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Şubat 1938 

~+~u~c. • ı ., . ::.. . .... .. 

tnARE YERJ: 
Erzurum Gölbnşı Uo{lu idar"hnnf'SI 

Pazatteslden maada her ~n çıkar 

Sayısı her ycrdrı 5 kurnftur 
,...... ... 

SAl'J : 69 G CINDEL.lk vGAZET 
Basılmayan yazılar geri verilmez 

lngiliz Hariciye Nazırı 
Eden kabineden çekild. 
Halk istifa eden nazır lehinde Londra 
sokaklarında tezahüratta bulunuyor 

Avrupadaki 
siyasi vaziyete 
uzaktan bir bakış 

ı ngUlz siyaset adamları, uzun uzur 
dUşUnmeden söz söylememekle ma • 

ruıturlar. Zemıne, zamana göre sarfedllen 
blönerden, bUyUk ve rengtı.renk kelime -
lerden daima çekinirler. Ekseriya kuru 
fakat manalı ifadelerde bulunurlar. 

DUn gazetemizin üçUncU sahifesinde 
bir haber vardı. Dünya siyaset ti.leminde 
:ı.çıarını ağartan bir adam, Ingiltere 

ba4veknı, adeta. Musollnl gibi Ateşin blr 
nutuk vermiş ve eğer yanlış anlamamış 
isek, biraz da dünyayı tehdit etmişti. 

Qemberlayn bu nutukta diyor ki: 
''Sulhu idame etmek istiyoruz, fakat 

bıından atıl kalmak arzu ve ümldlle lktlfn 
«!tınek lstedlğimlı :manası çıkarılmama -
hclır. Sllfihlanma sahasında blil ilk adım -
larıa ilerliyoruz, her gün yeni sll1hlar ya
IUYoruı. Bu yeni kuvvetten hasıl olacak 
1letlce meyvalarmı vermekte ıecikmlye -
~ektır . ., 

İnrllterenln sesi bu son seneler için
de lşltllmemekte idi. Artık bundan sonra 
btltün Avrupa meclislerinde işltııecektlr.,. 

Başvekille çıkan ihtilaf 
------------------------------~ 

Eden'in anlaşamadığı 
noktalar hangileridir? 

Kabineden diğer bir iki nazırın da çekilmesi 
ve buhran has1l olması muhtemeldir 

Eden dlln Başvekiiletten Hariciye 
Nazareıine gelirken, yolda halk nüma
yışttt bulunmuş, bir kimseler: .ı Biz Ede
ni lsteyoruz. İtalya lle htç bir pakt iste· 
miyoruz ,. diye ba(tıra hağıra dohışmışlar 
ve Eden'i hararetle alkışlamışlardır. 

i nolllz - itnı ynn konu~mnlurı 
durmn yncnli 

Londra, 21 (A. A.) - lngiliz kabi· 
nP.Sİ <Hın snat 15 de hlr içtima akdet· 
miştir. Bu toplantı 1926 ~ılından beri 
yapılan beş ehommiyetli [içtimadan biri
si sayılmaktadır. 

Başvekşlet btnn~ı önllnde lJüyük bir 
hnlk kalabalığı vardı. Saat on be~i iki 
geçe lıalka Bny Eclen'ln Hariciye 
Nazaretinden istifa ettiği bildirilmişllr. 
Bu haber hıılk arasında büyOk bir he
yecan revellt etmiş ve hlr çok ınahnfil
de kubinin bu istHa ile sarsılacağı sOy-

hugilnkü Alnuınyanın yeg§ne hakimi Bitler ııe sağ eli Feldmnrcµl G~ring 

Rayştağ'ın pazar toplantısında 

Hitler beklenen 
Nutkunu söyledi 

~~man. devlet reisi, Fransa ile toprak kavgası olmadığını 
soyledı. Almanya Sovyet Rusyaya her zaman düşman 

kalacaktır. Mançuko'nun istiklali tastik edilmiştir Bu sözleri okuduktan sonra şimdi de 
d.Unyadakl sıyast çekl.şmelere bir göz a - ! 
t.aıım. lenmeğ'e başlamıştır. ı· r A • 

I{ b. ı t• d B kil ç b 1 '-(· n .• } Y n t l ıne k' kısa cumıelerle , e fiiifif 
n.omanyada ldarel 6rflye 1l~n olun- Jngiliz Jlsriciye NnzırlıOı vazt/eainden a ıne C ımaın a aşve em er- toplanmış ve Hitler kor~iye gelerek 

~uş, siyası mücrimlerin muhakeme edl - ekilen Eden layn ekseriyete dayanarak hulya - İngH- beklenen mnhlm ııutkunu ;öylemiştlr ' surette temas etmiştir. Nutkunun sonla· 
ebıımeıeri tçin ırnsusı mahkemeler ku - ç . tere müzakerelerinin açılması k.ırarını Hitler bu nutkunda mı.svonal Sos ··a- rında, Almanyanın hudutları dıfında 
ruıuyor. Londra, 21 (A. A.) - ln~ilız Harl· almıştır. Edenin istifası lnglliz - ltalyan lizmin bugOne kudur olan Ôıuvaffakn~et- bulunan ve hOrriyetlednl temin cdemi-

Cekoslovakyada Alman hududu uzc- clye Nazın Eden ve . Haricıye slyısi görüşmelerine sekte verruiyeceklir. ]erinin bir pll\nçosunu yapmış v~ bu yecek va~iyette bulunan Alın~ 
tinde askeri tahşidat yapılıyor. Btr taraf- müsteşarı Kra~bo~. lstıra etmişlerdir: Edcn'in islirasınm siyasi bir buhrn- meyanda Komünizme ve Sovyet Rusyaya himaye edıleceğinl bildirmiştir. 
tan Çekoslovak hudutları içinde bulunan Lord ~alira~s şımdılık Harlcl_Y~ Nezaretı na sebebiyet vermesi ihtimalini önlemek hücumda bulunmuştur. Bitler Avusturya (Alttara/ı 4 ünellde) 
SUaeteıerın her hangi bir kanşıklık çı - işlerlnı tedvıre memur edllmı~~ ~i t . için muhtelif partilere mensup olan N • 
~arınaıarın~ mAnl olmak ve diğer taraf - 1edenin ls~faşı 1 ~a~vek~a'me~n n~~ zırlar bir toplantı vupmışlar ve çareler 
<1an Almanyadnn gelebilecek blr taarruzu ~zet~ta~i~kı;do;u::rfh erb~r e anlaşmamaz- aramağa boşlamışlardır. 

Utdurrnak 1çln bizzat Beneş askeri tef- lıktan ileri gelmiştir. (Alt tarafı 4 ilnclide) 

t1f ediyor. Almanya dUnyanın bu karışık 
~azıyetlnden istifade ederek Avusturya ııe ET PAH ALI Dl R ! 

Yle blr anlaşma yapıyor ki, kimse sesini 
~karamıyor ve yarın muhtemel bir 

, 
11

SChluss•un hazırlıklarını yapıyor. A - E • k •ı b k 
Usturya buhran içinde .. Çaresiz kalıyor. tın ı osu eş uruş 

l}ı Lehistan, iktlsacU buhrandan en fazla 

ı Uteessır olan rnemlckettır. dUmdUz bir el h l b •ı • 
~bır He inliyor. Fransa zayıf blr hUktı - Q Q UCUZ Q'VQ f fr 
eıın elinde ne tarafa tevcccUh edece - 'J 

tbıı bilmekten A.clz sallanıyor 
hayvan tüccarı bu iddiasını bilfiil 
isbat edeceğini bize söyledi 

lt İsı>anya melhamesl hAlA kapanmadı. 

1 a.n tövdeyı götürUyor, ve I.spanya hAdlse 
;rıne halk o kadar alıştı ki, artık o işlerı 
"lıeteıerde blle takip edenler bulunmu -
J0!', 

Bir 

Bundan evvel gazetemizde açmış 
l}ı trzak Şnrk ... Orası bUsbUtun ve nevi- olduğumuz bir ankette muhtelif şehir 
(,a fahsına mnhasır bir Alem; snrı tehll - meseleleri rnevzubahs olurken, « Et me· 
~1 • kenctı ırkını kademe kademe eziyor. selesi » nzerlnde de bazı fikirler der
'a~ teşk114tsız, başıbozuk .. Cemiyeti Ak- meyan edilmişti. Bu işten en evvel babs 
d.Ut <lan da bir hayır görmeden. didinip eden anket sahibi et narkının yüksek 

UYor. olduıtunu ve.Erzurumda şimdiye kadar 
tı l3u tablonun karşısında Inglltere, ız- etin bu bahalılıkta yenmemiş olduğunu 
tı ra.ı>lı bir seyirci halinde duruyor. Sah - söylemişti. Anketimize cevap verenler· 
b~e fırlıyarak; şa'kalaşırken döğüşmeğe den kasup Bay Abdurrezzak et narkının 
btıglayan aktörlert henüz ayırmağa tcşeb- bJlAkis ucuz olduğunu ve bu işten ka· 

etınıyor. Kuvveti yok. sapların kAr edemediklerini ileri sUrmnş-
b İngntere bir zamanlar mUteveffa ltı. Nihayet Belediye Reisi Şevket Arı 
~~"eku Makdonaldın ınsnniyetperver, si- et narkının makul ve mut11vassıt bir 
1l\ etııe sUlhla.nmnyı yUz üstU bırak - halde bulunduğunu anlatmış, narkın 

14 ve tahdidi tesllhat anlaşma - hatta bir parça ynksek olması kasapla-
Ilı l'ltıctan, konuşmalarından, bir şeyler um- rın kazancını temin edeceğinden ve bu 
~~tu. Eter Fransa, o zamanlar Alman sayede dükanlann daha temiz ve mo
~ 1keatnden korkmamış bulunsaydı, bel- kemmel hııle getirilmesi imkanhm ha-
t~ ttıtıabet atılacak bir adım. blzi bugün- zırlanacağından bahsetmişti. ihsan Clrıisli 
:tı,0öiU.me ve çekişme sahneleri karşı - Don matbaamıza mOracaat eden 1 _ Evet, fiyat bugnn çok yüksektir. 

