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Doğudan _Haberler 
Vilayet IJmumi 
Meclisinde 
dünkü toplantı 

Kars, Sarıkamış 
Iğdır elektriği 

Yapı lan knşiflere göı·n 
ka~·a vıkacak? 

Erzurum da 
bir senelik 
nüfus vakaları 

Gelen tczkerelPr ait 
oldukları cncüıne·n 1 Jrc 

l\ar:> ŞC'hriniıt Plektrik tesisatı prO- 2082 evlellJlleye lTillkahil 
ieleri hımrlnnmıştı. Yapılrın heşfe )!öre 
bunun 296.400 urn:nı yaptırilabileceği B 1 çift boşandı 

verildi anlaşılmıştır. 1937 Yılınctıı Erznrum vilayeti dahi-
Projelerl aynı şekilde yaptırılmış lindeki nüfus vukuatı şu suretle tesbit 

olan Sarıkamı~ tesisatı R0.000 lftılır ise ec.lilmiştlr: Viltlyet Umumi .Meclisi dl\n .saat 
on birde Vali Haşim lşcanın rei"liğ-1 84.69~ liraya mal olacaktır. 

Yeniden kaydedilenler: 2420 kndın, ultında toplanmıştır. 

BvveU\ zaptı sabık okunmuş ve 
ıtynen kabul edilmiştir. Bundan sonra 
ruznamede mevcut yedi maddenin mU
zakereslnc geçilmiştir. Oltu - Yu uleli 
ıırasındaki yolun tamiı'i hakkındaki 
Çoruh Valill~i tezkeresi Nafıa Encllme· 
nine, biçme makineleri alınmusı hakkın
daki Ziraat MUdtırlUitU tezkeresi Ziraat 

Hu tPsisatın yııkınıt.1 münakasaya 
konulmn:-sı tekarrur etmiştir. 226fl erkek; doğ-anlar: 4173 kadın, 4920 

Encl\mcninc havale edilmiştir. 

Bir mereğe 
kundak kondu 
İçindeki ot ve ziraat 
n1akineleri kurtarılaınadı 

Bundan sonra Nafıa Vekaletinden Tortumun Klsha köyUnde İsmaile 
gelen ve yol nakti tahsis~tının yUzde ail bir mereğe hllviyeti henüz tesbit 
ellisinin Nafıa inşaatına t •. tı.,is edilmesi edilememiş olan bir şahıs tarafından 

erkek; gelenler: 4G'l kadın, 884 erlek; 
gidenldr: !l62 kartın , il39 erkek; ölUm: 
4170 kadın , :ı6a;; erkPk - Bu yekan 
içine! · ispir kıı:uısına ait v~ 3H den 
g:ri senesine kadar vaki olan ilB96 ölllm 
vak'cısı dahildir - ; evlenme: 1 ~2 l be
kar, a:;n dul; boşanma: ::J 1. 

Kfmunusani HlH8 ayının Erzurum 
vilayeti dahilinıleki nüfus vukııatı ıa
kakamları şıınlttrdır: 2-t 7 yeniden k:iyıt, 
1017 doğum , 120 t!Vlenmc:, 3fifi ulnm. 

ve vilayet yolların.J tamiratı mü tem adı- kundak sokulmuştur. Oltu da fakir 
l · h kk ı k" t k Merek temnmen yanmıştır. iç·nde ·ye nme esı konması a ınc a 1 ez eı e L; ulunan saman ot ve ziraat makınaln-

N afıa Encümenine havnJe edilmiş, ~lıı- ÇOCUklara yardım 
haselJei Hususi'-'e .MUdUrlühllnün kadro rındıın hiç biri kurt arılamnmıştır. Tahkı-

.J " kata başlanmıştır. 
genişletilmesi hakkındaki teklifleri bUt- _ Oltuda yosul ve kimsesizlere yar-
c;c .Encnmenlnc gönderilmiş ve imar R J ı · k d dım ınovznuncta Kızılay ve çocuk e-::r. 
Birliğinin nizamnamesine • Birliğin gay- e ec ıye a rosu 1 ht_Jeme kurumları ml\kemınel bir şekilclc 
ri menkul iktlsabma salahiyettar ,, oldu- genişletildi eşrikimesai etmişlerdir. 
ğunu btldiren bir madde IHlvesine knrm Erıurum belediyesi teşkılatı genişle _ Bu birleşme şimdiye ka<lur otuz Uç 
\'erllmiştiı'. tılmektedir. Belediyeye yeniden bir vari - ftıkir talebeyi hünıuyesi altına almıştır. 

Umumt .Meclis namına hasta olan dat katibi, bir işgaliye memuru. 7 zabıta Bunlarn mektep le\'cızımı ve giyecek 
Halke\i reisi ve Umıımi Meclis uzası memur muavini, iki tahsildar, on cibayet temin edilmis, gıda verilmeye de başlıın
Ahmel Erverdlyi ziyarete giden heyet memuru, sekiz itfaiye bandocusu, beş it- mıştır. Mektep talebesi olmayan <liğer 
adına Hüseyin KöylU ~Ieclise izahat falye neferi alınmış, dört eski memur za- otuz çocuğa da ayni şekilde hakılmak
vermiş ve ~feclis şita temennilerinde bıtn memur muavinliğinden zabıta me - tadır. 
bulunmuştur. murluğuna terfi ettirilmiştir. llunlnrdarı bnşkn r. ldr \'(' hasta 

Ruznamede mnzııkere edilecek bir · beş köylU çocuğu kaza r. erkezlne geti-

madde kalmadığından bundan sorn reis Kurban bayraınında ~i~T{~~şti!~dnvl edilmiş, ilaçları temin 
celseyi gelecek Sulı Rl\nü sant 14 de 

her isteyen evinde kur- Şu son günlerde göze ~·arpan bu 
talik etmiştir. hayırlı faaliyetin daha geniş ve mUtemadi 

Bir Ziraat ~ınualliıni daha 
geliyor 

ban kesebilir.Kurbrnların bir şekilde· devamı için çalışmaktadır. 
Mezbahada kesilmesi 
mecburiyeti yoktur.Bay-

Erzurum viUlyeti hususi bütcesin~ ramda Yoksullar Yurdu-
25 lira aslı maaşlı bir ziraat mtıallimli· 
l!:inln dahıı llawsi tnstik filiye iktiran na et gönderip oradaki 
etmiştir. Bu memur Hazirana kadnr vi- b. 1 · d . d' e 
layet merkezinde, Haziranclan sonrn Ol- !Çare erı e SeVJO ırm .. 

İslinaf' konıisyonuııda 
Vilayet istinaf komisyonu evvelki 

gün öğleden evvel toplanarak bir takım i
tirazları tetkik etmiştir. Dün öğleden 
sonra istinaf komisyonu azaları vali mua
vini Hilmi Balcının başkanlığında ma -
halli tetkiklerde bulunmak üzere bazı lucla is1ihdam eclile<"ektir. ği, unutmayı nz ! 

k . d Kuı·baıı der 1. 1e 1•1. 111., mahaııe1er esitmiş1erdir. Defterdar bir aza geçır i - -----
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Bir cevap 
Bizce nıenkuz ilanı dahi ınuhteremdir ve belki de 
davada Halkevi haksızdır. Fakat... Biz Sarıkamış
taki bu ihtilafı bir (f Ialkevi - Evkaf) davası ol
ınaktan ziyade, üzerinde durulacak bir zihniyet 
nıücadelesi olarak görüyoruz. 

D iinkü postadan, bir mektup çıktı. mesele bir mahkeme meselesi olmamal1 

Sarıkamı.ş mahkemesi başkatibi idi. Ve senelerce arpa anbarı halinde du· 
Zlhni Şentürk geçenlerde yazdığımız ve ran bir kilise, halkevi olduktan sonra tek· 
okuyucularımızın şüphesiz hatırmd. ka- rar evkafa döntince hiç bir camide yok • 
lan bir meseleye isminin karısmış o1ması ken, bu camlin il7erine bir je levha asııa· 
dolayısile cevap verjyor. Bu cevabı. mat- rak, nümayişlere meydan verilmemeli idi· 
buat kanununun htikilmleri olmasaydı Fikrimiz bundan ibaretti. Şimdi gö • 
dahi. yine birinci sahlfemlze ve baş sütu- rüyoruz ki şu mütalealarımıza hiç bir ce· 
nn koyacaktık. Çünkü bu cevab iddia - 1 vap verilmemL~tir. Bundan anlıyoruz ki. 
mızda haklı olduğumuzu .müşahhas de - : .!>özlerimizln samimiyetine herkes kanaat 
lllle isbat eden, bir itlrafname mahiye - getirmiştir. 

tindedir. Yalnız bu yazımız hukuki ve ilmt bil 

• * * münakaşanın mebdei de olmuş olacaktır. 
Bundan evvelki yazımızda da söyle - Başkatip Şenturkün cevabından, bazı hU· 

mlştik. Bizim için, menkuz kararlar dahi kuki meseleler çıkacak, onları beraberce 
muhteremdir. 

