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Kültür Bakanımız Sarıkamışta a_lkışlarla 
karşılandı, akşam Karsa hareket etti 
~ . 

Avusturyanın 
Borçları 

,Sayın Vekil Sarıkamışta Halk, tarife yüzünden 
i bazı tetkiklerde bulundu transit otobüslerinden Ne olacak? 

~.~;J:::i;~:~~=:f~~:=~ ~~:: Sarıkamıtlılar Ki1l!'1r ~akanını içten istifade edememektedir 
~~~~k.' Avusturyanın borçlannı iste· f ge/en SeVtnÇ tezahurJerıle karşı/adılar 
ıı.u yazmıştık. ÇiJnkü tarife, mesafelerle ücret ara-
~ Ademi Müdahale komisyonunun 1 S k 12 [H · h 1 J h • b • • b f •• f • 
...._arlara, bizim Hatay muvaffakıye- 1 b .. ~rdı amtışl, fl ] USUBSl mubah- sın a ıç ır nıs e goze mıyor 
"IQ. ırımız en e gra a - u sa a 

b tı arasında, Avrupada gene bir Ka aıc- d h k t d K··1t·· 
Çı a b l d b ! k l b r ose en are e e en u ur Transit yollan üzerinde muı:tazıım Devlet otobüslerinin bunlara nazaran 
•·ı ıı aş ığı e e i ece o an u me- Bak S ff t A k Ü ·· ·· 
'"1: c d anı a e rı an ve çuncu sererler yaparak gerek yolcu ve gerek bir mlktar daha fazla Ocrct a maı;ını 
bo , unutul u. Almanya, acaba, bu Umumi Müfettiş Tahsin Uzer, Er- eşyayı lfclıiye nakliyat\ thtiyarıaı kabul etmekle beraber kısa mesafeler 

tç an vermeğemecbur olacak mıdır? kar•11lamak içı' 1 tfsls edil-la olan d"v üzerinde elınan Ucretlerin pek falıi ' ul-H k zurum ve Kars valileri, Hasankale v .... v .. 
•.. . u ukan mecburdur. Biran için Jet t<ansit otobüslerJ yolcu nakliyatında duğu da muhakkaktır. 
'<ıı kaymakamı ve refakatte bulunan 
t. ıyeti aksi halde mütalea edelim: husu&i şahıı.lara alt nııkil vasıtalarının Devlet otobUsleri ldıırrsl Devlet 
r,,..,, d diğer zevatla birlikte saat dörtte 1 ~,·~e elim ki, Avusturya borçlu de- raktıb9fine u, rawakta ve bu yüzden bu Demiryollaıının bir şubesfdlr. Devlet 
:: dır de, alacaklıdır. Almanya bu Sankamışı şereflendirmişlerdir. tesis gayesiM hizmet edememektedi". l>emlryollaıı aa.;a hatlnrınd Ocrctlerln 
~~ .. kl G l R. u·· ·ı Bunun sebebi bilhassa yolcu nakllvatın- ' ~·o to, O/o 60 nisbetlnde tenzil edilmesine k '"a arı tevarüs edecek, ve «Hak- enera nıa stün ı e su- .J 

ltııdır » diye ayak diretecekti. baylar, memurlar, Halk Partisi, da tatbik edilmekte olan ncret tarifesidir. rağmen, varidatın bfr kaç misli teza) Ut 
Bu tarife yUzüoden E~zu rumdan 'ettiği tecrübe l dilmiştir. Acaba otobUs-

li 1 aribte misalleri vardır: Mese]a Halkevi erkanı, mektepliler ve 1 budud 1 kadar olan mıntaka ozeılnde j ler idaresi bu tt:crObeden ilham alamaz 
l •novranın Prusya tarafmdan ve öğretmenlerile halkın coşkun se- halk bu vaıııtalardan fsttrade edeme· mıydi? Ücretlerin bir mık.tar daha tenzil 