:eııremezcıı. hayvan toccarı İhsan Cinisll et narkının Bu yQksekllk yüznnden 50 - 60 lira ma· 
~ ite Makdonaldın slyasetını terket - pek yüksek olduğundan bahsetmiş ve aşlı memurlar bile et sarfiyatını tahdit 

4 
'nıecbur.ıyetınde olan İnglllzler, Ha - fikirlerinin menfaatı umumiye namına etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Fa-

lt~nırı vakllndenberl sllAhlanmaya ve gazetemiz vasıtasile belediyenin na- kir halk ise artık eti kiymetll bir gıda 
l§lardı. zan dikkatine arz edllmeslnl iıtemlftlr. maddeal olarak tanıma vaziyetine dQş· 

BABADIR DfJLGER lbıan Cinisll lddluıın Utri ıilı'erkın aıüftllr. 
(Ah ....,. t IDIU.) cHroril ı ( Alttırl/ı 4 tınetıd•J 

Koyun, buğday yatağı Tutak 

Köprüsüzlük yüzünden 
160 koyun boğuldu, gitti 
Tutak bütün mahrumiyetlere rağmen çalışıyor. En 

önde gelen ihtiyaçlardan bazıları başarılmıştır . 
Tutak, (Hususi] - Doğuda Akn lle, 1 Kasaba merkezinin 800 nüfusu var-

b?tıda _Hınıs, Kara y~zı, Kuzeyde ~laş· I dır. Oturdııklun evlerin hepsi bir kat
klrt, Guneydc. Melazkırt, ve Patnos ılçe tır üzerleri toprakla örtülmüştür. Nüfus 
lerlle çe~rilmış sahası 1800 kilometre ızlı~ına en büyük sebep umumt ıo~anın 
murabbaı yer tutan Tutak'ımızın 11959 kasabadan geçmesine mani olan Murat 
nühısu vardır. Bu nQfusun başlıca meş nehri Ozerine köprO kurulmaması ve 
gullyeti çifçilik ve hayvancılıktır. En bu yüzden ilçenın tarakki yollarının ka. 
1 yi cins karaman koyunlarile plyasadtt panmış olmasıdır. 
üstOn tutulan buğdaylar burada yetişir. (Alttara/l 4 ancilda) 

FIKRA: ----
KÖYLÜ VE BANKA 

Diın öminden ıeçiyordum da yığıl • ı borç ode > enldert b~yvan alftiak lçlu bwo 
mış halk kalabalığını merak ederek içeri et ..• 
girdim. - Ne yapalım? dedi ... Bldm blnamıı 

Dar koridorlarda ihtiyar genç blr çok byle 'kurulmuş bir til.rlli bundan yakamıa 
köylü toplanmıştı. Aralarında konuşma- kurtaramıyoruz. Mahsul bir bol olsa ... Ama 
dan çubuklarını içiyor w ketum götlerini yine Allah hükftmete teval \•ermesin ... Bd 
sır vermek istemeyen bir eda ile yere banka da olmasa bbe kimse para \'etmez, 
dikmiş duruyorlardı. Aralarına sokul - acımızdan oUlrlU. .• 
dum: SelAm verip yürüdüm. Bir tarafta ZI• 

- Ne bekllyorsunuı.? diye sordum. raat Bankasınııı hayırla eli, gbcır yanda 
Yuziıme ses vermeden baktıalr. içle - hAIA eskinin borcunun bhdJlerinl k1tr -

rhıden ihtiyar bir tanesi: taramamış olan kaylil nr. Dön bana öyle 
- Para alacağız da beyim! dedi. geldi ld ba el o halka en fyi bir destektir. 
- Borcu otana para vermlyorlıır, slz Böyle dllşilııff de ihtiyar kôylQ dayı ıtbl 

borcunuzu ödedinlı mi'? dua ettim: 
- Mallan sattık, ödedJk. .. Şimdi para Allah bttkameie seftl veftllMIJI, 

alıJt )'cnı .. n hamn al~aıu. ... 
- rlld11ık,., aı it an ~ 11t 
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ADAMLAR BÜYÜK --- -----------dan Haberler Wilhelm Konrad 
llOÜ\'BEYAZlT 

Doğu beyazıtta 
Hususi 

Bayburt Kızılay '"A x Röntken 
şubesi yıllık Diyarbakır -Tatvan - 15 in<'İ /J//Im yılı mlln3sehel//e -

idare tahsilatı 
toplantısını yaptı yolu bu yıl Rönlken, bu blıyük üllm beşcı·i· eseri ile Iskılt etmiştir. Röntkenin son 

--- ele alınacaktır yete hediye ettiği layemut keş·; vazifesi MOnfch fizik enstitüsO mOdUr· 
Yeni İdare Heyeti yardımını fi ile" so asırların yetiştirdiği kaşif ve ltlğlldllr. Artık bUyUk alim hayatının 

alimler arasında pek haklı olarak müs· sonuna kndar bu mUesslsen!n başında 

Onbeş gün içinde 
6000 Lira tahsilat 

genişletmek için Önümüzdeki inşaat teıma bir mevki kazanmıştır. Bugnn ti- kalmış; yorulmak bilmez bir azim ile 
geliri arfflfffi3ğ8 Çal1Ş8C8k mevsiminde köprülerin zlk aleminde mUhlm bir devrim ynp~n ilmr mesnlı;ine devam etmiştir. Bu fası

vo tıbbın bUtl\n şubelerinde tedavi \'C lasız çalışmaları neticesi 190tde kendisine 
Bııyburt [ Hususi] - Kızılay şııbe· yaP.ılmasına başlanıyor teşhis vasıtası olarak kullanılan, binleı·· Nobel mllki\futı tevcih ediliyor. BUyllk 

Doğu Bayazlt [ Hususi j Doğu nıiz 15 Şııuat Sulı gUnü flıılkcvi salo- V ] b d ce ki~.inln hayatını kurtarma"'•a medar bir ferııo-ut ile "alış~n .'·üce alim ha\.'fi· 
Bayazit mrntakamızın en fakir köşele- mındn ilçe Bay Huınit Onut'ın huzurla· a Hususi - Diyarı akır un .. a ' ·' ., 

rinden bl·rı"dı"r. Jctlmnt ve lktisndi Jrnl- ·ı b 1 1 k Tatvana kadar uzannn yol, Doğu bölge- olan, bu keşfi yaratan dahinin hayatı tının son dakıkasınıı kndnr \'aziresindE>n 
u rı e ve Utan Km 8 Y Dye erinin iştira · ı'lrnl\.·e "e hususivesini burada yad et· ayrılmamıs·, ilmt ctUtlerı· üzerı"nde "alı-

k 1 ·· b" d h h ı ·ı ll k l sinin ana damıırlarından sayılır. Uzun ., • ., . .., 
ınma yo uncla her gurı ır az a a lZ· arı e yı ı . top antısını yapmış; Başkan mekle ulu "limın· ismi gibi müebbet olan .. !urken, bundan on beş _c:ıene ev"el şubat 

anan ir an lyet lçlnue Çil ışına 8 ır. 0 tor anıı ptunn şu enin uir yıllık zergahına rastlayan vilayet, kasaba ve ruhunu da takdis ve taziz etmiş oluruz. ayının onuncu gl\nU bir çok alimler gi· 1 b f 1 -' 1 kt d ı D k K 4 ·ı Al b kış yıllennda bu yol şimdiye kadar gü· a • 

İran hududuna en yakın bir kasttbanıız mMai raporunu oktıyunık Kızılay şube- köyler için, kendisinden beklenen vaıi· Röntken 1845 senesi mart ayının 27 bi fakru zaruret fç·incle ölmUş, ismi gihi 
olması ve transit yolunun ynkınında $ir.ı bir yıl içinde yaptığı i ttlat, yar- feyl yapamıyordu. Trenin bu taraflara inci gl\nn Alamanyııda Ren nehri kena- nıhu da ebertiyete gömnlmUştür. 
bulunması Doğu Bayıızitfn istikbalini dım vesaireyi birer birer izah etmiştir. uzaklığı, yolun bozukluğu, mevsimin rmda Lennep kasabasında dünyaya gel- * * * 
emniyetle lrnvvetlendirmektedir. Böyle Bu münasebetle birkaç söz . söyleyen şiddeti nakil işlerini sekteye uğratıyordu. mişlir. Ebeveyni kasabanın tanınmış al- İlmi şahsiyetinden balıseltiğfmJz 
olmakla beraber kasaba şimdi rııkirdlr. Kızılay Başkanına cevaben llçe Bay • Memnuniyetle haber nl<~1ğımıza göre lelerine mensup idiler. Validesi Hallan- Röntkenin hususi şah~iyt>ti tnın manası 

• " _ tarafından mukabele edilmiş, bilhassa hukQmet bu yolu 1938 Haz ran ndan ftl 
.pülun bu fakrine rağmen, k~. yll~sn de, Kızılayın ytırdun ve ulusun felılketli 1 1 

• dada tavattun ettlğfoden Röntkenin ço- ile hlr in anı kamil \'asrını gösterir. Bil 
kasabalısı do Uzerlne dUşen odevi seve _ 

1 
ri 

1 
t,. f d k" 

1 
ki bl haren D~vlet ~olla~ı arasına almıştır. Ş~- cukluk hayatı bu memlekette geçiyor. tun çal ·maları yalnıı Jlim için olmuş, 

k . B" gun e nı e yap 16 1 e a arı arı rer se azamı nç ~ıl içınde başarılacak, Mı- tik ve orta tahsliini Hollandada yapan 
1 

. • 
seve yerine getirme tedır. ır misal : birer tebarnz ettirerek bntUn Bayburtlu- layadi - Batman çnvı üzerinde önU· . . k eser erınden asla matldı bir rayda 
Geçen f kl'ncı' ka" nunda tahsıı..ı "rları'le be . . - ., . Röntken lısc tahsılini mektepte çı an bir ö t ı ı· '1' • b ı . 

u... • Iar Kmlava yardıma davet edllmıstır. muzdeki inşaat mevsimmde muazzam g ze mem ş ır. evazu onun aş ıca şı-
rllber tahsil~ta "Ikun kaz•ı ıııuhasebeı" " ) bi k- ·· . ı k vakadan dolayı ikmal edemiyor ve ·aı nn . k dl i · tt b 0 