Bugim ba~layan mlinakaşa adlıye 

l:nrarları haricindedir. Bu sözümle demek 
i~teıniyorum ki, kararlar tenkit ve müna
kaşa edilmez. Her hangi bir karar üzerin
de durmak, her vatandaşın hakkıdır. Ev
vela adalet gizli değildir. Ve aleni olma~1 
dn en büyük teminattır. 

Mahkeme kararları Tlirkiyede Türk 
\at.ındaşı tarafından açıkça tenkit edile
b!llr. Tenkit edilmez zannedenler, bu top
rnklar üzerinde eski devirlerin maziye 
karışıııı~ olduğunu fal'ketıniyenler ve 
Tilrk halkçılığının ne olduğunu, İstikHl.l 
harbinden sonra, Türk vatandaşının hür
ı·iyet ve benliğini idrak etmiş bulundu -
ğunu hala bilmiyenlerdlr. 

Hemen ufak bir noktaya da işaret edi
verelim, muarızlarımızın mukadder blı 

suallerini de cevapsız bırakmıyalım: 

Yalnız bir yerde matbuat kanunu 
;~rnlıakeme \'C :rn:-arlar ha kkınds. mutalfıU 

~enlctıneği menetml~t! r . O da ceza dava -
hırı hakkındadır. Biiyiik bir Amme inti -
zamı meselesini üzerine alınış olan ha.kimi 
şaşırtmamak için ma.ni bir tedbir olarak 
bu hüküm matbuat k~nununa kon -
mustur ve kanun. hüküm kesbi katiyet 
ettikten sonra yine vatandaşa o ceza da
\'ası hakkında da tenkit ve miltalealarıpı 
l;ildlrmeğe müsaade etmiştir. 

Eğer Halkevi ile evkaf arasında ta -
haddüs eclen davn ·mcvzuııbahsola<'ak~a 
bu bir hukuk davasıdır. Ve bu dava üze -
rinde istenildiği kadar konuşulur. · 

Biz geçen yazımızda demiştik ki. me
sele bir cami, Halkevi meselesi değildir. 

Çünkü Halkevi tarafından iddia edildiği 
'eçhlle, füzulen işga l edilmiş olan bina 
cami değil bir anbardır. 

ıııütalea edeceğiz. Ve bu mütalaalarımızı, 
i:mi çerçevelerin dışarısına çıkarmak ıs· 

temediğimlz için, kilise mevzuunda değil 
de, umumiyetle A.fakı bir mevzu üzerinde 
konuşacağız. 

Daha doğrusu, hükümler kesbi katiyet 
Etmeden infaz edilir mi? 

Iptldai itirazlara ara kararile cevap 
\.ermek mahkemenin borcu değil midlr? 

Suallerinin cevaplarını dolduraca -
ğız, bu meyanda bu a.faki münakaşadan. 

enfüsi bir takım htikümler de çıkarsa ne 
{\la. 

Yalnız bu soruların cevaplarını ver -
meden evvel başkfıtip Şentürk'ün mek -
tubu münasebetile bir mevzu:t daha te -
mas edeceğiz. 

Yine bundan evvelki yazılarımızın 

birinde bir mütalaada bulunmuş ve de -
miştik ki: 

Adllye mekanizması içinde ba.şkA -
tibe verilen vazife ve nüfuz fazladır. 

Büyük şehirlerde başka.tip asil va. -
zifesile meşgulken, kazalarda eleman 
yoksulluğu yüzünden, başka.tiplere fazla 
yük tahmil ediliyor. Onların hukukt mele
~:elerl ancak pratik sahadan gelme oldu
ğu için bu yükü lA.yıkile kaldıramıyorlar, 

cnlarda vaziyetlerinden her halde şikA -
yetçidirler. • 

Bir hA.klme bağlı ve hAkimin maiyeti 
olan başka.tibin, bazan M.kimin fikirleri
ne muhalif olarak serbest ve hür iddia 
makamı kürsüsüne çıkarak Amme dava -
sını takip etmesi ve sırasında o davayı 
temyiz etmesi doğru değildir. Ve yine bir 
hakime vasati 85 - 98 lira maaş ve -
rilirken başkatibe, icra memurlutu harç· 
larını noterlik vazifesini, pul baylllğini 
ilh .. vermek gene doğru değldlr. 

Erzurum defterdarı Halit Kars C\'

\'olkl glhı banyo yaparken birdenbire 
!\terine fenalık gelmiş ve yereclüşerelr 
vücudunun mutelif yerlerinden yaralan 
ıttıştu·. Kendisine nı:il şitalm· dileriz. 

Bir Nahiye ınerkezi 
değişlirildi 

ınenıleket n1üdaf aasında 
havalarımızı eınniyet al
tında bulundurınağa ça
lışan Tayyare Kurumuna 
veriniz. 

R - 2 - 9.'Jl'f StWf R Hapom 

Hava tazyiki : 601.5 
,. ,. (Deniz seviyesi) : 

Mesele, bir binanın şu veya bu mües
sesenin tahtı tasarrufunda· olması mese-

768.6 lesidir. 

Maddi tarafı bertaraf etsek dahi, baŞ1 

katip ancak orta mektep mezunudur. Es
kiden kalanların arasında ve belki bir çolC 
yerlerde bu bile yoktur. Kültün\ mahduö 
bir insana, ~mme davaınnı taktp etmek· ve 
ilk hazırlık tahkikat işlerini yürütme~ 
va~ifelerlni nasıl tahmil ederi2? Bd.ei'ld 
on un yapacağı işten emin olabilir mtyis? 

Suhunet : - 6.2 

Sinop vılayelinln Boyabat kaıusuız~ı Btt gece nöbetçi eczane 
bağıt tJuratan Nahiyesinin merke 

Düşük !uhunet : - 7 .6 
Rutubet : % 84 

Biz kanuni mevzularımızın da dışa -
rısında kalarak demiştik ki, Halkevi hak-
sız dahi olsa, bu mesele, mahkemenin 
ımrşısıııa getirilip te bazı fırsat düşkün -ştmdikl buıunduğıı çerçiler köyuncten "VAT AN,, eczanesidir 

kaldırılarak aynı Nahiye çevre11inc1eki 
Ruzgar : Sakin 

ctBADBlMNN 
uura~·an köytıne götürtılmoırnr. , 1 

Edebi Tefrika No: 58 
Birdenbire hActisenin bJiyle bir şekil ulıvermesl gene kızı 

l.:ıüyUk IJlr sevinç içinde bırakmıştı, Knrtubak ihtimalini c.lllşün
dükçe heyecandan titiremeler geçiriyordu. Aynı zamandu ümi
dinin bu,a çıktmısındatı dn korkuyordu. Yn o kağıdı gönderen 
ndam meydana çıkıp1 s<}zünll yerine getirmezse? Yavaşça 
tnırıldandı: • Öleceğimi sanıyorum heyecandan .. ıı Avukatın 
röılerf bü)'Unı llş halkın Uzerlnde idi. Başını çevirmeden onun 
elini okşadı. Onunda hüyllk bir heyecan i~·inde olduğtt 
belliydi. 

Salohda derin bir :,l\ktH vardı: nel 'ı ~ atntin , sııçlıı hcrkcsı 
bekllyord u. 

İfüdenblre dihleyl<!ilcrin ai·cısındu lıtıı kıpırdama oldu. Ortu 
~ boylu, soluk cln gözll1 başı . ıplak bir atlam. Yavaş yavaş 

halkı elite ayırarak llt!rliyonlu. Bir anda bl\1 Un gözlel' onun 
üterlnc \:evrilmişti. Adam kürsUnün iintıne goldi. tltiriyordu. 
YütU sapsarı illi ı Boğuk bir sesle: ı. Kğıdı ben yollcımıştım. 
Uedi. O sırada kalabalığın ıırasında ince bir kadın feryadı 
duyuldu. Fakat herkes kllğıdı yolladığını söylUyen ndamn 
b kadar dalmıştı ki bu feryadın kimse farkında olmadı. Ferdıı· 
bnun vUcudunakl tltireme gözle fnrk edilecek kadar artmıştı. 
lbrahlm LütfU onu kolunJan sıkı ınkı h.ltmağa mecbur oldu. 
Oenç kıt dikkatle kür Unün OnUndeki adama bakıyordu. Onu 
tanıyacak gibiydi. Bu çıplak baş, ~oluk ela gözlerı gözüne 
yabancı gelmiyordu. 

Reis ktırsünUn ör.nnde titireyerek duran adamı uzun uznrı 
suzdü: 

- Demek kAğıdı siz gönderdiniz demin.. Ressamı vuranın 
başkası olduğunu iddia ediyorsunuz öyle mi ? 

