iki proje teklif edilmiştir. rine atılmışlardı. gb~zdlrı~ or arb
1
1•

1 
stı kamlar çevre !nd 

v ı.te ır · ı rU uns . k · b kl 1 :\laca ·ısta ·I ı k · ınlerce ve n erce ateşler 
1 rıetretıne~ a kıtr ı iddetlı ar Çin hOkômetınden e enen cevap ge. . ı n uzcı m .- ı DU~munın bu \'C mahirane mnnavra· - B a par ayıp so 

;\lpıard] Alplarda ~erde telefon memlş olmakla beraber, bu projelerden mali murukabn sından ancnk son dıtkikada huberclar nuyor.. atnlr y ateşllerlnln arasında ln· 
R dYO - · çok yer . . k b 1 d ır d'I k tizamsız yay ıın ateş eri· cehenn 

31, ( a "ardır. sırı rf ıcesUmiştır. d a hiç blrlnı a u e ece ı zanne ı meme • Cenevre 31 - Uluslar kurumunun olabilen mOdnfıler, derhal uteşe başla· sel gibi sUrüklenip gfdi~ordu emı bir 
tartınalR:~r rnubaber; ~auou• - L~n :. tedir. . bugQn akd~ylediği içtimada .Mıtcar nıışla!·snda , pek geç kulıııışlurdı, Ark . 
ve t~~ndradR ~~tid~. bir inşaabO)!ok .ıapon)n isti nıaı•c ha lı)or ınurahhasının tdebi üzerine Akvam Ce· k Kum.~ıı~an 

1 
Bnhri ~ey, rUververinı ( ası vnr) 

adYO ] - ı anıaşıJınıYan le ka· miyetlnin Macaristan üzerJnelekl maU çe erek ı en utı m~ştı. iperlerdekl efra. 
aı ( R -1 sebi sekiz aıne ı .. ondrıt, 31 [Radyo] - Japon Btı.ş· murakabası ilga ed'lın' tt dı teşcie bıtşhımışıı. Bu sırada bir kur· 
rinde benu çıkmıştır- 1 ış r. şun gelerek Bahri beyin sol kolunu ya· 

btr yangın ~ ralamıştı. Cesur kumandan, yarasını 
Barsleon tekrar 
bombardman edildi yıpbt· ~ ____....._ mendili ile sararak vazlresi başmdon 

___ ... layrılmamıştı. 1 Basolon
1 

81 (A. A.) - Asilerin ta 

Paıır gttna gıpılan koıulardın lltl intiba: Solda ROfuları ta/ılp 
•dın ~RNO~C,,, SlıldJ mOHı.•1111 ıt,.,nlırden bir •pe~u · 

Buruda, l>u korkunç f<ahno cer~1a11 ynreleri bu sabah Üniversite ınnh il .Y 
d k d. b l d · 1 n esırıt e er gn, ığer ttt ya ar ada kıııılı bır fa· şiddetla boınburdımat1 etmişlerd' 

cıu başlamıştı .. Acelo He uykudan kııl· I kişi olmüş, bir çok klmşolbr y~~~ııaS: 
chrılarak ateş hnttınu sevkedllcn ( To-

1 
mıştır. Ölenleriıı çoğu çocuk tilneceıt 

kat - Mllstchnhfaz ) labııru ile (Maden yaşta gençlerdir. 

Nazarı Dikkate 
Doğu ve Cenup vilayetleri Canlı Hayvan İhracat

cııarı Türk Anoniın Şirketinin Erzururn Manifatura 
Gaz, Benzin ve Mazot Satış Şubesi açıhnıştır. 

Sayın 

karıeıaıarı 

oıuıuır. · 

tüccarlarumzm sl)larJ~ '"«~rmck . f' tne\'cnt <:.·~itlere 
oormek ü~l're Hacalar hanındaki Şubeyi te,rtUerJ 
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DOGU 1 Ş U B A T 1938 . .== 

Menfi 
propagandalara 
göz açtırmayalım! 

Bugünden itibaren bütün 
hamamlar kapatıldı 

( B:ışm:ık:ıler/en deu,wı) 

Kilise büyük bir bina olduğu için ev -
kaf bunu ısıtamamış, kasaı'oaya uzak ol -
duğu için, cemaati ancak bayram namaz
larında mahdut olurak toplıyabilıniş, bu
nun üzerine evkaf burasını cam!likten çı
karmış, ve arpa anıbarı haline koymuş. 