Y ' ilçe Bnvın söylevini müteakip veni fda- r opru yapı aca tır. . arı ı . nya~ı en s ne mınna ar ı· 
h i O T k t h ~ . . · . B 1 b ld b"lh f d 1 mektepten ı~ıkc..rılıyor. Ruhunda okuma- aka es ı k d" i · 1 ·. f t usus ye memuru sınan o er ve a · re hevetl ıntıhabına başlanmış ve gizlı u ıa er, yo an ı assa ay a a- . ., _ r n er ne en ı smın ıza e e me· 
ıı Ür ttf i F'k · ıc ti b 0 · k ı v 1 • 1 hl -· dl ha ve ılme karşı sonmez bir aşkı olan leri i · a k d , ı kd 1 · s m e ş • ı rı u an on eş g n rey lle ynpılan intihap neticesinde nacn o an an çın eşs z r muıde r. ıs • • .. çın r a aş \!e mes e aş arı rıca 

içinde 6000 lira talıslUıt ynplıktan sonra Doklor Kılınil Alptuna tekrar I\Jzılııy Doğunun kalkınmasına bilhassa önem bu genç hıç bır yuksek mektebe devam ve ısrarları bOyQk alimdekl tevazu bas-
nıerkeze dönml\şlcrdir. Bir iki ay l"inde b k 11\- tl\ d 0 u veren devletin bu '\!erinde kararı Van edemiyor. Nihayet onu Hollandada blr letinl bize nçık ve kafi vuzuhla göster 

y aş an ı0ına, ıccar an sınan mar ., . . • k b d · • . B • 
tnbsilAtın yOzcle doksan beşe çıkanlacn- . d lı N 0 hları son derece sevındırmiştlr te nlk mekte in e görn~ oruı. urayı mekdedlr 

nıuhasıp ve ve.zne n~ .ğ~, azım tıçer · bitiren Röntken yüksek tahsile devam · 
ğı tahmin edilmektedir. ( _noğ~ ımıhabıri) katıplığe ,, or~a okul Vanda bol ışık için mütemadiyen uğ-raşıyor. İsviçreli Rüntkeııin uilevi vaziyeti de çahş· 

İki köyün koyunlarında hastalık ~!roktoru M~hmı~t ~emal Yanbeğı, kul- ~an ( Husu~t) - Birdenbire koçuk bir arkadaşının ikazı ile lsvlçreye gidi- malım Uz~rindo muhim amil olmuştur. 
tur işyarı Iluseym rumer, sıhbııl memu· e~ektrık mak:nesının uğra~ığı ant arıza yor, Zürih<leki (Pollteknik) mektebine bi· 1872 de evlenen Blim karısı ile hayalı· 
ru Şevket Akbaş, tUccardan Mahmut yuzünden \anda elektrık ışığı çok la imtihan girmeğe muvaffak oluyor. nın so~u?a kadar çok mes'ut bir hayat GOmüşane [ Hususi ] - Bayburt kaN 

zasının Lomur nahiyesine buğ'lı Cinci ve 
Lulı köylerindeki koyunlarda çiçek gö· 
rOlmOş ve köyler kordon altına alın
mıştır. 

Çağlar, tüccardan Hüseyin Başer de azalmıştı. Belediye Reisi Şııbnn ~oysa- Az zaman zarhnda bütnn hocaları· g~çir~ıştır. Bu şen yuvada çocuk sesi 
idare Heyeti üyeliğine seçilmişlerdir nın büyük himmeti savesinde elektrik k d 1 dikk ti 1 tşıdemıyoruz bu saadetten, malesef he 
Yeni idare heyeti büyl\k bir enerii il~ fabrikasına bUyUk bir ~akine getirtilmiş nınlbevde ar ·Ra~ atşkarmlınSGSnnzarı 

1 
d 8 bn ikisi de mahrum kalmışlardır. 

ve montajı yapılmıştı ce en on en ~enes n e u K 
bu yurt işinde çalışmağa bllbassa bütçe- " _ _r. . . mektebi çok iyi derece He 0 - r ma· ı endi mesleki ihtisasından başka 
Yi iki Uç misil artırmn"a karar vermİ<Z· Önumuzdekl ay ıptıdasından ıtibaren d" . d' 1 edebiyat· bilhassa felsefe ile de meşl'rul 
• & .., il v k b 1 k kine mUhen ısı ıp omasını a ıyor. Bu 1 

• a 
tır. yeş an te rar o ışı~a avuşmuş ll Ali i d" olmuş çok sevdiği sporu hiç bir zaman 

olacaktır. yı ardan sonra yUce a m n mUtema ıyen . ' Ali Kızıl 
Köylüleri de 
tapularını aldıl 

Dört kişi 22 yaşında 
bir ızı kaçırdılar 

~ çalışdığwı. MUhendis oldukdan dört sene phmal etmemiştir. Yanında çalışanlara 
Erciş nahiyelerinde sonrada onu evli olarak görnyoruz. Asıl 1 daima r.u~dalı .0ı~ağa ~:alışmış; i_nsan, 

Röntkcııiıı verimli çalışması bundan son· akldelennı telkın ıle uğraşmış, muhitinde 
imar faaliyetleri ra başlar. Bu seneler zarfında felsefe de daima ınutekamil bir insan numune· 

Erciş [ Hususi ] - Kazamızın Koca- doktorası yapan atim ilk ilmi etüdnnu si olaruk tanınmıştır. Karısının ölnmüne 
pınar nahiyesinde umran işleri ilerile- gazlar üzerinde hazırlamış ve znrih l\ni- kadd~ _bny_n~ b~r enerji ile ç~lışmış, çok 
mektedir. Köy yolları düzeltllmeftedir. versitesinde takdim etmiştir. Ve Oniver- sevclığı eşının ölnmn Röntkenın omuzla· 
Üç yeni dükkl\n, bir park, bir jandarma site hocttları tarafından çok takdir edil· rına ağır bir yük gibi çökmüştür. Bunn Dört yüzden fazla tapu 

törenle tevzi edildi 

Hadise haber alınınca 
araştırma başladı .. 
hepsi de yakalandı 

Aralık [ Husust ] - 937 iptidaların- İspir [ Hususi ) _ Ayın on ikinci 

karakolu yapılmıştır. Yeni köyde de bu x. ·ı 
mlş olan Rlfm muhitinden ve bilhassa raamen ı mf çalışmalarına devam etmiş, 

yıldan itibaren köy kanunu tatbik edile- i d · 
cektlr. hoca tarından azami istifade ve yardım ~ser n en mılyonlnr kazanması mümkün 

görmüştür. Daha sonraları muhtelif üni- ıken bu yola asla sapma~ış, sonsuz bir 
verEıitelerle hocalık yapmış Gıessen de feragatla çalışmış; fakat olumu de fakrı 
bulundu~u sırada ilk keşfini ortaya koy- z~ruret. iç_inde meydan.~ g.elmiştir. Bu 
muştur. Bundan bir müddet sonrada şu· yuce alımın hay~t~ gozlerıni krpa 1ığı 
aını bulması ile ilim alemini mütehayyir gün Belediye tabıbınin defin ruhs ttiye· 
ve minnetar bırakmıştır. sinde ölllm sebebini (sefaleti fizyolojiye) 

<la Heyeti Vekilenin yüksek kararile günü saat altıda llcemizin Hasut nahl
Nabiyenin muhtelif köylerinden topraksız yesine bağlı Lakobar köyünde genç bir 
olan kırk kadar ~·urttaşın iskan işi bit- kızı kaçırdılar. Köyün ileri gelenlerinden 
ıniı oluyordu. Mehmedin 22 yaşında Hasibe adında bir 

HAVA 
22 • 2 • 038 saat 8 Raporu 

Hava tazyiki : 600.6 Yerleştirilen bu allelere tevzi olunan kızı vardır. Bu kıza ayni köyden 327 
emlak ve araziye nit dört yUzden razla tevellUtlo Cemal oğlu Ali göz koymzş
t apu senedi geçen Pazar gUn? Kamun- tur. Maksadına başka tOrlü eremeyece· 
~~y İdris Kocao~luı~un ~eA-~rl_ı bir söyle· ğlni anlayan bu adam kızı kaçırmağa 
\ ıle ve törenle tevzı edJlruıştır. karar vermiş, ~·anına Salih oğlu Faik, 

Tapu senedini eline alan her köylU: Mustafa oğlu Salih ve Şamil oğlu Halli 
" Allah HllkOmete ve bUyük Atamıza adlarında Uç kişiyi daha alarak, pusu 
ıızun ömürler versin " diyerek Cümhu· kunnuşlar ve kızı cebren kaçırmışlardır. 
tlyet idare ine olıın bağlılıkhtnnı ,.e Köy muhtarı hadiseyi derhal karagola 
içlerinden gelen temiz duygu ve seviçle- haber vermiş. bunun Uzerlne zorbalarla 
rfni izhar etli~·orlardı. kızı bulınak için karagol komutanı mik· 

,. • (Deniz seviyesi) : 768.9 
Suhunet : - 7 .8 
DOşük suhunet : - 10.2 
Rutubet : % 8! 
Ruzgar : Sakin 
Sema : Temamen kapalı 
Yağış : 7.45 de başladı miktar az 
Ruyet : 4/10 K. ~ı. 

Bugece nöbetçi eczane 
"İstanbul,, eczanesidir 

Röntkenin bu ihtirnını çekemiyenler ola~ak gösterm~sf Röntkenin son gUnle· 
kendisine çok hncum etmişler ve bulu- rlnı bize vazth bir surette göstermekte· 
şun sırt bir tesdüften ibaret olduğunu dir. Hayatında çok takdir edilmiş namı· 
ileri sUrmOşler, hatta hRZI betbahtlar, bu na heykel yııpılm~ş, dUnyanm her tara· 
şuaı dnha evvelden kendilerininde gör- fından binlerce mınnet ve şükran mek· 
düklerini iddia edecek kadar ileri git· tuplım alan Röntken elim bir vaziyette 
mlslerdir. Pakat bir insan ve ilim ada- ülmüış cenazesi pek az kim~elere müyes· 
ını' nüm un esi olan Röntken bunların hiç ser olur bir şekilde dünyanın her tara
birlne aldırış etmemiş, bilakis çahşmala- fınJan gelen binlerce kişinin hUrmet, 
rına devam ederek şuaının karanlık nok- minnet ve şQkran avazeleri arasında ebe 
talarım, fizikt evsafını derin bir nü· dl istirahatgtlhına terk edilmi~tir. Ali Kızıl köyU halkıtıtıt aldıkları tan kafi kuvvetle araştırmağa çıkmış, suç· 
fuzu nazarla izah ve tarif ctmeğe mu- Kelkit HükOmet Tabibi tepti senetlerini aile efradının can sa~lı- hıların hepııini de yakalayarak adliyeye 
vaffak olarak kendisini çekemiyenleri SERVET GOVENER ğile kullanmalarını dileriz. , teslim etmiştir. 

Edebi Tefrika No: 68 

- Eh öyle ise ben gidiyorum. Allah rahatlık versin, dedi. 
abah erkenden gelirim. 

Hacer onun Ressamın orada ne mltnasebetle bulundugunu 
merak ettiğini anlamıştı. 'Fakat bir şey söylemedi. 