Adam fısıltı halinde bir se le r.cvnp verdi ı 
- Ev t., 

Semu : Tememen kapalı 
Ycığış : O.G M. M. 

lerlne, rejimin, meleketin istemediği söz
leri sarfettirmemeli idi. Daha doğrusu bu (Alt tarafı 4 ilneilcle) 

GENvuaMADIM 
YAZAN: FE.riıos CSLAL.-

Azalar adama doğru hayretle başlarını uzatmışlardı. Rei,.; 
heyecanını belli eden bir hareketle oturduıtıı yerde kımıclaya· 
rok sordu! 

- Peki, onu biıe gösterebilecek misiniz? 
Aadam yutkundu. • Evet # elemek ister gfüi başını salladı. 

Hels: 
- Öyle ı~e onu bize göstermenlr,i bekliyoruz dedi , 
Adam birdenbire uyuşuk halinden umulmuyan seri bir hn

reketle samiin tarofıncı döm llştü. Kolunu köşf'lerrlen hirine 
lloğrn uzattı : 

• - İşte orada, oı'adıt luılkın arasına saklanıyor. Beni gü
tUnce her çeyi anladı. Belki kapıları papatmadnn kendim 
geleydim, kaçacaktı. Buna da fırsat bulamadı. Oakınız, hııkınıt. 
orada 1 

K'olu hata aynı noktaya do~ru gerilmiş durııyor 'e kesik 
kesik söylllyordu: 

- Onu görmüyor ıtnısunut , görmUyor ınudıılıu1.? 
Adamın lşaref ettiği noktadn bulunanlar ·avaş yavaş ıı~ı

tak endişe ile blribirlerini süzUyorlardı. O sırac.la orta yaşlı 
temiz kıyafetli bir adam, arkasına sakanmıyn çalış<?n birini 
geriye doğru iterek bağırdı : 

- İşte burada, burada 1 Aı-kaınıı saklanıyordu. 011uıı göler
diği noktaya bakan dinleyicilesin heyecnndan kısılmız, hayret 
dolu bir sesle mırıldandıkları duyuldu : 

- Ne garip, bu da bir kadın 1. 
l<:veı bu da bir l<a<lmdı. Sarışın, yeşil özlu bir kadın. 

KUrsllniin önl\nde ılınan adanı ona dişlerini gıcırdatar-ak ba· 
kıyordu. Sesi tltirenıeler içinde yükseldi: 

- işte odur, odur Ressamı vurun.. Asal mücrho, benim 
karım .. 

Adanı susunca, bir çok ,,~ızlardan aynı iMim dökDldt\: 
- Hıınclan : 

Onun ismini biiyle hayretler ıııırıldunanlar arasında ressam 
Akif Cemal, lbruhiın LlHfü, Kerim Namık ve akademi tale• 
heleri vardı. Aı·tık kUrsünün önünde duran adamın bOviyetit 
Handanın kocası Nuri YUksl olclu~u dtt anlaşılmı,tı. 

Ferdu1 mücrim diye ortaya !fondanın çtkbğmı görôndd 
hiç bir harekette bulunmamıştı. Olduğ'u yerdu dim dik duru
yordu. Gözleri bir ateş parçası gibi kadının üzerinde idi. 

Handanın atrafındııki halka yavali yavaş gerilemiş ve 18~ 
kadın ortada yalnız kalmıştı. Ayakta vücudu as11biyetle titire• 
yP.rek duruyordu. Yeşil gözleri ştmşekler çakarak kocasına 
hakıyoruu. 

Salonda iki Uç saniye ~üren derin bir sükOt oldu ve balltd 
bu ~hkOl bir iki saat sUrmUş kaear uzun geldi, Sonl'a fteil 
yerinde kımıldadı. Azalara dônerek bir ~eyler fısıldadı, Batan& 
ı;evirdiği zuman kaşları hafif ı,:atılmışlı. Nuri yQksele blt8" 
cdorek : 

- E\'veıa biıe lıUvlyetinlzi t..ıildirmelisinlt, dedi. Sottra da 
lllilıanı eltiğiniz ·kadının hakiki mücrim olduğuna 'dair mahlcd· 
uıeye ikna edibi deliller göstermeniz Hlzımdı~. · 

Bu sözler üzerine Handan birdenbire kendini kürsQnOn 
önUne atmıştı. İnce, sık sık kesilen bir sesle: 

- Yalım söylUyor, dedi. Yalan sOylUyor .. lsbat edanez. 
Ben kimseyi vurmadım . iftira .. Kocumın sözUne.. · 
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..---------------------------------------------------------------------------------. Başmüşavirimizin 
gazetemize beyanatı EN SON HABE RLER.9 

Sende 20 Bin Tayyare 
Hitler Avusturya 

Başvekilinin 
tebdilini istiyor 

/ngilterede otomobil 
fabrikaları da 

tayyare imal edecek 

(Üst tarafı ı incide) 38 senesinde Sıhhiye Vekiilcti tra-
HükOmeti haztreinn halkın refah \'C saa- hom ve frengi mıntaknlannda tarama 
deti için dClşünce ve tasaV\'uratı pek heyetlerlle hıtstnlığın derecesi hakkında 
vasi olmakla beraber bunların tasavvurat- tahkikat -:'e neticesine gOre icrant kara
tan sahayı file yaklaşmış olanlarından rı almıştır· 
bahs, daha mUnasiptir. Ve halkçı hUkL1- Trabzonda başlanmış olan 250 yu
metin halktan gizli kapaklı bir işi yok- tnklı buyuk hastahıınenln inşaatına 38 
tur. Ulu Önder, Büyük kurtarıcı AtatUrk senesinde devıım edilecektir. Morgu) 
nutuklannda Hükumete icabeden direk- mndeninin seniden işletilmesi için icnp 
tltleri verdiği gibi, ynksek Başvekıl eden emirler verilmiştir. 

Sefiri vasıtasile Avusturya 
Cumhurreisi nezdinde 
teşebbüsatta bulunmuş 

Celal Bayar da millet Vekillerine ve Çoruh vilayetinde elli yataklı bir 
dolayısile efkarı umumiyeye dUşUnce ve hastane inşası için Sıhhıye VekO.leti, 
tasavvuratını pek kıymettar ve tnrlhi bütçosine tahsisat koymuş ve hükumete 
nutuklarında izah buyurmuşlardır. Ben teklifte bulunmuştur. H ft d it ·· 11· b. ancak mıntakamızı nlllkadar eden hu· nouu iplik rnbrikusı a a a a ı yuz e ı ın gaz susatı mevzuubahsedeceğim . Doğuda bir iplik fabrikası inşaatına-

k • d J b•} k Gruı• İnt-anıı, lhiktimeL Konnklnrı. da 38 senesinde başlanacaktır. 
Parlsten gelen haberlere nazaran, Al- mas esı e yapı a J ece liarukollar• Dokuda biıfşeker fabrikaSl ynpılmnsı 

manya hükt\metl Viyanadaki sefiri vasıta- Erzurumdn başlanmış olan gurup tetkikatı da eyice ilerlemiş ve yerinin 
sile Avusturya cumhur reisi Miklas nez - Londra 7 ( A. A. ) - İngilterede Bu suretle İngiliz fabrikaları, sulh za· inşaatı için icabeden bakiyel tahsisat tesbiti zamanıfda yaklaşmıştır. Huyvannt 
dinde teşebbüslerde bulunarak, şimdiki her hava filosu, muharebe esnasında dD- manındn senede beş bin, harp esnasın- verilecek ve Erzurumun yeni muhııllesl üzerine .ziraat bankasınca kredi verilmesi 
bafvekU Şuşnl.ng'ln değlştl.rilerek, onun şecek tayyarelerin derhal yerlerine ye- da da senede yirmi bin tayynre imal e· şimendifer geldifti zamanda taınamlle hakkında maruzatımız bankaca esas iti-
Yertne nasyonal sosyallzme daha meyyal nilerlnin geçmesini temin edecek muvtt· debllecek bir hale getirilecektir. bitmiş ve zairlere asri manzarasını barile kabul edilmiştir. 
bir başka birisinin getirilmesini ıste - zl teşekkOllerle takviye edilmiş bulun- Bundan başka memleketin muhtelit gö~termiş bulunacaktır. Bu sene tınkO· Rize ve havalislnde çay zer'iyatınn 
nı14tır. maktadır. yerlerine yirmi altı milyon gaz maskesi metin Şarkta muhtelif knzalarda başla· önem verilecek ve bu zlraatin tevsii için 