Hiç bir hamam ve banyonun temizlik 
icaplarını yerine getirmedikce 

açılmasına mü·saade edilmeyecek 
Nihayet geçen sene, Kars vııa.yeti, burası- J> •· ı · "b v·ı· 'hh' 1 h ı~ · ı · ı >llgufü en Hı ıının ı ayet ~· ıye er toru teıııız ık icap arına riı:ıyet et-
nın boş ıkaldığını görerek, Halkevi binasını mUdUrlüğünUnOn teke!ifi ve vilayetin ka- ıneclikleri tesbit edilmiş ve hHmamlur Toplayan: B.\11.\0IH Jll'Ull~H T •. r ,. i ı\ a : ı a 

AE - 2 Denizaltı 
Gemisini 

burada açmağa ve büyük salonlarından 1 
rarile şehri_•ı,izclek_i •.ılilOn hamamlar ve j bilamUclclet kapatılmıştır. Temizlik icııpla

tstlfade etmeğe karar vermiş. 
Her şey hazırlanmış, resmi küşat yaı- bırnyolar hır tek ıstısnası <lnhı olmadan rını tekemmül ettıren hamamlara açılına-

µılmış, belediye, parti, müştereken bu sa- mlhlıletsiz olarak kapatılmıştır. Bu mU- , ları iç.in mezuniyet verilecektir. 
!onu silslemlşler. Fakat işte tam o sırada hiııı lrndic;e lı;ıkkındn edindiğimiz rrınlıl· DOCU - Ş ı:.- lıerin tem zlık \'e sıh
hıldlseye Sarıkamış mUft.ülüğünUn delô.lc - mat Sşuhdhu: I . . j hııtına ıırntuf teuldllerimizin bih•tlk bir 
til k f i.ld h 1 t 1 V ! ık ı ıye ınOdl\r ll~lı crıızetemıztJe çı· I · 

e ev a m :. a e e m ş . c I a evi a- . "' . · . . lıas•msiyetıe Sılıhat ırıOrl!lrHlğll tarnfııı-
lcylılndc meni müdahale ve talıl!ye davası kan hall-ııı hıınıaııılar lıakkındakı at:ı , . 

· · · • şikayetleri nzerine değerli lıir itiııa ile daıı naz 111 dıkk.ık alınıııasına h.ılk n11· 
açılımştıı. Partinm, Hıılke\ ının ve hars ' · · · ımııa bl ltıa:-sıi tP::;el kür ederken hal km 
vila \'etinin ıınlaşmak içiıı yaptık tarı , derh:ıı hıı rP. kete geçmiş v? 1 Joktorlar vıt· 

., 

Nasıl Batırdım? .. müracaate semi itibar gösterilmemiştir. l "ıtasıle lıaıııuınlard ıt tetkılrnt . Fıptınııış ılilf~kleı"irıe t<·rc!iııı.ııı ':lnrı bir. g.lzeteıılıı 
Evkafın, rejimin kültür yuvası olan, nr. Hıı tetkiknt neticesiııde hamumlttnn de ıııeııılı•ketııı uıııuıııı :-ılıtıatınt! ııt· "il· 

Halkevi aleyhine dava açmasını biz kendi ı ayni itecekleri muhtelif kimselere ver· retle lıwııet ede b:I !ceıtiııi gii..;!ı>reıı bu 
hesabımıza doğru bulmadık, ve -evkaf gl- dikleı i, haddi isllııbisindetı fazla ınl\şteri 1 ıııisali de \'azifr·ıı it.i y11pıııış olma .tan ınl\· 
bl, devlet t~şkllatı içine sokulan bir mil -1 ttldıkları ve lınınuınları ıııııayeıı vı-1ktııı· ı tcvcllit bir lııtz duygıı:--ill· ııkııyucııl 11 ı
esse enin, anlaşmak yolu varken hırçın _ 1 daıı dalla oıır11ları ııçık tuttuklar! \'e ıııızııı ıı&nrı diklwıiııe koy ırız. 