Doktor gitti. Akif Cemal'le Hacer ayHklarının ucuna basa
rak gene hastanın karyolasına yaklaştılar. Ferda gözleri ka· 
palı, yanaklarının ucunda kızıltı hafiflemiş, yiltllndeki muztarip 
tnana geçmiş, sakin nefeslerle uyuyordu. Uzun uzun gene 
kızı seyrettiler. Jkisinth de dudaklarında mnştik sevgi dolu 
bir tebessüm kıvrılmıştı. Hacer başını Ressama çevirdl: 

- Rahat ettiği nasıl belll ! dedi. Öyle sakin uyuyorki.. 
Dalgın dalgın gene )ctzı seyreden Akif Cemal sllkeleniı' 

gibi bir hareketle döndü: "Evet~ dedi. Ressamın artık kendine 
hakim oldugu belUydi. Yüdl dOzelmişti. Omuzları dikleşmişti. 
Yavaş~a "Gitmeliyim diye mırıldandı. Bu sözO lstemiye iste· 
hitya söylemişti. Genç kadın: "Gitmeyin, hastnyı beraber bek
JlyellmJJ dese belki de onun kalacagını anladı. OUlümseyetek : 

- Evet, dedi. Oldebillrsinlı, tehlike geçli. 
klf Cemal endlşell bir nar:arla hastaya baktyordu ı 

- Yatın gene gelirim .. 
Hacer tıevap veı·medi. Ferda tlessattıı çok sayıkladığı Ve 

istediği için çağırmıştı. Fakat onun artık hastanın yanında kal
masının ne kııdar doA-ru olacağını bilmiyordu. Annesi, kocası 
genç kızın bu hullere düşmesine hep Akif Cemali sebep gö
Hiyorlar ı ismi geCtiği zaman kaşlarını hiddetle çatıyorlardı. 
Hem Ferda Re samıh g~lmeslni iradesine tanıamlle sahip 
tlegilken, ateşler içinde şuurunu adeta kuybetrtılş bir halde 
iken istemişti, Kendine geldiği zamah belki de gene eski şOp· 
heleri tiyahacak bhu yanındıı görmekle UzUletıekU .. Genç kadırt 
hunları dllşühere)c susUyütdu. Akif Cemal ~ekingep bir tavtrln 
'QfdU: 

YA 7AN : Ç7 EfiH/ E. C E::. LA t.- . . - _ 

- Yann gelmemi do~ru bulmuyor musunuz? Ne zaman 
geleyim?. 

Hacer birdenbire başını kaldırdı : 
- Ferda ne zaman gelmenizi isterse o zaman gellrslnlt. 
Ve mahcup bir tavırla ill\ve etti : 
- Beni affediniz. ÇUnkO kendine gelince belki.. 
Akif Cemalin l<aşları çatılmıştı. Dudaklarında acı bir tebes· 

sümle genç kadının sözünü kesti ı 
- Anlıyorum. Peki, dedigtnlı gibi ne zaman beni isterse 

o tnman gelirim. Fakat.. 
Durdu. Ynzn yumuşamıştı. Koyu rnavl gôzletitıde yalvaran 

hlr mana ile genç kadına baktı : 
- Beni çağırması için onun nıerlnde sl!ln söılerlniı Çok 

tnneeslr olabiUr. 
• Hacer başını salladı : 

- Anlıyorum. Vadedlyontmı tklnitirı de mesut olınahtz içit1 
elimden gelen her şeyi yapacağım. ÇOnkn sitin onu nasıl 
sevditinizi hu gece daha Jyi anladım ve bu aşkın haktkt 
olduğuna inandım artık. 

Akif Cemal geniş bir nefes aldı : 11TeşekkUr ederim ı; diye 
mırıldandı. Döndü; Ferdaya baktı. Oenı; kıtın Ortlllerln üze
rinde duran elini tutmak ister gibi bir hareket yaph. Sonra 
birderıblre vat J{eçU. içini çekerek ytırndn. Götleri gene bu~ 
lut1ahmııtı. 

Kapıda itacerden ayrılırken ktrık bir sesle: 
~ /\llıtb ı morl•dıkı dedi. Porde lnt-.nlhıb akın ''Oldtte 

tamamile iyi olur. Bir tek kelimo ile bana en bUyOk saadeti 
vereceği: \Oel • diyeceği mesut günU bekliyerek hep onu 
düşüneceğim. 

- ALfINCI KISIM -
On beş gOn sonra Büyllkadada doktorların Ferdanın tebdil• 

havaya ihtiyacı olduğunu söylemeleri üzerine tutulan kllçilk 
bir köşkün bahçesindeyiz. Sonbabann güzel gUnlerlnden biri. 
Serin tatlı bir rUzgO.r çamların dallarını yavaş yavaş birer yel• 
paze gibi sallıyor. Saat beş var. Alçalan gOneş etrafı altın 
tozu gibi bir ışığa bulamış. 

Bir kuşun açık kanatlarına benzlyen geniş dallarını iki yana 
uzatmış küçük, bodur bir çamın altında, Ferda açılır kapanıı• 
bir iskemleye uzanmış, oturuyor. Üzerinde dümdüz 14clvert 
yakası kapalı• bir elbise var. Genç kııın 1 sfü~gün yüzünden 
geçirdiği müşknl daklkaların izleri daha tamamile slllnmemiş. 
zayır1 incelmiş vncudu hastalıııın yaptığı tahribatı pek iyi gös
teriyor. Gölnmseyor. Fakat bu tebessnmde acı bir mana gizli. 
iri kahve rengi gözleri dllşUııce ile buğulanmış, komşu kö$k· 
lerln arasından parça parça görünen denize bakarak elindeki 
küçük çam parçasını yavaş yavaş yoluyor. 

Jı'erdanın karşısıdda Hacer ve halası oluruyorfar. Hacer 
ellerini diilerlnde kavuşturmuş gü1Umseyere1' Ferdaya baktyorı 
Halası yl\n örmekle me~gul. İhtiyat kadının yüzünde müstetU1 
bir mana var. Bununla beraber göılerinde sakfamtya çalıştığı 
bir endişenin gölgelerini rarketnıek mDşkül de~ll, sevinfyoti 
~·Unkü Ferda mahkemeden yüznnon akı ile Qıkıyor. Tehlikeli 
bir hastalıktan kurtuldu. Tablosu da konkurda bUyük bir mu· 
vaffakıyet katandı. Mahkemesirti yazan gazeteler bu sefer 
beraetl ile bernber bu büyük zaferini de sütunlarına geçitdileı:. 
ondah 11 DeQerll sartatkQrıtrtıt " diye sitayişlerle bahsettiler• 
l!ır çok meşhur tassatnlat gehÇ kıtıh tablosutıuh 6hüntle hay; 
ratılıklatım saklıyarundılar, Her yer<lcn tebrik teh{rbfları yağdh 

( drlum var) 
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4 SOi HABERLER 
Jer'in Roma seyahati 
hazırlıkları ilerliyor 

l Her yerde ortaokul 
ihtiyacı var 

Havzalılar da bir 
orta okul istiyorlar 
Havza (Hususi) - Bundan evvelki 

mektubumda Havzanın umumi durumu 
ve belediyesi hakkında malQmat vermiş -
tim. BugUn de Havzanın ziraat ve kUltUr 

k 
işlerinden bahsedeeğim. 

nutu 770 kilometre murabbalık iblr sahaya liitler'in İtalyan milletine hitaben 
söylüyeceği pek zannedilmiyor 

sıkışan Havıa llçesinin 75 köyü ve 13406 
kadın ve 12555 erkek ki, 25961 nüfusu il

çe merkezinde 186 ve köylerinde 3922 hH· 
nesi ki umumiyetle 4540 hanesi cevcuttur. 

i Bertin mabafilinden haber alındığına' misafir devlet reisine büyük blr tayyare Halkı umumiyetle zerlyatla mOştagil, gay-
1 Öte, Bitler Mayısın Uk haftaları zar- hücumu gösterilecektir. yur ve çalışkan ve misafirperverdirler. Bu 
ında Romaya g\decektir. Hltler bu se- Bunlardan sonra seyahatm ikinci muhitteki adın erlnln en sadık ve fedn
~•lıahnı Alman ftevlet reisi sıfatile ya· kısmı olarak HiUer Napollye gidecek kar blr yardımcısıdır. Köylerde kadınlar 
e acatı için ltalya_ Kralının misafiri ola- ve orada İtalyan deniz kuvvetlerinin zer1yat işlerinde eri Ue birlikte tarladn 
.8k Ve Klrinal Sarayında misafir edile- resmi geçidine iştirak edecektir· Flo- çalışmaktadır. 
:kur. Öğrenildiğine göre, Bay Hitlerin rans ve Toskana'ya gidecek olan ~it- Havzanın başlıca mezruatı: Ar:pa, 
t\fahatı ancak altı gUn sOrecektlr. Ve lere orada ltaly~n stı.n~t ve Folklar ına buğday, mısır, yulaf olup son yıllarda tü
l nıan devlet reisi bu seyahatında Fa· alt malumat verılecektır. . tUn He .şeker pancarı da ibunlar arasına 

ş ıt Partisinin Mlhmodakl merkezini, ve Hitlerin İtalyan halkına bır nutuk glrm~th'f Hububat kısmının istihsalini 
sanayı şehirlerini ziyaret etmeyecektir. vermtsi hakkında henllz kati bir karar gösteren tam bir istatistik elde etmek 

AfrJkada Libya'ya gidilmesi de mev- verilmiş d.,ğildir. Alman devlet reisi mUmkUn olmamakla beraber ancak 7000 
~Ubabs değildir. 4 İtalyanca bilmedi~i için vereceği nutuk hektarlık blr sahada ekilen şeker pan -

Romada Bitler crefine büyük bir tesirini çok kaybetmiş olacaktır. Bu en· carmdnn iher hektardan va.satı hesapla 
llıkr rt remi geçit yapılacak ve bundan dişe ile ~vzuda ve lehte bir karar beş ton istihsal edilerek son yıt içinde 35 
Sonra Sivltn Vekya ya gidecek olan verileceği tahmin edilmektedir. öln ton pancar mahsulu elde edllmiş ve 

asgru1 btr hesapla yalnız şeker pancarın -

AE - 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasıl Batırdım? .. 
ToplR"yan: nAJJAIHH. nf;ı.GEH. Telrikn: 31 

"Muavenet,,in büyük muvaffakı
yeti İstanbulda iyi tesir bırakmıştı. 