Vlyanadaki resmi mahafil bu haberi Otomobil fttbrikııları da tayyare imal depo edilmiştir. Fabrikalar haftada 650 ınış olduğu hükumet konaklan inşaatına hnkOmetimizce icap eden bütün tetblrler 
tekzip etmekle beraber, Almanyanın bu edebilecek şekilde tadil edilmektedir. bin maske imal edebıleceklerdlr. gelecek sene devam edilecek ve jandar- alınacaktır. Bu tedabir meyanında fidan-
YOlda teşebbüste bulunduğuna ve Avus .- ma nümune karakolları ve daireleri lıkca getirllecek yaş çaylann kllosunun 
turya hükQmetlnln başına nazielrde~ bır • • • için de yüz bin liraya yakın bir tahsisat 45 ve kurularının 2 lir11ya satın ahnma-
~vekuın ge~irllmesinl istediğine şüphe lngıltereFrankoıva Şl J Jetlı verilecek~ir. Si emri verilmiş ve zurraa her vakıt al-

lhnemektedır. J aa 1 l muml biı· Ceza C\'İ mnğa amade bir alıcı gösterilmiştir. 
Diğer taraftan Avusturyadaki nasyo- Şarkta umumi bir ceza evi yapıla· Halka çay ziraatine itimnt telkini 

naı sosyalistlerde resnıt Alman zimam - b • t "· el d • ak b d h için 120 bin liraya bal""" ı k b" darlarının beyanatlarından cesaret alarak ır no a gon er l r ura a mıı pusların ziraat vesaire l1; o uca. ır çay 
ta.h.rik!tı bir ha ll iddetlendlrmi.şlerdlr. ile ça~ıştırılmaları Adliye Vekaletince kurutm~ ve terbiye fabrikası fnşasıda mu-

Y ş esas itıbarfle kabul edil ı . b kurrerchr. Şarkın en mühim sanayi scrvc-
Bunıann reislerinden olan doktor Tavs Londra 7 - ( A. A. ) - lnglltere hUkuıneti General Frankoya şiddetli bir mukta i . . . . m ş \e unn tinden olan hayvancı) ğın t kk. · . k' 
tev1ı:1ı edilmiştir. notu vermiş, İngiliz gemilerine karşı yapılan rn Ukerrer tecavfzlerden dolayı hoş- yet"le z ghenbış arabzı •1çın Erzurum viln- şafı İ"in o-erek ınuvazeıne· era ·:: 'd'e ın 1 

t 1 bildi 1 ti ı mu a ere aş amıştır. Karayazı \' 6 ı umumı~ e en ve 
nu suz uğunu . rm ş Ar· . . . . , . Patnos, Aşknle kazalarında adli te ·kila: gerek Kars, Erzurum, Ağrı vilt\yetleri 

Ç M• JJ"' K . Notada lngıllz hOkumetının artık sabrının tOkcnmış olcluğuda ıllh e edılmektedir. tın 1 d" ş husust bUtcelerincle -h · t 1 1 t in 1 1 ongresı yapı ması nazarı ıkkate alındığı gibi . . n mu ım a ıs sn ve-
halkın muamelatını teshil için bazı kaza- rılecektır · 

İ } lt l l •• H 11 •• ı • ların ağır cezaya irtibatları gösterilen Erzurum . ve Kars sut ve mUştakka-Op anıyor a yan argonu u erın ihtiyaca göre tadil edilmiştir. tının stnndadıze edilmesi için Zirnat ve 
Hankeu, 7 (A. A.) _ DördOncn mil· E(jitınen km•slnı·ı lktlsf\t Vck~letlerl mntehns~ıslanndan 

ll 1loegre bul'lln töplanttcak ve bu kon· H J ll • • • k • ? ı\Iıntakamıza eğitmen yetiştiren, Kars mUrekkep ~ır komisyon, teşkıl edilmiş, 
greye 1933 toplanbsında hazır bulunan yuzae e ısını ce ıvor mu• ve Erzincan eğitmen kursları tevsi edi- ve bu_ komısyon bu mllhi'? işin tarz ve 
bilumum delereler iştirak edeceklerdir. ' 'J lecek, ve mıntaka vilayetlerinden burnya şekli ıcr~sı hakkında tetkıknta başlnmış-
,Japonıar bil" uman lşğaı ettiler Londra 7 ( A. A. ) - Enin bir menbadun öğrenildiğire göre, cuma ertesi alınacak erbaşlar kurs devrelerini itma· tır. GOrcubuhı.kta hudut Uzerin!le lran 

Şanghay, 7 (A. A.) _Japonlar bu- gnnü Hariciye nazırı Eden ıle ltalya sefıri Grandi arasında mybim !:;ir göri\şm~ mdan sonra gelecekleri vila~etlere hüktlınelile müşterek yapılacnk gUmrnk 
~On Liko limanını hiç harp etmeksizin olmuştur. Bu görüşmede İngiltere ile ltıtlya arasında geçenlerde inkıtna uğrnyım iade edilecek, ve 0 köy mekteplerine bin~lnrı?ın fen ~dam.larınca yapılmış 
ışgal etmlılerdlr, mOzakerelere tekrar başlanması mevzubahs olunmuştur. F..den, göı-nşmenlıı neti- yardım edilecektir. prOJelcrı İran hUkumetınce de kabul edil-

eesfnden memnuniyet göstermiştir. Orta mektı•p ihthnt•ı mlştfr. Gelecek sene bu inşaata da bnş· 
inotılz sefiri mütcmıutı~·en 

nüriişüyor 

Tokyo, 7 (A. A.) - İngiliz sefiri 
bugon Hariciye Nazın muavini ile uzun 
rnnzakerelerde bulunmuşlardır. 

Japonya Deniz 
muahedelerine aldırış 
etmiyor 

Tokyo, 7 (A. A.) - Tış Bakanlığı 
neıretti2i bir tebliğde, Japonyanın Va· 
Olngton muahidesi çerçivesl dahilinde 
IO"ulan snallere ancak ıozum gOrdugu 
takdirde cevap vereceğini bildirmiştir. 

Yugoslavyada Ayan 
intihabatı 
Jıelgrat, 6 (A. A.) - Bu sabah 

lftelbleketln her tarahnda ayan meclisi 
lntıhabatına baılanmıştır. 

ooGu 
Abone tarifesi 

. Anlaşıldığına göre, Akdenizdeki korsanlığın önüne geçilmesi, İtalyanın Ha· Orta mektepler ihtiy~cı Ynksek lanacaktrr. 
beşıstan imparatorluğunu tanınması ve lspanynda gOnUllülerden hiç olmazsa yüz· VekA.letçe takdir edilmekle beraber bu Erlllrum istasyonunda muazzam bir 
de ellisinin geri alınması meseleleri görüşülmüştür. husus ancak memleketteki muallim silo fnşıısı mukarrerdir. Iğdır ve havali· 
• mevcutlarına göre temin edilebilecektir sinde pamuk zeriyatının seneden seneye 

1 ı k d 1 Maarir Vekaletince Lise ve Ort~ tevsii için esaslı tedabir alınmış , bu me· ta ya ya ın a spanyaya mekteplerin Avrupadan celbedilıniş olan yanda iğ-dır barajının inşası da takarrür 
levazım dosyaları yakın bir zamanda tev- otmiştir. 

50 000 k •• d k zi edilecek, Erzurumda bir kitap depo- Her halde Ankarada bulunduğum 

as er gon erece su tesis edilecektir. Bu suretle Doğu znman b_ütçe tanzim edilmekte olcluğ'un-
, öğrenicilerinin bu ihtiyacının tetkiki ele dan henuz bOtçe kat'i şeklini lklisnp et-

Bütün topları ve techizatile yola çıkacak 
olan bu kuvvetle İspanyadaki muharebeler 

ilkbaharda bitirilecektir 

alınmıştır. , memiş olmakla beraber, mıntakaınız 
320 bin liraya keşfi olan Trabzon halkının yUzUnU gOldUrecek refahını 

Lisesi hemen bu ay içinde münakasııya arttıracak icraat Umlt ve intlzarıınmn 
konacaktır. da fevkindedir. 