Eski harplerde olduğu gibi, kadırga 
kadırgaya yanaşarak kılıçla, han
çerle gü·verteler qzerinde çarpışan 
eski kahrama_nlar gibi dövüşecektik 

!ık etmesini makul göımedl'k. Halkevini - - -- -

temsil eden Bayan Iffet Çalkavur mah - r . . hl" k. ı . 1 i LAN 
kemecte, cır '1efl dermeyan ediyor: Diyorj r .. t ıstı a 1 mese esı 
ki; ··tta1kev1 Partınin ıçındedır, nır kuı~ Trabzon· İran Transit yolu ikinci 
tiir ocağıdır. Partıye bağlıdır, eğer evka'f (Ü t tarafı ı incide) Başmüdürlüğünden: 
tarafından bir husumet tevcih edilecek - Bundan cJıı u()n e\'Vel Aııkaı uda Sabırsızlıkla bu sıyrılışı bekliyorduk. - Görülmeyen tekne ile müsademe .., 7 • 2 • BH Pazaı·te.:;I gUııü ~ıuıt 
se, dava Parti aleyhine açılmalıdır . ., hı'zz•ıt nnş\'l•kı·ıı· rı rı· vı1 '"et •)u.• ·uı·dııklııı·ı 1• t ı· 'I h il Saatlerdenberi süıcn miıcadelemiz bir edilmez, ,onun sırası gelirse elbet çekinme

periSkop He !dl. Ne karşımızda'kl düşma - yiz dedim. 
, n J .., ·' onueş e ~rzurumun ,t umcu ma ıı eslrı-

Iptidaı ltirazJarctan ma~lut olan v.e hııı;;tıs'"ı kl1ncrı·edc bıı ıııe~·ele uı··ırOşlllnıt··ıs, d 'l' "t 1 b d' d 
- E> "' ~ e ransı yo u aşmU ür:Uk airesinde 

~akim tarafından ara kararilc rertdedil - "e '.'ı·rıe Bnsvekı·11·11 revlerı· 11den 1·11ıan1 nın cesametinden ne de kim olduğundan Peık yumuşak bir surette kendisini 
haberdar idik. Bu beklcy~şLmiz çok .sü~~e-j böyle haklkt vaziyetini idrake davet ed! -
dı. Ve denizaltı gemlslnın koskoca gov - şim onu utandırmı.ştı. ... Kumanda köprü
desı suyun üzerinde bütün heybeti ile be- slinden indi ve gözden kayboldu. 

~ .ı • J teşekkUI eden artırma ve cl{siltme ko· 
ınası icap eden hu clef'c hakim Bay Tom· alınaı· 0 k eıı umel"ı tedbı'r "'"' knı·ara · - d ·r 1 

u " .... mısyonurı 11 rans t yolu nzerinde ve 
bul nedense sakit kalıyor, ve blr ara kara- varılmıştır. nu karar mucibince lsttın· A h d 
rı vermeden, Ha~kevi aleyhine tahliye bulda perakende l:l fialı 1 ~Iart 9ıl8 ras ne ri !\zerin eki ahşap köprll 
hakkında hüküm veriyor. enkazının (500) lirıı ınuhamıuen bedellt• 

l!rd1. Baş tarafta AE. II remzni okudum. AEII ile müsademeye kiıra.r verdiğim 
Bundan karşımdakilerin İngiliz bahri - dakikada bu mükalememız aklıma geldi. 
:,:esine mensup olduklarını anladım. Kumanda köprüsünden aşağıya indim. 

Bu karara Halkevi tarafından itiraz 
tarihinden itibaren 1 O kuruş daha ucuz- a~·ık arttırması yapılacaktır. 

ediliyor, ve tapuda evkafın üzerinde gö -
layacaktır. Bu babdaki şartname ve mukave· 

ı ı:nen kaydın da idare! lrnsııslyeye geç -
Aelediyeml1. ınezbahu ıe~ıııiııtleıı lename projeleri Transit yolu başnıüdl\· 

Tesadllfün bana bahşettiği bu müs - Almanı arıyordum. mesi için bir tashihi kayıt davası ikame kilo httşıııa -t kuruş, deniz yolları ve lUğünde görnlebillr. 
tesna fırsata medyun olmaklığım la.zım - İkinci bacanın fistanına arkasını da- edllyor. diğer resmi teşekknller 2 kuruş, 30 para, 

1 
:\luvakknt teminatı (37 ·5) liradır. 