• 
Gemi Istanbula g ·rerken " Yavuz,, 
tarafından selamlanpııştı. 

Gl. Son taarruzu bizzat 
Franko idare ,ediyor 

dan Havza mıntakasına tki yUz bin lirayı Ahın t B\yln bu büytiyk m •o.ffak.1 - 19 mayıs ogünli Pa..şallmanına "Sivri -
mUte<:avlz ö~U bir servet girmiştir. yetl beni çok sevtndtrmiştı. çu u ben hiSar,. geldi ve nöbetUnizl kends1ne dev -

Kültür tşı::\1: Sults.nhls a gelmeden evvel Muaveneti rederek İstanbula -dt>nmemiz lA.zımgeldl -
Havza hı verilen .. işlerden birisini Mllliyenln kincisi olarak çalışıy~rdum. ğ1.ne dair komodorluk emrini de beraber 

de kUltUr s hasında.ki ~oze çarpan faali- Ahmet Be ben\.m .sevdiğim ve h.'urmet getirdi. 
yet teşkil etmektedir. ilçe merkezinde 2 Y 
llk okul vardır. Bunlardan birisi tam ettiğim bir mandanımdı. Diğer taraf - . Hemen PaşaUmanındnn n~~~k ~~ 

Snlamanka 21 (A. A.) - Radyo nasyonaldan alınan haberlere göre, Prlyor devreli rve diğ ı üQ-'sınıflıdır. (Ereli) kö- tan yapılan bl\yük ka2hrnmnlankltığınMdüa Istanbula doğru yol daımağizia baş 1 ..:,..u 
nıınt k ' . 

1 
d Abl k . . hayranı ldim. Muavenet 6 O to u u. - tanbula bu seferki ıgi lşlm n nası ~~-

edllea asındaki 4 bölOk ~aşku°;landanlığı.n v~rdıği noktaya varmış ar ır. u a vnnde de, tam (levre\f 1 ılk okul ve ılçeye rettebatı 85 kişiye varıyordu. Sonradan selere sebebiyet vereceğini tahmin ede -
ltatı n doşman kuvvetlerı şeh~ı tahkim ıle sıperler kazmaktadırlar. Priyor hara· ıbağlı bulunan köylerde de, üçer sınını 15 öğrendiğimize gt>re batırdığı ooıyat zırh- miyordum. Komodorluk, donanma ku -

nı bizzat General Franko ıdare etmektedir. ilk okul mevcuttur. Bu okullarda SiO_er- ıısı l3150 ton hacminde ve 750 murette- mandanlığı, bahriye erltAnı harbiyesi ve 
kek ve 382 kız ki 1252 öğrenici vardır. batlı büyUk birinci sınıf saffı harp gemisi başkumandanlık arasında benim hak • 

Karadenizde fırtına 
Halen Havzanın Samsun ve Merzi - idi. o gün Muaveneti Mlllyedeki 1k1nc1lık kımda ne gibi muhabereler cereyan et -

ton ve diğer orta okullarda clllyl mütcca- vazifemden alınmış olmama samımı bir mlştı bunu bllmiyordum. Fakat neticeden 
vız talebesi bulunmaktadır. Bundan baş - .şekilde müteessir oldum. fazla Umitıı de değildim. Almanların benl 

0
. Sinop, 21 (A. A.) _ Karadeniz de fırtınalar bütun şiddetile devam etmekte· ka ik okulu bitlıip orta tahsile dev~m et: !Muaveneti Milliye o gUnU tamnmen adamakıllı baltalıyacak şeklde hareket. 
ır. lstanbula gitmekte olan Cumhuriyet vapuru fırtınanın şiddetinden limanımıza mek isteyen yUzü mUteca.vlz talebe, nne Paşalmanında temizlik ve istirahatle ge- etmek ıstıyeceklerlnl kuvvetle tahmin e-

~ı~nrnıştır. sinin maddt <!urumu mUsnit bulunmadı - çirdi ve 14 mayıs sabaha karşı istanbula diyordum. Bu mücadelenin ne gibi bir ne-
.............._ _ _ ğından maalesef tahslle devam Imkfı.nı bu- hareket etti. tıce vereceği meşk.ftktu. Bir çok mUşabih 

lamamaktadır. Bu ltibnrla Ilııvza il· Biz Paşa limanında yine yalnız kal - ha.dlselerde olduğu gibi nezaretin Alman Artv . J 1Jalkevı· ba'vramı çesinde bir Ol'ta okulun kurulmasına tah- mıştık. Muaveneti takiben ben de Paşa tekliflerine boyun eğmesi tasavvur olu -
~ ı na e CJ j 'J minin fevkinde şiddetle ihtiyaç vardır. limanından ayrıl dun Erdeğc doğru yol nnblleeeği gibi, zayıf bir ihtimal lle benı 

Ayni zamanda Ha vznda kurulacak bu or- aldık. mUdaf aa etmesi de düşUnUlebllrdl. Her 

k . ı • t • ta okula 20 kilometrede La.dik ve 29 kilo- Sabahleyin saat ıo da Erdeğc vardık. halde bu İstanbul seyahatimizin tevlit e-
C, o neşe ı gec, ı metre mesafedeki VezlrkBprU Uçeler1nln Bizim Erdeğe varmamız Erdekte büyUk <ieceği neticeler ne suretle tecelll ederlerse 

yakınlarında bir orta okul hulmnları ve bir hneket uyandırmış olacak kl biraz etsinler benim lçin çok şayani dkkat ve e-
11 Artvin, 20 [Hususi mubabirimiz-ırlmlz şerefins 150 kişilik bir yemek zi· ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri lmkinını sonra Sultanhlsara Erdek belediye ve ıı - ehemmiyet bir mahleytte ldller. 
ll en) Artvlnde iki günden beri fasılasız yafetl ve akşamada bir müsamere veril- da ıblılmuş olacaktır. man reisleri halkın hissiyatına tercüman İstanbula geld1ğimlz zaman bUtün 
ıre~am eden kar fırtınasına rağmen, dl. Asayiş ve Adliye İşleri olduklarını beyan· ederek geldller. Asker - düşüncelerimin alt üst olduğunu gördüm. 
k a kevıerlnfn yıldönümü parlak surette Gerek törende ve gerek müsamere· İlçenin ıasayiş durumu çok iyidir. Ad- lerlmi güvertede topladım. Halk mUmes _ Muaveneti Milllyenin büyUk muvaffakiye-
Ullulandı. de Halkevlerh1ln teşekküllerindeki nıak· Uye makinesi de, muntazam bir şeklide slllerl onlara kısn bir nutuk söyUyerek tı İstanbulda çok akisler bırakan bir tesir 

tn 19 Şubat akşamı Artvindeki Jandar· sadın canlı ifadesi, sınıfsız, imtiyazsız, işlemektedir. tebrik ettiler, sigara dağıttılar ve Erdek icra etml.ştl. Muavenet İstanbula girer -

8 
a Ve Orman J{orumn eratına bir mt\· kaynaşmış bir kitle halinde salonu dol· samsun - Sivas Dcıniryolunun önem- kadınlarının örm~ oldukları çoraplardan ken amiral gemisl olan Yavuz tarafından 

\l
arnare verildi. 20 inci günQ Artvinliler ıı bir istasyonu olmak hususiyetini de, U- hediye ettller. Resmt mnkamlnrdan önce selflmlanmıştı. Mnzika gUverteye çıkmış, 
e d duran daire şeflerile bUtün memurlar, ~- t 

1 
avul zurnahırlle civar köylerden gc· zerinde toplıyan Havza: .ı.:stanbul gaze c- taltif ve tebriklmize koşan Erdeklllerin askerler sıraya girmişler ve bayraklarla 

en k~ Belediye ve kurumlar, heyetler, tnccar, A k oylUlerlmizle Artvin Hıılkevi tıklım . ıerini intişarından iki gOn ve n ara ga· bu kadirşinas hareketleri bizi bUyUk bir donatılmış bir halde Umana girmekte o-
~klını dolmuştu. Halkevlntn geniş salo- es.n?f ve köylU~er geç vakıta kadar t:vı· zetelerini de bir gün sonra okumak im- sevince garkettı. lan Muaveneti Mllllyeyi ''Hl\rra,. seslerlle 
llnda ev bandosunun çaldığı lstiklQl mızı şenlendirdıler. kt\nını buluyor. Hat güzerğt\hındaki şe - O günden sonra günlerimiz yine va- selt\mlamışlardı. Ahmet Beyle malyetinln 
rarşUe başlayan törende muhtelif hatip- Bugün sabah knhvealblannı topluca hirler postası şimendlferle ve civarındaki zlfe başında. hiç bir fevknlt\delik cereyan iyi bir şekilde taltif edllmesi mevzuu bah· 
~r tarafından Halkevlerinin vazlfelerl, Halkevinde ynpan köylQlerimlz Halkevi bütün kazalara her -gün muntazam posta etmeden geçti. Gecelerimlzl ve bUtün gU - solduğu sırada ondan bir kaç gün evvel 
k rtvin Halkevinin mesaisi hakkında bandosunun neş'ell natmelerlle uğurlan· servisleri vardır. nUmUzU kıyılarda çıkması lhtimall dalma ayni mahiyette bir z&ferle dönmüş olan 
Onfranslar verildi. dılar. Artvinli hemşerilt-rlmiı de evlerin· Havzanın çok yakın bir atide tanın- mevcut olan tahtelbahlrleri aramakla ge- Sultanhisar da hatırlanmış ve Ahmet 

b Köylülerimiz mtllt oyunlar oynadı. de yatırmak suretlle izaz ve ikramda mıyacak kadar gellşeceği muhakkaktır. çirdik. Hiç blr ıze tesadüf edemedik. zn- B~yle benim bir derece terfi ettirilmek .. 
~toplantıyı mlltenkip misafir kOylüle· bulundulur. ten o sırada Marmarada bir düşman tnh- ligimiz kararlaştırılmıştı. --- d telbahrinin bulunduğuna. dela.ıet edecek 1stanbulda bu terfi haberlnl aldığım 

Kızılay , Kurumu yllllk 
kongresini dUn topladı 

Ankara a hAdiseıcr de cereyan etmiyordu. ı.stanbulla zaman ümit etmediğim bir hAdlseyle 
Çanakkale arasındak.l nakliye gemileri karşılaşmı.~ gibi oldtım. Bu terfliınizl nl .. 

ltalyan sergisi bir tecavüze uğramamışlardı. Nakliyat a- şanla t:ıltlf edlleceğlmiz haberi de takip 
zamı bir emniyet içinde devam ediyordu. etmştl. 22 mayıs perşembe günU Harbiye 
Bununla beraber blzl geri çekmiyorlar. Nezaretinden telefonla bana altın ve cgü .. 