Tı·ansil yolu Aııkaradan aynhr iken, yakın bir 
Transıt yolunun gelecek sene Ka- istikbalden çok emin ve mutmain olu. 

rakôseden hududa doğru yeniden yapıl- rak ayrıldım gerek 30 senelik bir idare 
makta olan kısmına tahsisat verileceği memunı olmak gerek bnyok mUletimiıı 

Nlyus Kronlkl gatelesf, Mussolini'nfn ğine dair Hitlerden teminat almıştır. ÇDn- gibi, Trabzon ile Erzurum anısındaki bir ferdi bulunmak sıftttile kalben bU· 
bu yakınlarda Fransa ile İngiltereyi mUş· kn Almanyadıı, ispanyadaki dahili har- bozuk yerlerde esaslı surette tamir yok bir inşirah duydum. Ve her halde 
kül bir çıkmaz karşısında bırakması bın bir an evvel biterilmesini istemekte· edilecektir, yurdumun bir kaç ~ene içinde erfşeceğl 
muhtemel olduğunu yazmaktadır, bu ga· dlr. Hntuklıklar refah ve inkişafı şimdiden gözle görUr 

ib" l zete diyorki: Yugoslaya Ba~vekili Stoyadinovlç'in Hasankale ve Erzurum bataklıkla- g 1 ~·dum. U _ . 
«ispanya harbinin sür'atle ııihayet son Bcrlln seyyahatı esnasında :,u teşeb- nnın kurutulması işine 038 senesinde ı>asen mumt Murettışllğın teşek• 

bulması kati !Urette lazımdır. büse knr.şı Yugoslavyanm bitaraf kala· Onemlll ~aşlanacak ve devam edilecektir. külünden beri mıntakamız hakkında 
General franko'ya şimdiye kadar cağını temfn ettiği de söylenmektedir. Keşfı 530 bin lira ol T b tutulmağa başlanan •istastUikler gitti• 

yapılmiş olan yardımları ya adamakıllı . İtalyan gazeteleri, bu kadar bUyük içme suyu yakın bir zaman:: m~~8~:~ ğimiz ve gideceğimiz yolu aydmlatmak-
srtırmak veyahut büsbütün kesmek icıı- mıktar~a kuvvetlerin lspnnyaya sevke- ~aya konulacaktır. hıdır. Halkımız asayış ve emnfyetitı 
ı>etmektedir Halbuki Jspanya değil mu- dllnıesı ve İtalyanın ndemimUdahele ko· Er:1.m•mn 'f h 1· vikııyesinde bizzat çalışarak fDştU me• 

. "t . d kil . k . o um stasyonu d . i i - . 
•-nell'*I .. 12 Lira barebenin Franko lehine bitmesini iste- mı esın en çe mesı aşısında Fransa Ziraat Vekaletı· E .1 • enıs n gostermış, ve tek9.lifini tasnife 
""' • ·1 ı ·ıt · • , rzurum vı ayetıne k 1 d Alb aybtı : ~ • yen Mussolinf, bu yardımın artınlmnsını ı e ngı erenın ne yapacaklarını şaşını- gönderdiği tahsisatla Erzu G maruı a ma an seve seve vermesi 
uç aylıtı • istemektedir. caklan ve sOyl~yecek bir söz bulnma· llrttsındtı tohum islah ve ı::: i:~asy:~ ber villtyette e~ki senelere nazaran tah-
Blr &Jlıll 1,50 • Bu takdirde Mussolini'nin Şubat ve yacakları mUtalaasındadırlar. nu için lazımgelen arazının istimlaki silaun artması hnlkın tediye kablliye· 

tCNEBI MEMLEKETLER iÇiN Mart aylarında ispanyaya gayet mühim ltalyanlar, _b~ defa lspa~yada Fran- zı~nında müktazi tahsisatı göndermi tinin tezayüdüne ve hUkiimetlne itimat 
Lira kuvvetler göndermesi beklenebilır. Bu gocuların gahbıye~inr temın ettikten istıwlake de başlanmıştır. ş ve eevgisinio bllyUklüğUne en bariz bir Sen eliti 

Alh ayhtı : 
24 
14 

iLAN TAR1F!SI 

vaziyet karşısında ise, ndemi müdahele sonra, . lt~lyan · Ingiliz müzakereleri Tohum istasyonu botun mıntakanın delildir. 
kÔmitesinin mevcudiyeri bir görUnUşten bu e~rıv~kı karşısında daha kolaylaş· tohumhmnı islllhı hususundd ve Doğu- Ben halkımızın erlştlgi ve erişeceği 
ibaret kalacak 1 İngiltere ile Frnnsa htı· mış 0 _aca tır.. • nun zırnatının inkişaf ve asrileştirllme- rUştU medeniden eminim. Mınttıkamız· 
kikatın ta kendisi ile karşı karşıya ge- Bır İngıhz Gazetecı'sı' sinde çok mUhim bir amil olacahı ve daki vali \'e diğer bütUn memur arka-

" ht!I sayıfada santimi 25 Kuruş .,; d ı t kdl 1 
7 50 leceklerdir. Hatl~ Mnsolinl'nin a"demi serbest bırakıJmı faydaları yakın bir utide görtuecektlr. aş anınızın şaytını a r mesai erinden 

6 • • " 75 " mUdehale komitesınde bulunan mumes- Ş Gelecek sene butçeslnde Doğu diyarına bu vesile ile şükranla balısetmeği bir 
f; : : : tOO : silini geri çekmesi bile beklenebilir .. Bu Salamanka,. 6 - MiUyetperverler ~? · 20 kadar ~iral kombina verilmesi vecibe telakki ederim. 
4 • " • 150 • vesile ile ispanyadaki Bolşevizm! kökün· tar~fından _tevkıf edılmJş Peder Kaddi Zıraat Vekaletınce nazarı dikkate alın· Her halde başta büyUk kurtarıcı Ve 
R " ' ' 200 • den kaıımak niyetinde oldu~unuda açık- lsmındeki Inglliz gazetecisi serbest bira- ıuıştır. Ziraat Vekaleti, .. Göle inekhane- yükseltici ulu Atatürk ve yllksek hu-
~ • • ' if:g • ca ilan edebilir. k~lmıştır. ln.glllz HükOmetı bu gazete- sinin tevsiini bir boga deposu ve tay kOmetimizin erkanı Türk ve TOrklOğün 
tıan" ve~k ktmS:ıer DOÖU ~aze· Musolinl'nin ispanyaya .8öndermek ~~~ner~~~k~~~n:en dolayı Salamanka hU· çittliği için ~a~_tırdığı tedkikatı 38 sene· istikbali için en kavi bir z.ıınandır. 

e td İdare MOdQrlQ 
8 

mnracaat etme· istediği kuvvetleri!! muvazzaf ordudan aç defa protesto eimiştl. sinde sahayı fiıle çıkaracaktır. Ne mutlu yaşayıp bu yakın istikbali 
lldtrıer Devamh ~lar için busust elli bin kişi olacağı zannediliyor. Tabii Artık saklamıyorlar Herhalde Doğu Ziraat VekAJetinin gi:Jreceklere. 
tlrlfe t~tbik edilir. bu kuvvetin a~ır toplan, tankları, tayya· Roma, 7 (A. A.) _ Popolo Dltalya ~~~s;!k~~~afd~:kte:~::~::;~~nı, fcvaidinl -~-~---••••••• 

Kmıuzth illnlarda tarife bir misli releri. cepanesı, . malzeme ve erzakıda gazetes~: yazdığı bir yazıda BaıvekU Elaziz Vilayetinde yupılacak en· Kurban Derilerini 
faıı.a0e ahnır. beraber gidece~t~r. _ Musollnı nln İspanyol hava kuvvetlerine ıamhlur hastanesinde mıntakadaki dev 

A.drea dAAL.ttr111ek 2~ kuruşluk De· temin edildığıne gore, Musolinı bu yardam ettiğini ilk clefe olarak "tJ f -1 . tt b l • Tayyareye Verı·nı·z .... , ı h d "d f ..ın t kt .11 ı ra ,., saraye e u unan ouzamlılar da lllı· 
"-te tat>t41&r. ptAnın slyaı cep e en mu atta eu ece- e ıne e ... r. oıp tedavi edileCeklerdir. ••••••illi'-••••••• 
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Sarıkamışlılar 
Belediyeden 
neler istiyorlar? 

(Üst tarafı 1 incide) 

Binaenaleyh gazeteniz bu şekilde de -
vam edecek olursa şahsım itibarile gaze -
tenizin dnimt okuyucusu olacağım. Bele -
dlyeden Sarıkamışlılar neler istiyor? An
ketiniz hakkındn da soracağınız suallere 
maalmemnuniye cevap verebilirim. 

- Şu halde belediyeniz.in vaziyeti 
hakkında ne düşünüyorsunuz ve ondan 
neler istiyorsunuz? 

- 18 sene gibi pek az bir hayatı bu
lunan Sarıkamışmızın belediyesinin geç -
mLşl hakkında bir şey söyleınlyeceğim. An-

Misafir olduğu evin 
genç kızına 
göz koyan adam! 