dı... Kendi kendime 'h'ey na mağlup Ar- yamıştı. Korkusundan adetA oraya yapış- 0 esnada tahliye kararı Temyiz alakadar . ~nc~ar ve esnaf 3 kuruş, :o 1 !eteklilerin teminatlnrıııı yatırdık la· 
mada .... , diyordum .. . Elime düşen bu ge- mıştı. Yanına yaklaştım. Kolundan tuta- mahkemesinden dönmejen ve kesbi kati-, par~ tenzılat ıcnı. ına muvafakat etmış· rına dair banka veya mal sandıklarııı
miyi esir alırsam onu mağlup etm!Ş olmı- mk adeta. sürllklercesine kumanda mev - yet etmeden ,icra mt>muru sıfatile, baş -ı lerdır, . . dan alacaklım ınakbm:larl~ muayyen 
yaca:ıc mı idim?. Bu benim ~urumu ok- kiine götürdüm. Alınan adeta büyülen - dtip Şen Tiirk kiliseye gidiyor, Halkevl - Hulkıınızın ucıız ve ool et yıyerek rUn ve sa~tta mezkar komısyona mu· 
şuyordu, bu düşünce ile a.deta. mest olu - mişti, tek kelime söylemiyordu. nin eşyalarını sokağa dökhyor. Şimdi -del iyi beslenmesi ?a~ıı:'ından ~~h~m olıın racaatları ılan olunur. (No :3~ 4 
yordum. ,,, - Müsademe edeceğiz. Burada dur haber alıyoruz ki, Temyiz Mahkemesi bu bu ucuzlnğun ıstıhlak genışlığıııe yol 

Fakat bu öyle zannedildiği kadar da gör, delm. tahliye ·k~rarını da yolsuz bulduğu için açarak Doğu mostııhsıllarımız içln Je Kars D 
kolay olamazdı. Torpltolarımı tamamen Rengi sapsarı idi. Korkudan dudak - nakzetmLştir. faydalı olu cağına emin bulunmııktayım.,. efte rdarJığJ ndan : 
zayi etmiştm. Toplanın gayrimüesslr idi.. ıarı titriyordu. Kekeliyerek: 1 - Yusufpaşa ınnhalleslnde Kııhrn· 

•** Müsademe ... Bu aklıma geldiği zaman 1h· _ Gemi çok büyük ... Biz batarız je- yunanı· standa ınanbey sokağında vilayet konsoloslu· 
tlya.rsız bir gemime bir de karşımdaki tek- dl. Yalvarır g"lbi ellerimi tutuyordu. Bir Hadise şu tasvir ettiğimz şekilde cc - ğunun işgali altında bulunan 572· 10 nu . 
neye baktım. Bu sekiz yUz kl\sur tonluk sey söylemedim. Faıkat manalı blr nazar· rcyan ediyor. Adaletin kestiği parmak acı- dı· ktato•· r}u·· k maralı binanın mülkiyeti kapalı zarf usıı 
teknnein yanında benimki bir sandal gibi la yüzüne baütım. Bu bakışımda: maz. Hakim Bay Tombul yanlış .bir ~arar lile 18·1·9:38 tarihinden 3·2·938 tarihine 
kallyordu. 93 tonluk Sultanhlsarın zayıf _Yalnız kumanda etmek hevesi seni verse de, nihayet Temyiz Mahkemesi her kadar onbe~ gün mllddetle satışa çıkıı-

1 b b - 1 d ib t ctl-;t tarafı 1 incide) 1 cüssesinin kuvvet :ıca a ana nazaran bu t&klife sevketti değil mi? Demek ıstı- '?eyi yerli yerine koyar.Işin as ın a a apu rı acakhr. 
bir dev kadar büyi.lk olan geminin üze - yen bl.r eda vardı. mutasarrıf oldu~u için, evkaf yerden filen mevcut olan lıu idarenin bukerre 2 - Bu binanın muhammen kıymeti 
t·inde blI yara aça!bllecek mi idi? Bunu Alman hiç sesini çıkarmadan bir ke- gö~e kudar da haklı olabilir. resmen ilan r.dilmesi Ahrur fırkıısı reisi on sekiz bin liradır. 
nrLık düşünmüyordum. Eldeki tek çareye nara büzülmüş yürüyordu. Ben kuman _ Biı hfidlsenin adli tarafına değil de, bu Sofoklis ve rüfekasrnın hükı1ınet uley- 8 -'!'ablilerin, muhammen bedelin 
ne bahasına olursa olsun baş vurmak dayı verdim: dava münasebetile ortaya çıkan bazı Mdl- hine bir beyennamc neşretmeleri nzeri· yUzde yedi buçuğu nisbetindeki teminat 
mecburiyetinde idik ... Bunun harıcinde _ Mysademey hazır ol... kodulara ilişmek istiyoruz. ne dUn toplanan nazırlar ictimamda ka· mektubile teklif mektubunu, ihale gUnO 
l:arp salhilesinl terketımek vardı. Onu ya- da sankamışta bu mevzu etrafında çok rargir olıııu...: ve Kra Jorı'ıın tasvibine olan 3-2-938 tarihinde saat H den bir Bu hazırlık sırasında bir yandan y 