Tanınmış İtalyan Paşa~Unanı adası önünden ayrılmamız müş imtiyaz madalyası verildiği ve mai• 
Sanatkarlarının için Istanbuldan emir vermiyorlardı. Yeni yet ve mürettebatımıza da dlğe; nl.§anla• 

Bir senelik faaliyet raporu okundu, rapor . • • • vazifemize geldlğlmlzdenberl on b~ gün rın mUna.slp görUlenlerden verileceği ve 
eserlerı teşhır edılıyorn geçmlş oluyordu. bir zabit göndererek nişan ve beratları 

Ve hesaplar kabul edildi Ankara, 21 (A. A.) - .Bn2'0n şeb hl b~ruh:~e~e!ıgün zarfında İstanbuldan alddırmamız lüzumu bildirildi. 
rimlzde ltalyan bOyOk serglsı açılmıştır. k ç 

1 
d amamıştun. Ne resmi ma- Ben tklncl kaptanı Harbiye Nezare .. 

Sergide tanınmış ltalvan sanatkarlurının am ar an raporlarımın neticesi blldUI • tne gönderdUn. Fakat o ""derek bu '"l u .. 
k - b't 1 i ı ~ miş ne de Ahm t B d •• "'i bun saat on dörtte Halkevl salo- Rapor ve evra 1 mus 1 e er n n eserleri mecuttur. Serginin uçılışındtt e ey en başka bir dosta mam edinceye .kadar komodorluktan ge .. 

hUbda ıehrimlı Kızılay J{urumunun se· kongre tarafından seçilmiş Uç kişilik Maarif Vekili Saffet Arıkan Dahirlye ve arkadaşa tesadüf edebUm~tiın. Böyle len blr Alınan zabiti bUtUn nişan ve be • 
tıeUk kongresi aktedilmiştir. Kongreyi bir heyet ttm1fmdan tetkik edilmesine vekili ve parti Genel sekr~terı ŞllKru ~~t:~a~u!:~ten teeerrut etmiş vaziyette ratları toplıyarak t:stınyeye getirtnlşti. 
l<urum Başkanı Doktor Sabri Tııhsln karar verilmiş ve Vali Muavini Hilmi Kaya Hariciye Vek&.leti siyasi Mllste· d ş d assa beni sıkıyordu. Allem • İkinci koptan Harbiye Nezaretinden elleri 
atdal bir nutukla a mı hr. Doktor Sidal Balcı, Belediye reisi Şevket An, Posta ışarı Numan MenemencloQ"lu ve Anka· b:~ ;i;'~ftmat aıamıyord~m. Ve istan .. boş dönünce nifanla.rın ertesi gün meta• 
bu nutk d K l ç Kş hayırlı BıışwOdUrü .Fazıl Barındıın müteşekkll rada bulunan harici elçilıkıer erkanı ile ti d k ç zaman için donmeği çok ıs-1 imle takılacağını anla.makta. geelklnedl~ 

un a ızı ay urumunun yor um. 
faaUyetlerinden bahsettikten sonra gös· bir he~:et seçiler.ek h_esaplar tetk~k matbuat mnmes~illeri hazır bulunmuşlar· (Ark&Sı nr) 
lerdtkleri 'Üksek alakadan dola Ata- edilmlştır. Bu tetkık netıces~nde senelık dır. - ı 
hltk ~ yı faaliyet raporu kongrece mutteflkan ki\· K ı 

e ve cumhuriyet Hnkılmetfne te· ·. d iZi ay balos ~ekkür etmenin kutst bir borç olduğunu bul edllmıştlr. Bundanlsonra bo.ş ~lan dört Tortum a fakir u 
ıtnl l . . heyeti merkeziye aza ıfıına Meclısl Umu- kl d 
hu a !1111 ve şehrlmızde Kızılay Kurumu· mt azasından Bayan Nigar Aytua-, Bele- ÇOCU ara yar lffi 

1 
hımayelerlle bir kat daha canlandır- di i . ş k t A 0 . T b.b. H Tortum [ Husust ] - Tortum mer- 5 Mart 938 

nakt 1 Vali H 1 ı K ye re sı ev e n, ış a ı ı ilmi 
lo a a an aş m şcana ve o- Ziya ve Emniyet MüdQrU Nazım Arda kez İlçesi yoksul çocukları esirgeme 
trr<~u Komutanı }{orgeneral Muz!lff~r seçilmişlerdir. kurumu tarafından dördQ kıı:, on biri 
b iUdere t~ekkürJerinf beyan etmişlır. r • • , _ erkek okul ÇOCUğU olmuk üzre muhte· 
hundan sonra kohgre reisliğine Vali Kızılay kongresıne gıdecek murah- lif sınıflardan on be~i baştan ayağa va-
a,ım lşcah, katipliklere Nail ve Musa lıas Azayı se~me saU1hlyetl İdare Heye- rıncııya kadar giydirilmiştir. Huııiar<lan 

t~~lltbiŞler ve ldure Heyeti 82asından tine verlldikten sonra yeni sene muham- batka bu kurum kırk kadar çocuğun ki· 
t>~ktor lbrkt bir sanellk faaliyet raporUnU men varidat ve masarifat bUtÇ~sl Byhen tap, defter, kalem "Ve saire rtbl okul Ih. 

\llDUft\U'. kabul edllmlıtlr. tı71çlarını temin etmektedir. 

"Kızı~ay,, sertelik balosunu bu yıl da 5 Mnrl 
gecesi Belediye salonunda verecektir. Balontttt 
diger senelet'd~rt daha çok giltel ve eğ1enceli 
oJması için şinididart hazırhklar yapilmaittadır. 

~ -



Etin kilosu beş kuruş 
daha ucuzlayabilir 

<üst tarnfı ı hll'ide) 1 Koyun eti !iyatıda böyle hesav ed~· 
Halbuki muhit itihnrilc hilhasRa lir. Burııllıı kesilen koyunların azamı fı

kışın şiddetli olduğu bu me\•simlerde Er· I y:ıtı 6 liradır. Röylc bir koyundan 20 
zmumda etten başka yiycı·ek bir şe~· kilo et almak daima kulılldir. 40 kuruş 
hemen hemen yok gihlctir. Srbıe gnyet l ıııe7.baha ücretini ve nnkliyc masrafını 
mahduttur. h..ıtta mefkuttur. Binaenaleyh bunn ili'lve eder~ek, kesilmiş bir koyun 
et fiyntltırı indirilmelidır. Ve indirilme· dl'ıkantt te lim 650 kuruşa mal olnrnkta
. inden hiç kimsenin ııırar etmesi ihtima- dır. Böyle hlr koyunun ıso kuru. 8 
li me\cut dPgildir. Ku nplar devirden kuyruğund:m, 100 kuruş deric;indt>n, ;,o 
kaumucul..lardı'ı:. Halk tabaka!;ı bol el kuruş :-ııkı-ıtalıııdan teıııiıı edilir. YekOn 
yiyebilme imkAnını bulncaktır. Fiyat-
ların tenı.il edilmesi dniınu ıntlnıkllndOr. :ıso dır. Bunu malın riyatındun ~·ıkarac1tk 
şu nıkkuınlımı baırınız: olıır . ak 20 kilo lwyun elinin 320 kuruşa 

Şehılmizde 100 kilo ~afi et ver~n elimizde kalmış olıiuğ~mı_ anlarız. De· 
bir in<'ğl 20 liraya alın ulmuk k11hilılır. mek bir kilo koyun eh llı kııru~R mal 

Bu ine<rln mezbaha resmi kilosu olmnktadır. Binaenaleyh bu et 20 kuru· 
altmış parn°hesabile 130 kuruştur. Nak·/şa sııtılırcıa e . mıf için külliyetli bir kilr 
Jiye nereli 1 ı kuruştur. B~naenuleyh b~· mevzubahs olabilir. 
tnn mn~rafile 100 kilo · afı el veren hır B b "dd. · o t • atarken et 

. . h .1 dük"' ')" r en u ı ıayı r a)a 
inek azamı bır f>sap ı e <1na -- 1• nurkının indirilmesi lUzııınunu ele talep 
rnva mtıl olmaktadır. . _ 

· Bundan elde edilen knzancn gelin- e~tıyorum. Belediy_ece buna iınktm go-
cc : Boyle tir inekten 120 kuru.Juk yağ. rulmezse, ben lddutmın httklı oldu.ğunu 
90 kuruşluk sukatat. 800 kuruşluk deri göste:~ıek \'~ hal~<t hizmet etmış ol· 
ıılınak kabilılir. JJu kıızancın yekünü tam mak ıçm kendı dlıkanımda 15 kuru~ıı 
on lira on kuruştur. Binaenaleyh vasalt sı~ır eti atma~ı dehude edeceğim. Ve· 
oturak bir hesap ile 100 kiloluk safi eti bu ı;ıuretle haklı oldıı(tııuıu bUtnn ~ehit 
elimize t2 lirnyu kalınaklaclır. lleıııek efkari umunılyesine açıkçu isbııt edece
Ptin sermayesi kilo başınu 12 kliruştur. ğlm. 
J:<~ger bu on Leş kuruşa . stıtılırsu f~~u Ihsan Clni.'li'nln söylediklerini ay
hlr gelir değildi!·. Esnafı ıdtırei . edhebıt,~r. nen yazdık Bu iddia sehir için ehemnıt-
Ben taahhot etlığıın sığır et nı ug ın , . • , ~ . . . 
on hlr kuruş 80 santime vermekteyim. "!iketlı ~tirdme\'\z,uu mr~nal kıı~a .ze~~nl ıne 
B ldd. 1 dol'rrulu"unu isbat eden ·oyma11. a ır. e ot ıat urının ındırı me· 