Sarıkamış (Hususi) - İkl gün evvel 
şöyle bir vak'a olmuştur: Sarıkamışın 
Selim nahiyesi merkezi bulunan Selim 
köyünde İbrahim oğlu Yusufun evine tak
riben birisi 25 diğeri 15 y~larında iki a
dam gelmişler: cGaribiz, dışarıda kaldık, 
lıizi misafir ediniz.,, demişlerdir. Dar va -
kitte Yusuf bunları evine alarak misafir 
etmiştir. Fakat misafirlerin büyüğü gece
leyin evin 15 yaşındaki "Melek., adlı kızma 
tasallut te.şebblisünde bulunmuştur. Bu -
nun üzerine bu canavar ruhlu misafir ya
kalanarak bekçiye teslim edilmiştir. 

cak pek yakın bir zamanda belediye işleri- Suçlu Sarıkamışa getirilmiştir. üzer-
nin başına getirilen kıymetli kaza kayma- !erinde hüviyetlerini gösterecek bi kı\ - t 
knmı Bay Ziya Uğur derin görüşleıile va- bulunmayan bu adamlardan bü liğ~ 25 gı 
zıresinde olduğu gibi bugüne kadar hiç şmdakinin adı Abdüldziz, 15 ya~ındakln;~ 
bir mevcudiyet göstermiyen belediye iş - ao Vezir imiş. Üzerleri muayene edilince 
lerine candan sarılmış ve halkla temasa bir takım muskalarla bir tane en'am ile 
geçerek dertleri yakından dinlemek su - 99 lu bir tesbih çıkmıştır. 
retlle memleketin ihtiyaçlarını yegı\n ye- Abd"lAi len H k B 1 u el. z, as ınıs azasının o -
gfi.n tedklk ve tesbitle meşgul bulunduğu- hisar köyünden olup halen Karsın susuz 
mı görmekle se~inç .. duymaktayım._ nahiyesinin Aşağı Çanak köyünde otu -

Belediyemizm butçesl dar oldugu için ran İsanln oğlu ve maslup şeyh Saidin 
arzularımızın hepsinin birden yerine ge - torunu olduğunu, köylerde sadaka topla
tlrilmeslnl istemek biraz manasız olur. mak tizere dolaştıklarını söylemektedir. 
Maamaflh bu lhtyaçlarınıızdıın milbrem Yanındaki vezır adlı gence gelince; 
ve bugün için yapılması kabil olabilecek - bu dn seıım nahiyesinin K4rcık köyün -
lcrdc>n bir kısmını söyl!yeblllrlm: dcıı Ferhadın oğlu olup babası tarafından 

Çarşı içerisinden geçen ve belediye Kur'an ve eski yazı öğretilmek için ken -
hududu dahilinde bulunan ve muhasebe! dlslnln yanına verilmiş •bulunduğunu söy
hususlyeye ait olan yol çok bozuktur. Bu ıemlştir. 

yol hariçten gelen yabancıların nazarı 

dikkatini celbetmekle beraber, yazın ara
balar çok müşkülatla yürllmekte ve hay
vanlarda zahmet çekmektedir. Bu yolun 
knsaba içinden geçmesi itibarile, ne olur
sa olsun, belediy'emizl her halde alakadar 
~den bir meseledir. Dunun lçln lmsust mu
hasebe ile temasa geçilerek bu yol He yine 
ayn suretle bozuk ve belediyeye alt olan ve 
hllkOmete çıkan ve karların kapalı bulun
maları haseblle çirkinliğini gl>stermeyen 
ibu 1k1 caddenin ilkbaharda yapılması H\ -
2lmdır. 

Saf halkı dolandırmak muska gibi 
şeylerle kendilerini geçindirmek gibi mef
sedet yolunda yUrtidükleri anlaşılan bu a
damlar Selim nahiyesinin Allahüekber e
teklerlndckl ~Urtlerle me.skun köyleri ge
zerek nihayet Selim köyüne geldiklerini, 
Başköyde lezklhln evinde ve Beyköyde 
Molla Mehmette ve Karnka!ede Eyµbün 
oğlu evlerinde kaldıklarını ifade etmiş -
lerdlr. Tahkikat incelenmektedir. 

Belediye Meclisinde 
dünkü toplantı 

Belediye meclisi dün ak.şam saat ye -
dide belediye reisi Şevket Annın ba.şkan
lığında toplandı. 

- -- - ·-- . ~~ - . .____ __ --
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Bir Cevap 
(İ}st tarafı 2 incide) 

L~te başmakale yerine koyduğumuz 
\'e belki de başkı\tiplik mevkılnde çok 
rııuvaffak olan Zihni Şıınt ürk'üıı, hukukt 
mesall hakkında dlil}iintip taşınıµ ve da -
nışıp yazdığı yazı ... Cevab bize nasıl gel
:n!şse aynen dercettik. Iml~. hltala:-mı 

olduğu gibi bıraktık, tUrkçe hatalarını da 
hiç düzeltmedik, yalnız bazılarını siyah 

2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasll Batırdım? .. 

AE -
Topla~an: H,\IIAIHH. HÜLGEH. Tefrika: 20 

harflerle gösterdik. Paşam, onları ben bu az buldu-
Ve gördük ki, Zihni Şentürk meselfl ., '' ff b f l • f • G 

icra ile infaz arasındaki farkı ·bilmiyor. gunuz mura e a ım e esır e tım. ene 
Bir başkMibe bilgisinden fazla iş b " ff f l l • _J k/ • 

yUklemek, doğru dürüst cümle teşkil ede-ı U az mure a lm e On art gtaeCe ert 
miyen bir insana, runme davası takip k d "f" ,. f ı · d • 
salı\hlyetini vermek adU teminat bakı _yere a argo UTUT es lm e ertm. 
mından her halde sağlam değildir. Bu 
yazılarımız Zihni Şentürk'ü hukukl sa _ - Paşa sizi istiyor. Derhal kararg~ -
hada münakaşaya sokabilirse davamız, ha döneceksiniz'. dediler. 
yine bugünkü gibi müşahhas dellllerle her O zaman 4.çımde dayanılmaz bir ateş 
defasında biraz daha kuvvetlenerek isbat tutuştu. ~ert bir sesle: 
edllir. - Söyleyin paşaya, dedim, ken:iisile 

* * * konuşacak bir şeyim kalmadı. 

Marmnraya nasıl girdiklerini sordu ve 
gemden nyrılarak iskeleye çıktı. Ben d'! 
kendisini takip eLtim. 

Otomobile bineceği sırada: 
- Kaç mürettebatın var diye sor -

du. 

Yukarıda vazettiğimiz sualleıin ce- Ben yazıcılarla bu şekilde konuşurken - Zabit, asker, 17 dedim. 
vaplarını şu uzun mukaddimeden sonra paşanın yaveri İbrahim B ey kapının ö - - Esirlerin pek çok, bunları karar _ 
yann vereceğiz. Bu mesele ile alı\kndar 0 _ nlinde ve otomobilin yanında duruyordu. gaha teslim et ... 
lan okuyucularımız bu itibarla Zihni Şen- Bana doğru •bir kaç adım attı. Ben de - Paşa dedim. Onları ben bu az bul-
tilrk'ün yazısını gözden uzak tutmasınlar kendısine doğru yürüdüm. Bana: c'~ığunuz mürettebatımla esir ettim. Ve 
ki: Yuzıslle cavaplarımız knrşıluştığı - Niçin gidiyorsun, paşa seni ara - yıne bu az mlirettebatımla onları gide _ 
zaman hakikat anla.şılsın. Mesele bir Şen- tıyor diye sordu ceklerl yere kadar götürür ve ait olduğu 
Türk meselesi, ·bir kilise meselesi değil _ - İbrahim Bey dedim. Ben bir za - tesllm ederim. Bunu bana bırakın 
d!r. T()krar ediyoruz. üzerinde durduğu _ bitim ve bir kumandanım. Başımızdan Bu itirazı mpaşanın sakın ~~zUnil 
muz mesele adliyemizin bir boşluğunu tc- ı geçen lıfıdiselerln mes'ulU, yeg§.ne hesap birdenbire> değiştirmişti. 
bariiz ettirmek keyfiyetidir. Buna fırsat vericisi benim paşanın bana yaptığı ya - - Bu mktar senin için çoktur. Bir 
ve imkı\n veren Zihni ŞentUrke de bıı ba- kışık alır mıydı? Beni dinleseyji evvela, tehlike mevzuu bahsolabilir. Ihtiyatk!'!.r 
kımdan teşekkiir borçluyuz. ondan sonra Alman gediklisine müracaat olmak ı~zımdır. Hiç olmazsa yarısını bu-

CİH.\D B.\BA!'\ euseydi. Belki onlar bizden daha değerli - ıada bırakınız, dedi. 
---------------- dırler. Belki ha.diseleri daha iyi tahlll c - - Mlisaade din. Hepsini götilreyinı 
Baş_ katip Cevap derler. tecrübeleri zlyadejir belki .. . Fakat dFdim. o zaman otomobile bindi . 