pamazdım. Düşmanın önünden kaçmak, Karaburun hizalarında tahtelbahir taras- ~eyler duyduk. Bazı yobazlar buyurm~lar ikt:rım ettikten sonnı iH\n edilmiştir, saat evveline kadar maliyede ınUteşekki 
onu ne askerlerim karşısında onuruma kı' ·. ı Tebidi müttakip hükumet bir beyan· milli emlAk salıs koını·syoııu · rı·y 0 setı"ne sudu yapan Zühaf ganbotuna ve Rumeli . " 
Yedlrebilirdim, ne de vicdanımın "çar - sahilinde Hora önlerinde dolaşan Aydın _ Halkın hissiyatı diniyesi ile oyna - name neşrederek, siyusi muhalif fırkalıı· tevdi etmeleri laıımdır. No. ( 86 ) 
pışacalksın ve Ölürsen de şerefinle öle - ıeis ganbotunn Veri yaktırark işaret ve - nıyor. rın yıkıcı hir vaziyet almaları Oznine, 4 - 3 
teksin,, diyen sesirti boğabilirdim. Eski rJyorduın. Derhal şunu söylOyeliın ki: hnkaıııetin e ki 1t dul politikasını terke-
harplet gibi ... Kadil:lga ikadir.gaya yanaşa.- Ortada bir camiln Halk.evi haline ge- derek si<ldetli tetbirlere baş vtlrmıık 

~ ü i d Yapılacak müsademe üzerine suya . 
rakı kılıçta, hançerle gügerteler ·zer n e tirilmesi h1eselesl yoktur. bir binnnın. şu mecburi~·elinde kuldıı"rı bildirilmcktedı'r. 

ı k 1 ıı.ıbi d'"~·· dökUlecekleri toplamak ve bell<i d~ başka _ 6 
çarpışan e kı ahı'aman ar ,,. o .. uşe • \'eya bu daire''e ait olinası meselesi vardır. 

ti.irlü bir yardıtnda bulunmak hususların- ' 
ce-ldilt... Mahkeme her hangi bir karar vermiştir. da bize taideleri dokunabilirdi. Fakat on-

Belki biz blı' zaf er-e nail olam.yac~k - lar kendi O.lemlerinde idiler. işaretlerimi Bu kararı tatbik ederken, bir takım menfi 
Lık. Belki müsademe netıccsii'lde hem Sul- popagandalar yapmak ıstiyen b:m yobaz-bir türlü görmi.iyorladı. 
tallhtsar1 hetn de AE.II harap olacaklar ve ııırın: 
l.k1.rnız de Marmarıınırt mavi sı.11.arına gö- Müsademeyi en zayıf ve dalmasına _ Dln zındıklığa hA.kim oldu, şek · 
--u ıı "d "ktik ma.n1 teşkll edecek olan kıç taraf dümen- f uı lecekt1k. Fa.kat musademe c ece ... tindeki sözleri tşitıniştir. Gene bazı men i 
m...k ı ğ k ·a r lerı Uzerine yapacaktım. 
-oll: çare, biZl ölüme odu u a ar za ere ruhlu yobazlar, bir tek camimizi Halkevi 
d id Sultanhlsan çevirdlm. Uzun bir me -e ıgötu.recek tek çare bu i. yapıyorlar şekHnde, ahlaksızca propagan -safeye atıama:k lstlyen bir atlet gibi adeta. 