u ıanı n & b • 1 \.. k ı - · 
ikinci ~ir delildir. sın n mym lln o du~unu g-ostermektedır. 
~~~~~--~~~~---~~--~~~~~~~~·~~~~~-~~~ 

Avrupadaki siyasi 
vaziyete 

uzaktan bir bakış 
f JJnşnuıkolcden deı•llm ) 

DUn Çemberlaynın ağız dolusu savur· 
duğu telıdlt bu hazırlanma. keyfiyetinin 
sona ermiş bulunduğunu haber vermek-

tedir. 
Şimdi bu kanaatimizi teyit eden di -

ğer bir tablo ile .daha karşıl~aıım. 
İngiltere kabinesinde çekişme var. 

Başvekil scnelerdenberi İnglllz hariciye -
sini sevkeden Eden Ue anlaşamıyor. Eden 
ı tıfa ediyor. Şu halde, şimdiye kadar İn
glltcrenın takip edegelmekte olduğ~ı siya
sette de değişiklik baş gösteriyor. Ingil • 
tere de italyaya, dolayıslle totalitaire dev
letlere temayül ediyor. 

Fre.nsanm bu arada ismi geçmiyor. Al
mnnya, Fransa ile arasındaki her ti.irlli 
davaları hal ve fnsleylediğlni iddia ede -
rck. Fransızların yUreğine biraz soğuk su 
serpiyor. Hitıer sözlerinde samımı mi? Onu 
da bilen yok. Eğer FUhrer eski dlişUncesi 
mucibince,(Drang na<:h üsten) ~arkta hu-
101 fikrinde ise, elbette ki, garp hudutla· 
rını teminat altına almağa ve Fransa ile 

rl 

1 Hitler beklenen 
1 nutkunu söyledi 

(Üst tarafı l incide) 
Berlin, 21 [ A.A. ] - Don öğleden 

sonra Bay Hitler bir nutuk söyleyerek 
Alman - İtalya konuşmnlnn hakkında 
uzun izahat verdikten sonra demiştir ki: 

" Fransa ile aramızda artık toprak 
kavgası kalmamıştır. lngiltere ile hiç bir 
ilişiğimiz yoktur. Binaenaleyh biz Al
manlar her hllkQmetle Jyl anlaşmak 
arzusundayız. Yalnız Sovyetler blrllğilo 
bütün dUnya Komllnlzmin aleyhinde 
olması sebebile anlıışmak istemiyoruz. 
Esasen .Japonya ile mnnasebeUerlnıiz 
bundıın kuvvet ıılını~tır. Yegane emeli· 
miz 17 Temwuz tınloşmasmda vukua 
gelen gOçlOkleri dtığıtmak \'e kendı 
i~lt!rinıizi ner zttman kendimiz görmek
tir. n 

Frnusızlnr daha :1.i ~ ntlc Eden I n 
lsllfasıııı thışfuıfı)'Orlnr 

P ris, 21 [ A.A. } - Bay Hitlerin 
nutku memleketle çok iyi karşılanmışsa 
da bütün gazeteler Bnr Edenin istlfasile 
meşgul olmttktadırlar. 
.Jnpoulnr ımtuklnn çol, memnun 

oldular 
Tokyo , 21 [ A.A. ] - Bay Hitlerin 

nutku .Japonlur tararmdan çok iyi kar
şılanmıştır. Bu nutukta Bolşevizime kar
şı kulhmılıın lisan ve Mıı.nçukounun 
Almanya tarafından tanınması haberi 

dost geçinmeğe mecburdur. ayrıca bUyiik memnuniyeti mucip olmuş-
Bugiln Avusturya ile anlaşması bu ba- tur. 

kımdan Almanya.nın .zımni fikirlerini de 
ortaya atar. Sovyet Rusya komşumuz da ı ·ı· H • • 
hakikaten düşiincell bir haldedir. En bU· ngı lZ arıcıye 
yük rakibi. Japonyanın uzerine yiirliye - Nazırı Eden 
rek Port - · Arthur intikamını almaktan __ 

çekinmektedir. o da garp hudutlarından, k b d k }d 
~imdi fnşistlcşen Romanyadan. na~yonal a İne en çe i i 
sosyalizme ruyl iltifat gösteren, lchlstan- (Üst tarafı 1 incide) 
dan, Almanyadan, İtalyadan çekinmekte Gazeteler lstıtrt eden Edcn'in yerl-
ve İnglltcreye de gUvenmemektedlr: İçin· ne Lord Halmsks'ııı tayin edilmiş oldu· 
de bulunduğ~muz ~u karışık devri gördltk- ğunu yazmaktadırlttr. 
ten sonra, Türkiye Cumhur~yetının harict i sUfu munalmşaluı·ı mucip oht)'Or 
siyasetini değerıendirmemegc imkAn yok- Londra. 21 (A. A.) _ Bay Eden'le 
tur. Hariciye siyası nıUsteşarının istifaları 

Muhtelif zümreler arasında herkesle bugün resmen teyit edilmiştir. 
dost geçinen hükumetimiz, bu dürlist ve Başvekil Bay Ç~mberlııyn Hariciye 
açık kalpli siyaseti sayesinde de herkesin Nezaretinde bu ınesleye dttir izahat ver
dostıuğunu aradığı bir kuvvet olmuştur. miş ve bu yUzden bir çok munakaşalar 

cery~m etmiştir. 
Almanyada, İtalyada, Avusturyada Hariciye Nazareti işlerine şimdilik 

kasırgalı tipili havalar eserken, Japon - Lard Halifaks bakacaktır. 
yada, ispanyada insanlar ölürken, biz Alnıanyadn tt•essür 
kendi halimizi gözümüzün önüne getiri - Berlin. 21 (A. A.) - Bay Eden'in 
yoruz ve bu mukayeseden sonra, hakika- istifttsı siyasi mahfilde bUyUk bir teessUr 
ten çok rahat nefes alıyoruz. uyandırdıştır. 

~ .. ~~~~~~~·~~~-

934 te eski Yugoslav başvekili Yevtich E A k İ f 1 
"Tilrklye Balkanlarda bir sulh unsuru - rzUruW . S er S8 188 ma 
<iur., demıştı. ayni mevzua temas edecek Komlsyonnndan : 

ooöu 

Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 Hazlratulan itibaren tatbıkına 
başlanacak olan tal/mlltnamenin 
madde madde neşrine devam 
ediyoruz. AlAkadnrlar kendile· 
rine 1111 clnn kısımlar için ıim
diden lıazırlıklurmı ynpmnğa 

b8şlamo.lldırlar. 

27 - Hanlardaki kuyulur ve 
diğer su depoları ve mecraları içer· 
!erine sızıntı olmnyacak şekilde ynp· 
tınlacaktır. 

208 - Han nctulım da otel 
odalannın tabi oldukları şıtrUanı 
uyğun oıactıktıt. 

209 - Yatılan veya ikııruet 
edilen han ud11lannd11 san'at icra 
edilmez. 

210 - llasttı hay\'anlarm ahır· 
lıırn kl\bull'ı yasaktır. 

'.H 1 - içlerinde b"nzln, ga7. gi· 
bi mevat ile patlayıcı maddelet· bu· 
hmun nakil vusıtalarımn garnjlarn 
ye hanlara l\abuln yası:ıktır. 

2 l2 - Hanlarda kafi miktarda 
oda ve yatak takımları bulundurul
ması mccburlrtir. 

213 - llarJıırın ve harı odaları· 
nın senede en az iki defa badtına 

edilınoı;i mecburidir. 
214 - Hıınlnrdaki gübreleri her 

gl\n hıtriı;teki gtıbreliklere naklettir· 
me~e han işletenler mecburdurlıır. 

215 - GUbreliklerln tamamen 
mahruz olmac:ı, koku neşretmeğe, 

sinek Oretmeğe, civar halkı rahflt
sız ctmeıte meydan ver~iyecek ter
tibatı haiz bulunmttsı mecburidir. 
Gnbreliklar Belediyece gösterilen 
yerlerde yapılır,cı. ı · 

216 - Han veya garajlara çe· 
kilen nakil vnsıtaları içinde gecle-
mek yasaktır. · 

..... 

1 

217 - Umumi garajlarla hım· 
lnnn önl\nde oralara girecek nakil 
vasıtarından en bUyllğ'Unün_kohıyhk
la manevra sahasmın bulunması 
mecburidir, 

- 1 1 -
sınama ye 'fl~·ntrolar 

218 - Sinama \'e tiyatroların 

biltUn iç kapıları kolaylıkla görüle· 
bilecek lavhalarla gösterilecek tir. 

219 - Kapılar umumiyetle dı· 

şan doğru açılacak ve oyunun so· 
nuna kadıır kilitsiz bulundurulacak· 
tır. 

220 - Yangına karşı kafi mik· 
tnrda tertibat ve techizat bulundu- ı 
rulınası mecburidir. 

221 - Oyunların bitmesi ve se· 
yircllerln dışım çııcmıısını muteaklp 
salonun ve bina mllştemilatının pen
cereleri en az onbeş dakika açık 

bulundurulacaktır. 

222 - Sinama, tiyatro ve em· 
salinde tecdidi hava tertibatı bulun· 
ması mecburidir. 

223 - Sinema, tiyatro ve em· 
sall salon loca ve teferruatın seyir· 
cilerle işğal edilecek kısımlurllo boş 
kalacak kısımlarının plAnlttrının Be· 
lediyoye tasdik ettirilmesi mecburi-

dir. Bu plQnda boş olarak gösteri
len sahaların her ne suretle olursa 
oısun işgal el!lrltmesi yasaktır. 

224 - Sıılonla?Cla derece! hara· 
ret 16 - lŞ santigr~ $.caktır. 

22:; - Salonlarda oyun esnasında 
bağırıp çağırmuk, seyyar satıcılık 
yapmak yasaktır. Her sulondn bllte 
ve sigan sıılonu bulunması mecbu
ridir . .. 

226 - Sıılonlar<la sigara içmek, 
seyircileri rahatsız edecek hal ve 
harekette b:llunmak yasaktır. 

(Devam edecek) 

23 ŞUBAT 

Köprüsüzlük yüzünden 
160 koyun boğuldu 

(Üsttnrafı 1 incide) TUT..\ÜI~ lJilA ,. İŞLEltİ 
Senelerdenberl Tuta~ Bir sene evveline kadar bir köY 

ğın sosyal ve ekonomik durumunu sar- teşkilt\tından farkı olmayan ilçede 'J37 
san Murat nehri bu yıl da son daı besi- başlangıcındanberl genç Şarbay Muzaf· 
nl vurmaktan vaz geçmedi. y ttıın ya:>· ı fe.~ Kuşak~ıoğlunun ele aldığı bu ııt: 

1 