' verıyor 
ctlst tarafı l incide) 

boıu}an bµ kararın yanfnda gyndc yüz - . 
binlerce yanliş iş gören, muamele yapan-

lar yıınfnda denizde.ki lpl kadardır.--
temyiz mahkemesinin bazen yekdi -

gerine ayğ'ırı kararı olduğu bu kararlar 
ancak t~vhıdı lctlhatla hal edildi~i çok 
de~a~ar görtilmektedır. 

paşanın ufak bir şekil ıne.seles!ne benim - Madem dodl böyle istiyorsun bu· 
izzeti nefsimi düşünerek riayet etemsı la- radan iki hediye de ben sana vereyim Ls
ıım gelmeı mi idi? Bunun için paşanın ter mısın? 
yanından ayrıldım ve gl:ityorum. İtiraz etmedim: 

lbrflhim Bey beni teşkln etmek isti - - Ne kadar olsa alırım diye cevap 
ycrdu. Paşanın hareket:inl t.evU etmeğe \'Crdtm. 
gayret ediyordu. Fakat ben bir türlü kan- Elini uzatarak elimi sıktı ve otomo _ 
mıycrdµm Ve karargfthın önünde Ibra - blllle yanımdan uzaklaştı. Gemiye geldi.it. 
him Beyle 1nünaka,şnya devam ediyordum. Orada Iimnn rel.sl kıdemli yUzb~ı Sadık 
Bu sırada paşa ile erkfmıharp reisi Kazım be.ni bokllyordu. Onunla liman dairesine 
Bey karargft.htan dışarı çıktılar. Paşa hiç gittik. Liman dairesinden Başkumandan 
bir şey olmamış gibi ·bana yUrüdl\ ve Vek~letine, Bahriye nezaretine ve mal"· 

~vrakın temyızdcn geldikten uzun u 
- Esirleri görmeğe gidelim diyerek mat hasıl olmak için fllotıııa komodor _ 

müddet saklı tutulduğu keyfiyetine ge -
beni otomobile davet etti. Bu mesele üze- !uğuna birer telvraf çektim ve '""'ziyetlml lince: mesaili hukuklyede ki buna icrada er• ... rinde artık fazla ısrara lüzum yoktu. Oto- bildirdim.. . 

Yine ayni cadde üzerinde bulunan 
çarşımızın çıkıntılı ve harap vaziyetlcıilc 

ıgUzelllğlnl lhUıl eden bir kaç dükkanının 
ya lstım1 k ve yahut sahipleme belediye 
.kanunları ahkA.mına tev!kan geıi aldır -
mak ıve :diğer mağazalara uygun bir şekil· 
de yaptırmak suretHe çar§ıyı fena göste
ıren 'ı"a?Jyetlnden kurtarma'k icap eder. 

dahıldır. se~ L5inl takıp et veya çarşuda 
HtikOmetın iplik fabrikasının Erzu _ mobile girerek iskeJeye indik. Sultanhı • . O?neş y~wa yavas inmişti. Blrl tngl-

rumda kurulması hakkında verdiği ka - yolda r!!tıanan şahsa sen~n evrakın gel - sar iskeleye yanaşmış istim µzerinde du - lız, blrı F.rans12 iki kara .askeri esir getlr· 
rarın belediye meclisinde uyandırdığı se- ~işin böyle olmuş söylemek için kanun- ruyordu. Esir askerler baş güvertede dizlll diler. Onları da teslim aldım. Bu sırada 
\inç sonsuzdu. Azadan Milnir Alpagut'un ~izda böyle bır madde yokdur. Alftka- !diler. Paşa onlara bir şey söylemedi. Kısa karargahtan bir zablt geldiğini söylediler. 

Birçok para sarfile vücude getirllen 
'(sebze hali' yok denilecek b1r haldedir. 
·suna bir kaç 'CillkkO.n daha 1lfive etmek 
:suretne, hem (ha1) denilebilecek bir şekle 
:sokulması ve hem de manifatura. tuhafiye 

cilyliklerlmize şehrin tazim ve şükranla- daranin işini takıp ~tmesi ve sorma.si mec- bir teftişten sonra kıç güverteye geçti. Gelen bir ylizb~ı idi. aana: 
rmın telgrafla bildirilmesi hakkındaki burı ve zarurıdır. çönki işin hal ve vazı _ Tahtelbahir zabitlerinden liçti orada idi - - Karargaha akşam yemeğtne da _ 
teklitl tezahürle ve ittifakla kabul edildi. yeti hukukı meselelerinde alı\kadar~nin 11er. Kendisi~e kıç glive~t~~e ~eçti. Tah -

1 
v~tılsinlı. Zabtt arkadaşlapnıu:t.an tste • 

Bundan sonra belediye tarifesinin mürac~at işlnj f.!ıkıp ve i~ı\m ;ılmasine telbahlr zabıtlerinden ~çu oıada idiler. 1 aıklerinizl ~lara.k gelfntz,., ·e hatta. '.tankız! magazalar arasında ve 
ıta:rşısında 'bulunan yaş m~yva ve sebze 
satıcılarının o dükk0.n1ara -çıknrılmnsının 

müzakeresine geçilcij. ',['envirat, tanzifat, bağlı olduğu malumdur. iki defa halk evi Kendisine Stokeri takdım ettim. Ondan (.\rkasa var) 

emin edflmesi 'Ve bu suretle çarşının si -
nek ve satr']llSllk llücmnundan korunmcsı 

clektıik, inşaat ruhsatlyesi, rn.biyat ve eğ- bu işi resmen jstida ile sormuş ge~memiş 
lence mahalleri resmt, icar mukavelele - olduğundan gelplemiş cevabi verilmişdır 
rinden alınacak lşgaliye resmi bazı tadil- bunlardan birisi kaymakamlık yasltasile -

Kars Valiliğinden Alman hadiseleri 
Kapalı zarf usulile elekt.. <Vst taraı1 ı ıne1c1e) rızmıdır. !erle .kabul edildi. dır,. 

rik inşaatı YU~selç ve lcU.Qült rütbeli zablUer ara-Belediyeye aii 'Olup müst~cır elinde 
'bulunan yegane :bir hamamımız vardır. 

faa.lese! is:ıni' hamamaır. Hamam deni -
llecelıc bir şekli ,yoktur. Bu hamam da Snrı
~amışa ynk~ır bir hale getirilemez mi? 

Belediye meclisi dün gazetemizde ça- bundan sonra sonnıımtş aramamı. ve 
sında 'blrçok tevkifat yapıldığına şüpne 

1 ....... Kars, Sarıkamış, Iğdır elektrik eçillmemekt-edir, 
lışan bütiln arkadaşları da çok derinden müracaat etmemiştir. 

Sarıkamış fakir ~e orta derece hal -
·mm su lşl oldukça .ehemmiyetlidir. Çar
ının orta ve alt kısmında bulunan ve 'li~ 

aört mahallenin l'eglıne su ihtiyacını tc -
ımin eden !ki çeşmenin de suları çok fena 
ve içilmez bir sudur. Ve mecraları da bo

ttuktur. Ne lfatae k1 lakir halkımız bunlar· 
odan başka icUecelt su hıılamaz ve getire • 

· ~ıeı . .İçilecek suların bulunduğu yer pek 
uzaktır . .Oralardan araba ne gelen suya 
'Verecek parıJ.sı da o1madığından blzzz.rur 
ena suyu Jçmeğe .kaplanmıştır. Binaena-

lyeh cmiz su föttyacı çok mühimdir. oe-

mütehassis eden bir ikarar vermiş bulunu· 
~or. 

- Gazetemizde "'Aziziye tabyası,, tsmile 
neşrettiği te!rjkaslle, yalnı.ı El"Lurumlu -
lan değil_, btitt.ı.n memleket okuyucularını 
da al!kadar eden ve 93 harbt tarihinde 
Erzurumun unutulmaz kahramanlığım bir 
kere daha gözlerde canlandıran muharrir
lerlmizden Ziya Şakire, gösterdiği bu yük· 
sek al4k.a ve sevgiden dolayı teşek:klir et ., 
mege de karar veıdi. 

zıya Şak1r yine gazetemizde neşre -
dilmek üzere bt\tUn doğumuzu yakından 
aldkadar edecek bir eser hazırlamakta -
dır. 

ıçen seneler ıki aylık belediye başkanlığı Erzurum Vaıiliğinden : 
'\7ekaletı ynpn.n Bay Faik Atganın snrfet - Erzurum _ Palandöken_ Hınıs yolu 
t!ğl rnesal :ve to.Pr:u alayının yardımı sa - - - 500 7 "t .500 ve 16+ 000 inci ki 
.)•esinde kasabaya. getlrllmesi oldukça ko - fo~e t~~rinde kArgır ayak üzerinde ye
la.yl~an 'Ve opçn alayının .arkasına ve id , ılacak .olan a~np köprü ile 
ahmlnen bit btrçuk ifkl 'kllometTo mcsa - ~ 6+~ 8~e 16 ı- 200 inci kilometrelerinde 
ı~ye kadar yaklaştırılmış olan temiz su - .ah ap köpıillerln tamiri ve 7+ 500 inci ki
.yun ufak bil' lfedaUrlıkla getirilmesi ve \ometrede yeniden yapılacak olan kargir 
bu suretle sıhhati urnumlyenin korunması Is tin.ad duvan l~i (1675) lira (6a) kuruş 

·l!zıındıt.. · • bedeli keşif mukabilinde açık eksiltme 
usu lile ekstltmeye· konulmuştur. Belediyeden daha çok isliyccek şey-

4erim1z vardır. Ancak yukarıda söylediğim 
~bi bütçesinin ws at:f dahilinde .en mü -