Bu sıralal'da cereyan edert tuhaf bir d dnlar yapmışlardır. • hız aldım. Saat tam on bire on var ı. 
hA.diseyi nakletmeden geçemiyeceğim. Bu ortada Halkevi olan cami değil, arpa 
vak'a o zamanki bahriyenin hem bir par- Tam yolla t9.htelbahrin üzerine gl - anbarıdır. ve evkatıa Parti arasında ta -

t diyorduk. 10 derecelik bir dümen zaviye -o. iç yüzltnU a.nlatacalk, hem de ne şar - hadldüs ecten ihtilM ta evıkafın idare:-.ıiz -
~ •- " t sile gemimimin b~ıhı dümenlere doğru lar da!hilincte çahşıldleını ı.tıbaruz e tlte - ligi yüzünden bazı yobazlara kötü propa -

Bulgar kabinesinde 
Sof~·a, 31 - Ticaret Nazırı Dimilri 

Barofun istif adan vaz geçmesi teklif edil
miş isede, Nazırlar Hey'eti İçtiınııına iş· 
tirak etmediğinden netice alınamamıştır. 

Romanya da sefirini 
geri çağırdı 

Mo8kova1 29 (A. A.) - Roınanya
nın Moskova elçisi hUkfimeti tarafından 
geri çağnlırııştır. 

tevcih ettim. Tahtelbahir gittikçe sağım -
~ktit. da kalıyordu. llu sefet ba.ş tarafını suya gandalar yapmak imdnınl vermı:jtir. Bu ara karaır vermeden, böyle bir !itirazı red-

Gesllbohldlh1 istanbUla tlareket e - propagandalar, el altından sinsi sinsi ya - ci.etmesi yanlıştır. Demiyoruz kl, kesbi 
c!aldıtnıa~ıı başladı. Yolumuza süratle de-

deceğinH:t sırada iskele kun\:ı~d:ını Su.ı - vam ettik. sultanh!Sa.rın başı sancak Ufkt pılmıştır. Ve biz Sarıkamışa gittiğimiz katiyet etmiyen icra hü-kmü tenfü: edil -
l.anhlsara bir Almtır\ gectrklı maklnı.;;l! dtımenınıtt uçlarına tosladı,,, zaman da. bu propagandalardfin orartın mez, demiyoruz ki, sarııkamıştaki b~efen-
l;öndermşti. iBu adam alelfi.cele Istaılbula " gençliğini müteessir gördük. di Şen Türk, kanun ahkamını bilmemiş -
t;\önmesl eml'lni alan bh'inci yarım tno - A~. II blı..şaşagı gidişinde devam edl - Cümhuriyet htlkümeti laiktir. Halkın tir ve başendi :sisteminin iyi işlemedi· 

'r' iıUa.yn mensup Yarhlsar totpitoSunda ça- yordu. Bu gidişle su üzerine çıkması ihti - hissiyatı diniyesine hürmet eder. Hatta. ğini müşahhas delille isbat etmiştir. Hayır 
hışmaJda imlŞ . .. Bu gealkll mak!nstıer Al- mall pek azdı. Bu belki son olacaik g1.dl.4 - yeni bir cami binasının yapılması için bütün •bu sözlerden hazer ediyoruz ve dl-

. U le askerlerini kuttai'rrtak dstemesi ihtimali lc"'h eden tedebbnslere gı'r"ışmı"ştı'ı·. man kumandanlarının bulundultlan b - "t' ~ yoruz ki: 
:Ytik torpitolardn b~ makinistliK vazifesi vardı. ~atış sahas~nın yak~hında durayım Adaletin nakzedilmiş olan kararı da "HA.kim Bay T.ombulun verdiği men -

kapakları açarak kertdisinı kurtrmık isti • n •. b ld.. F k t b' kUltür oca~nın bir 
yapıyorlardı. Blze gönderilen zatı görme- ,,.., t lü "'l 1t t d' ;1'" il mrul\. u ur. a a ır &• • kuz karar da!hi muhteremdir. Evkaf bu 

1 . J'"n er o rsa ou ah ur arırım ıye uUŞ n H 1 A, hük .. m kesbi kati ld bl 11A al d k 
miştim. Askerlere betaber kalıyordu. düh\ ve bUlunduğuilt yede kAldım~ a kevintn eşyıuarını, u . - yo a r .. m mış olsa ahi Sarı amış 