tığı kötUlUkleri unutturmak için k1ştan g~nden gune hnlkı ref~ba kavuşturma_ 
kışa üzeri buz tutan Murat oldukça bu 1 lçın kasabanın kUçUkluğlln~ nazaran bu~ 

l b zla 'le hal ku bir köprl\ kuruyordu.! yUk va~lıklar meydana g~tıriH!1lş_, hal~d 1 u rı bu teşkılllht karşı san!PIJr' ılga. cıdd 
Her nedense bu sene huna da razı ol· . d 1 t BI 1.k 1" .. . h lk ınan uyan ırı mış ır. r sene ı · vapı .. p 

mayarak bırincl. ~nnunda ilçe_ a ·mm işler urasında ba1ılnrım sır11lnm~~;lt1 w 
st\rl\sl\ otlamak ıçın suyun öbur tarafına nUk bir küyden ftırkı oırn.l\'an ilçemizin 
geçerken buz kırılıp 160 koyunu boğ- yeni hamlelerle ııa:;ıl llt>rİediöini ~öS· 
makla bliyUk bir intiksııı 1tldı. termi~ olr~t'ağıın. 

0 

:\1ALİ Ut:Rl.':\l l - Murat kenarında kasabanın bir 
ilçenin mall durumunun dlğeı· yılla - başına kadar bin me:rc ınesafelık mun· 

ra nazaran daha iyi :nıduAunu a~nğıdıt· LHzam bir cadde ve cnôdenln iki tısra· 
ki tahsilı.\t nlsbetleri göstermektedir. tını lıezeten 3000 kadıır kavak, sö~t 
937 Haziranından 2 inci kanun sonuna a~açlrırı dikilmiştir. Kna 2000 metre 

meı"afeden getirilen ve dakilrnda t-0 
ka(tar mall.'l·enin ~/o de 94 özel sayışın 

.J • litre su akıttın 4 kurıınlı bır pınar ııkıt· 
o,'0 de 03 tııhsı"l"'tı olmuş, bu meyanda 

<J a tınlmış, üzeıi çink•J modern· bir ŞarbaY 
Havn Kurumu i1leri de intizamrndıı yu- dairesi!~ urnumI renni halalar yııptınl· 
rütl\lerek Havıt Kurumu _vardımcı Üye 

m1ş, bUtUn evler iç \·e dışt:tn kire~le ba· 
hıısilatından ynpılan tahsilllt 3024 lira dana cttirilmtşlfr ... \yrıca ~arbay daire· 
15 kuruşu bulmuştur. Bunun 2748 lira sinin snğında Ulu Önder Atatürk t.ıos· 
48 kuruşu Genel merkeze gönderilmiş tnnün konulmasınrt mahsus beton tıır 
ve 2ti0 lira 2 kuruş şube ruUstahdemine sntun ve kasabayı ikiye ayıran çermik 
sarfedilmişth • Yurt için önemli o· deresi iizerine dört metre genişlikte 
lan bu işte büyük alilka gösteren Tutak I ağaı; kOprO yaptıl'ılarak halkın mütıirıı 
halkını memnuniyetle anarım. noksanhırı bu suretle giderilmiştir. 

ERZUR UM iCRA DAIRESİNDENı 
Köyü 

Ümidim 
Cinsi ve mevkli 
Yamaç nam tarla 

Dörıü mü Hududu 

9 Ol\n do(suşu Ömer şimali Şeyh oğlu cenu· 
bu Kara Ömer 

. 

> Şiylh çukurunda 6 Sarakar Mahaber garben dere şlmalen 
Kahraman cenuben ceıru. 

Pullu Pınar başı ıo Şarkan Ahmet garben Kişlş .şlmalen ve 
cenuben CelA.l. 

Yatak mevkii 

Dere yukarı. 

Çifte dereler. 

> Deve y:ı.tnğı 

Karus sıt. 

> Deve yatağı. 

Tepe tarla. 

> Sazda Çirçir oğlu çayırı 

MildürlUk oğlu nam çayır 

16 Şarkan Ahmet garben Ramazan şimalen 

Celal ccnuben Mikail. 

3 Şarkan Hayrulah garben dere şimalen Si· 
nıon cenuben mera. 

4 Şarkan tarik garben mera cenuben Sedttl· 
lah şlmalen mera. 

12 Ş:ı.rk:ı.n Slmon garbcn Mehmet çayırı ce· 
nuben Mehmet .~!malen GUlmü Hün. 

7 Şarkan Yusuf gnrben Simon şlmnlen Bed· 
ros cenuben mera. 

6 Şarkan ve ~!malen dere cenuben Vartan 
garben Vahan. 

8 Şarkan Hamza garben Ohanes cenuben 
Salıak .şimalen yol. 

14 Şarkan Dursun garben Hamparsom şi • 
malen Sa.hak. 

Üç hissede blr hissesi. ...) 
Şark.an Hamparson oğlu, garben ağn 
ve Kantus çayırları şimalen All ve Ham • 
parson çayırları. 

> 

Kamahattn sinor tarla üç 
hissede bir hissesi. 4 
Nahır çete müfrez arsa 
için şimdi bir havlu Uç 
ahır bir oda. iki duvarlı 
arsa. bir bUylik bahçe blr 
bilylik basma.lık 
Bir a.vlu bir oda bir ahır 
(Şimdi merek halinde) 

Mahallesi - Topçuoğlu 

Cins ve mevkll - Arsa. 

Şarkan yol garben Nikavus .şlmalen Nika· 
llk cenuben Kevahur sınırı. 

Yemini Hamdi Yasar! Kabrlz oğlu hane • 
leri arkası ve cephesi yol. 

Yemini Peadil Yesari ve arkası İbraWm 
ı·ereselerl cephesi yol. 

Hududu - Yemini Boğustan Antranikle Ulnşan Yesari Kara gözden bayırıt 

ulaşan hane arsası Mehmet ten İsmail H:ı kkı Efendiye hane arsası cephesi Tarık. 

Mahallesi - Topçu oğlu 
Cinsi ve M. - Arsa 
Hududu - Yemini kendisi Yesari ve arkası Boğo.c; cephesi tarik. 

Mahallesi: Topçuoğlu. 
Cinsi ve mevkll: Hane arsası sUlUs hisse. 

Hududu: Şarkan Rağıp garben Tanç şlmalen sokak ve merkezden metruk ar· 
sa garben Boğostan metruk arsa.. · 

Mahallesi - Topçuoğlu. 

Cins ve mevkii: Üçte bir hissede hane arsası olup halen Faytun dami. 
Hududu : Yemini oğlu Sinan Yesari Selman arası cephesi Srl otlu ve yol. 

Mahallesi - Topçu oğlu 
Cin.si ve mevkll: Han sası. 
Hududu: Sağı Boğos soğukluk arkası Akpuyan cephesi yol. 

Mahallesi: Ali Paşıı. 
Cinsi ve mevkii: Ammabar damı 

ı. 

'---------------------------ı MüştemilAtı: Bir kapıdan girilir bir bahçe Uç gözden ibaret kapuları ayrı a.yrı 
nnbar damı. 

ERZUM OEfTERDARLIBINOAN ; Hududu: Sağı solu Fetıyye arkası Sa rnk Şakir önU yol. 
Tnrk parası kıymetini koruma hak· Ziraat Bankası (1800) liraya borçlu Erzunımun Topçu o~lu mahalle.sinden İb • 

olsa öyle zannedf~·oruz ki, bugün fikrini 
değiştirir. 

kındaki 12 numaralı kararnameye ek r:ıhlm oğlu İsmail hakkında yukarıda hudut ve e.vsarı sırası ya.zıh gayrimenkulleri 
kararnamenin hUkQmlerl dairesinde al· açıkarttırma ile satılıyor arttırma .şartnamesi ıuı.nının ertesi gUnUnden itibaren 

~ımkamıc: için kapalı zurfla eksilt· k l k h k t r d ..;;. ill bil c ktl ., tın ticareti ve altın alış verişi ile meı- açı o ara er es ara ın an l!>vr e e e r. 
~eye_ konullı.n 23000 kilo sude yağımt gul olan hakiki ve hDkmf şahısların Bu gayrimenkuller üzerinde bir gfula hakları ve sair iddiaları olanların tarihi 

"Türkiye dı.inyadn bir sulh unsuru -
tlur .. , derdi. 

CiJIAD BABAS 

si 
I<un1panyasından: 

kumparıyamız Erzurum Şubesi ıçın 
be bayan muallim alacıığmdan taliple• 
tin ,erattı öğrenmek uzre müracaatları 
!fın oı ınur. ( No. 131 3 • ı 

ısteklı ç~kmadığındun yeniden • kap~h mezkar kararnamenin dördüncn madde· ilandan itibaren yirmi .gUn içinde evrakı mUsbitelerUe icra dairesine müracaatıerl 
zartla eksıltmeye . komılrr:uştur. Tahmın si mucibince tutmak mecburiyetinde ol· l~zundır. Aksi halde hakları tapu siclllerile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bl· 
bedeli 21850 Ura Jlk temınah 1638 lira . . 
... 
5 

k t Ek ilL 
1 12

. M t _ 
938 

dukları defterlerın mımunelerı hazırlan- rnkılscakları ve satışın 22/ 3/ 938 salı günü saat 14 ten 15 e kadar icra dairesinde ya· 
' ur~ur. 5

. nıes ~r mıştır. pılacağı birinci arttırmada takdir olan ıuymetl % 75 .şint bulmadığı surette on be.f 
Cumart ~ t\QcU ltaat on ~lrde Erzurum· Altın ticareti yapmak Uzera Mali)'e gün uzatılarak 6/ 4/ 938 çarşanba gllnü satış yapılacağı alıcıların yüzde yedi 'buçul 
ela askerı satın? ma .komı yonunda Y_a· Vekaletince mezun kılınmış ohm Banka· pey paraslle ıcra dairesine milracaatleri nıın olunur. No. 129 
pılacaktır. Te~lıf mel\tupları belll. gun tarla kuyumcu ve antikacılar gibi san'at J;t:::;;;:;:ı; ------------
ve saattan bır saat evvel komısyon ve ticaret erbabının ve dlşçtlerln \'8 mezkQr numuneleri almaları ve defter· S&hlp ve Ba.şmuhamrt: 
Başkunlığ:na vcrllmiş veya po ta ile hurda veya masnu altın alım ve sahmı- j lerinl ona ıöre bazırlayarah tasdik ClBAD ala.AN 
gönderilmiş bulunucuktır. Şartnamesi nı sım•atı mutade haltnde icra eden ha· 1 edllmeık üzere ( Oefterdarlıtımıza) ibraz Umum neşrlyat.ı idare eden Yazı İfled 
her gün komisyonda görUlebillr, kikt veya bbkmt şahısların azamt iir eylemeleri ıozumu Uln olunur. MUdUttı: BAllADia DCl.GD 

( No. 133) 4 · ~ battı içlna ldaremtıe ıôürıoaat tdırek 1 ( No, 180 ) 7 • 2 aaeudıll ,.,: DOGC B•_..YI 