1 - !halesi 11-.. M:J38 cumn gUnU 
SMl on beşde kUkümet konağı içinde 
Vilayet Daimf EneUmen odasında yapıla-

:ııım 'Olanlarnıı tercih eltmek gerektir. Ve kt , 
1 

en 1r. . 
iht1ylu~latını da. sıra amak ~zımdır. "Bun- 2 _ su t~lerln evrakı fcnnıyesini 
'dan başka. evvcıemlrde kAsabanın bir ,pla.n Erzurum Naha mUdUrlUğUnde okuSrabi-
'i.e haritasını yaptırtnak ve bu harita ilze- ltrler.. , 
l:rinde ,ytttümek en başta gelen bir ıştır. 3 - Muvakka teminatı ( 126 ) lira · 
Ve bu sutet.le hhre1cet edilirse her şey ya- -d1r. 
lpılıı.bıitr. Mesel! 938 senesinde sıraya bı - 4 - İstekliler Ticaret Od~sı . vesi· 
liakı1a.n ııhtiyaçlardan bütçesi dahilinde ık.nsOe bu iş~ıi yapabilecek ehhyclt ol· 
·roır veya ik.islnl başarmak ve bunu takip duğıuna dair N nfı_a mOdQrl~ğOnen alto· 

decek senelerde de ayn~ suretle devam mış ves1ka~arla bırllkte bl~nei mad.de-
. . de yazıh gun Ye saatte VıUlyet dmma 

fedll~k <>ursa. btitun noksnnlıkHı.r blr Encümenine muracant etmeleri ilan olu 
!ıtaç sene zarfında ikmal edilmiş ve bizim nur. No.( 93 ) 4 - 4 
steklerımız -de yerine getirilmiş olunur. Bu -================== 
(itekler memleketin umıiınt sıhhatine ve her vata.nda.şın bu arzularının ~rine getı-

tl dl ınllfıfın mıt\lf b ıundutundgn' rilmCJ ını l&tlye jinden emlmm. · 

o.ynJ ıamanda ğazetede görlilen ve 
dfşarı atflan eşya diye yıuilan resimde gö
rülen ~y~lar yµkarıda ız~h ettigim. vech}
le balk evı eŞyıı.yl alma~ığından kemali 
ıtına ve dıkkatıa topl.anllan .za,.bı~ vara • 
k,aslnde yaıili eşyalar muhafaza ma.ksadtıe 
ve kanunun tarıfı dairesinde heyet muva· 
cehesinde bır odaya kısmen J>ırakllmiş ve 
sandalya masa gibi eşyada )tlraları ve 
hammallye naklJye Ucretleıi verilerek te
darik edilen bır dUkkı\n içine bırakılmiş-

projeleri hususi şartnameleri ıteğiştirile- 0 d · r- u, en ytlksek rütbeli ~a~tten en 

clır sokaklara atılmamış ve o zaman re -
sim altnmamişdır. F,esim eşyantn teslimi 
sıraslnde sayılarak dışan çıkarıldığında 
götürmek üzere oldukl11ri hır zaman alin

mlşdır, 
klm olursa olsun bu gibi ~ve muame

lelerde iki tarafın menfaatml gözetmek 
kanunu ve vıcdanl bır vanfe ve borç ol -
duğtınu takdır eder aynen ğazetentzle neş
rine müsaada.lartnl nca ederim, 412/938 

.Snrıkamiş mahkemesi başktıtlbi 
ve İcra memuru 

z. Şentürk 

rek 15-2-938 elen itibaren -t,5 gUn müd· kliçüğUne kad.a\" sıkı btr kont.rol a.ıt.ına 
detle kapalı z&rf ~suliie eksilltmeye cı· alı t 
karılmıştır. nmış ır, . 

2 - Kars şehrinin idrolik elektrik' • · :a~z~ gazeteler Almanrada.kt bu d& • 
tesisatı (296400) lirıı gişikllgl komünizme karşı daha f1ll hare-

3 - Sarıkamış şehrinin lokomobil kete geçmek lçin olr b~langıç tellkki 
elektrik tesisatı (80011) lira 71 kuruş etmektedirler, 

4 - Iğdır şehrinin Lokomobllli elek· J\0;\IÜNİST KO~l.PLOSU :\ttr? 
tirik tesisatı (84692) lira 63 kuruştur. Parls 'l (Radyo) - Almanya ordu -

5 - Kurs şehrinin elektrik tesi ·atı sundaki son dcğişltlikler 'bütün d rrya 
toptan veya kdrgir, Toprak ahşap i_Ieri gazetelerlnt şiddetle meşgul et.mekt.'e<iır. 
ayrı diğerleri ayrı ihale olunur, Orduda bazı generallerin Sovyetlerle ~ı.zu 

6 - Kars, Sarıkamış, lğdıı• ayrı, temas ve muhaberelerde bulundukları 
ayrı ihale olunduğu gibi hep-.i kül hı:ıiin· 
de (4611004) lira (3-l) kuruş olıtrak ihıı· 
le olunur, 

7 - Toplan ihale old.:ğu takdirde 
istenln;e ~o 20 uahllinde Narın Veki\le
tine tastiku gitmiş olan Tuzluca, Kağız
man, Arpaçay, Susuı ve Selim kasaba
hır1 elektrik testsatlarından her hnngi 
biri yaptırılacaktır, 

zannedilmektedir. Suçlular. h!~ ummadık
ları bir zam.anda yakayı ele vermişlerdir. 
Görünüşe bakılırsa, Almanya.da. dahlll bir 
komünist komplosunu tahakkuk. ettlrmet. 
Uzere, el altından <;alışılıyordu, 

.JAPO •. LAR NASil DÜŞVNtlYOR? 
Tokyo 7 (A. A.) - Almanyada yapı ~ 

lan değişiklikler Japonyada çot tyt tar -
şılanınıştır. Bu değişiklik - korirtınlzm 
aleyhinde yeni bir teşebbüs old~ .kanll
atlml vermektedir, 

8 - Nafıa VekQletlnoe tastik edil· 
miş yukttrıdıı yazılı üç şehrin dos ya5ın
daki evrnk şunlardır. Proje, Keşif, Fen
ni şartname, husust şartname, lluyındır· 

Erzurum Ha va Kuru mu lık işleri genel şartnamesi, Mukavele ZAYi EKLİYETNAME 
B k 1 l'r ndan· pro}esidir. 
aş an l5l · 9 - Taliplerin bu işleri yapa bile-

Kurban bayramında sayın halkın ceğini gösteren 938 takvim senesi için 
K utumumuza teberru edecekleri Kovun Nafıa Vekaletinden almış olduğu ehliyet 
ve Sığır derileri pazarlıkla müzayedeye sesikası ile ~38 senesi ticaret oda~ı vesi

kası. 
çıkarılmıştır. _ 10 - Muvakkat teminatı liradır. 

ihale 10-2-938 PerŞtmbe gunu saat ıı - Dosyıtsı Kars ve lstımbul Na-
on beşte Kurumda yapıla~a~tır · . fıa MUdUrltlklerinde olup Karsın 14 lira 

Talip olanların· depozıto akçelerıle 80 kuruş, Iğdır 4,20 Sarıkamışın 4 liru 
Hava kurumuna muracaatlan ve şurt- mukabilinde isteyenler ulubilirler. 
namesini görmeleri ilan olunur. (No. 107) 12 - İhale 30.3.638 Çarşanba gU-

nn saat 15 de I(ars IlükOcııet konağı 

Sahip ve Ba.şmuharriıi: 
CİHAD BABAN 

Umum neşriyatı idare eden Yazı İ.şleıl 
MUdUrU: BABADIR DÖLGER 
Bı ıl(tıtı 7er: PQ4 U Basım evi 

içindeki Daimi Encümen odasındll topla 
1 nucak SUrel komsiyonca yapılacaktır· 
1 Taliplerin '.!490 nuınrolu kanuna gö-
re hazırladıkları teklif mektuplarını m n
hür mumu ile eyice kapatılmış olarak 
ttmddo 11 dekt aattıtn btr ısaat evveline 

Trabzon Belediyeslnden aldığı[ll 
( 9W) tarihli şoförlük tıbliyetnameml 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan es· 
ktstnin hükmü yoktnr. (No. 111) 

Bayburtlu Şoför Kara Ali 
~--------------------------------------

Zayi Diploma 
9::\5 Senesinde lstanbul öğretmen 

okulundan aldığım diplomayı kaybettlfJJ 
yenisini alacnğimöan eskisinin kıymeU 
olmarlığmı ilan eylerim ( No. 113) . 
Jgdır Birinci nkul ötJretmenlerinden 

Mehmet Kan : : -kadar koınsiyon riyıı~etine vermiş olmll· 
lan, postada vuku bulacak geçikmelertrı 
kabul edilmtyeceği nan 'olunur. 
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