Yalnız, bir periskop peşinde koşarken. Bu düşünce az ltaldı hayatımıza mal yet etmeden, alelacele kapı clışnrı etmek, hezlmettni hazırlıyan unsurlardan biri o-
tialıp çııtan, her an gözden Uylbolan kay .. oluyordu. ve az kaldı Marmaratiırt mavi bübün itirazlara kula..R tıkahlk, ve bu me- lan bu sabık kllise, esbak cami, sabtk arpa 
pali düşmanla uğraşırkert te'k1ifsl2. biı' la· sulıtrında tart veriyortluıt yanda da irticaı propaganctalatırl ortada anba.rı., Uı.hlı:-ı: Halkevl böyle gürültü lle mi 
\ıtla yanıma geldl. AE. ıi g@n\lmin ~ok y~kınında birden- alıp yurtlm~ıne meyda~ \reı'mek, yersiz boşaltılmalı idi ve yobazlııru: 

- Ne duruyorsunuz müsademe ediniz, bire su üzerine çılfmaia i:i~ladı. tJışarı ve sırasız hüküm tertflz etme~, ve bu - Cami Halkevini kapı dışarı etti, 
dedi. çıkarken stçl:.'attıiı sular bizim güverteye hükmü evkaf idaresi.~in Hal~.evıne karşı şekiındeki sözü söyletmeU mi idi? Bunu 

· ka"''"r geliyordu. ,.,_A"""itnin ba ~ı 0 istt••A _ tatbik ettirmesi, bugun teneffus. ettiğimiz cühela. yapsaydı, yine mazur görürdük, o zaman bana bir mafevk gibı emir W:i ""'m -t A4 

\'ermeğe kalkan bu saygısız adama 'baktım mette bulunsaydı bizi üzerine ala.cağı ve berrRk havayı bulondırıcı mahıyette ha· fukat bu sözlere ve bu propagandulara 

devlreceg.i muhakkak idi. Bu ""'fer haya _ reketlerdir. Biz, Sarıkamışlı gençler, ve ra meuru, E"1taf idaresi avukatı ve Ev -kat'iyyen sinirlenmedim. Onun bu halinı .-... 
mazur görüyordum. Her tarafta böyle ha- tımızı bir tesadüf 'kurtarıyordu. Karslı idare adamları gibi hUkme de ka! idaresi meydan verirse. buna ne de -

reket edebilmeler! onların ka.bahati değil· j itiraz ediyoruz. m~li? 
4j i\tkOnetın'! l)ozma<tan cevap verc\!m: <ArKa.ıı var) Demyoruz kl, hl.kim Bay Tombulun CiHAJ> RABAN 

Erzuruın Askeri satın· 
alrna koınisyonundan: 

· Surıkaını~ için yirmi Uc.; bin kilo 
sade yağı kapalı zarflii eksiltmeye ko• 
nulmuştur. Tahmin hedeli ondokuzbin 
be,şyllz elli lira, ilk teminatı btndörtyUı 
alimışaltı (146t:I) lira 2:5 kuruştur. Eksilt· 
mesi 9 • şubat · 938 Çarşıınba gUnü sa .. 
at onbeşte Erzurumda Askert sııtınalmtt 
Komisyonunda yapılacaktır. şartnamesi 

her glln komisyonda görülebilir. Teklif 
mektupları belli glln ve saatten bir saat 
e~vel komisyon başkanlığına ver'ilmi$ 
veyn posttt ile gönderilmiş bulunacaktır. 
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Kttrsta 202 inci alay birinci labur 
döl'düncu bölUkte asketliğlmi yapını ~. 
tezketemi almıştım. Kaybettim. Yent~int 
ıılacağınıdan kıymeti yoktur. 

Olfli11U11 Kolik ltöyiimhm 
l~dsrı/o!Jlı.t Maderrls 

---------~---------

} 
............ __ ........... ~~, 

Yerli rn~lı kullanına~ 
1 parayı ~ır cebinderı dı-
1.!:~.~=.~.?.:~!!.~I 

Sahip ve Başmuharriri; 
CİHAD BABAN 

Umum neşriyatı idare eden Yazı İ.şleıl 
Müdürü: BAHADIR DÖLGER 
Ba.11ıldıği yer: DOOU aasımevt 