~~kaas'm Şimali Amerika devleti vinç tezahüratı içinde kasaba mekt.,dir. Tarife yapılırken bir tRkıın edilmesi ve bugUnkü yolcu nakil ücr.:ti 
~ktafından ilhak edildiği zaman, ge- methalinde Sayın Vekili alkışlarla noktaların nazarı ıtibare alırdığı muhak tarıfesinln daha makul bir hale so~ ul-
" Prusya, gerek Amerika, Teksas karşılanmışlardır. kaktır. Fakat bu no\talar ya hakikatle· ması kahil değil midlı? 
'~ li re uygun olmıynrak. düşüııülmüş veya· Bir devlet müeım sesi o'duiur a gö· 
~l . anovranın bütün borçlannı kabul Değerli konuk Belediye bah- bot bizim i ırak slem · zın b!lriclne çıkan re tr nsit iş1ctme idareslnirıin fazla bir 
d ın_ışlerdi. Aynı şey Lozan muahe- çesinde yüksek şereflerine hazır- etabı başka fikirlere htzm~t edilınl~tlr. kar gözetmemesi ve hatta bazı riskletl 
o~1 rnucibince Türkiye için de varit lanan öğle yemeğini çamlar al- K· . Hakikat olan şudur k.l bir nakil vasıtası göze ıılması da lk.tıza eder. Şüphesiz 

U. t d . l b. ..dd t . ultur Bakanımız Saffet ARIKAN olarak fı;ıletilmekte olan Devlet otobüs- transit otobllslerlnin işletilmesi bugün 
t,f l ı .. . ın a yemış er ve ır mu e ıs- w 

.. ese i Osmanlı unparatorlug· u- . h k Mu-fett: T h · U f k terinden yo'cular kabı'l olduıtu ıradar tçin lıi. hdak4rhktır. Fakat lıu fedakar-
"'\lıı b tıra atten sonra orta o ulu gez- ış a sın zer ve re a at- • "' ı 1 ·h · ı 
hL orçlan, bu ımparatorluktan ay- 1 · d k' lı_Ufade. edememekte ve bu yQzden ığın ıa nı aye devam etmemesı, h ç 
·"llllı I mişler ve bazı incelemelerde bu- erm e 1 zevat saat on yedide 1 d k dl olmazsa bu idarenin kendi kendisini 

ş o an eyaletlere ait borçlar, bu l l d Karsa hareket etmişlerdir. }şupbesız dare e zarar etme te r. 
~illetleri ilhak eden devletlere, Su- unmuş ar ır. Erdeki yolcu nak.ll ücretleri tarife kurtarabmr !Jir bale gelmesi de lazımdır. 
l'h. S V kil Ü ·· ·· U • R Ş ~·1ı ÇALKA VUR (Alt tarafı 9 üncü«eJ ~ıe, Filistin ve Irak gibi beynelmi- ayın e ve çuncu mumı agıp en 1 sine göre Erzurum • Hasank.ale, Erzurum· 
l \reka·l tl t•b· t t l h lkl ı Köprüköy, Eı zuru'n · Horasan, Erzurum -

~'- e ere a ı u u an a ara ı , · 'ltian d·ı · f · . De hıl, Erzurum - Ta.hır seyranen Qç lira-
Avu et 1 mış ı. t _ . fkr zl E • ı E • dır. Burada şu nokta nazandlkkatımızı 

tlbet b ş ~rya yap ıgı ıs. ı a an T%llrUm Sinemaya ŞyQ pıyangOSU ceıbeder. Eızurnm. Hasankale arası 35, 
A ug-un Almanyanın elinde olan k v 0 k ull K t f d t ·ı Erzurum • Köprüköy 60 Enurucn - Ho· "'Utts . r ı 11 ar uıumu ara ın an erı p , 
lif. a:ur~a topraklan~a. sarfetınış- QVUŞUYO edilmiş olan eua· piyangosunun bu ayın rasan 82, Erzurum - Dellal 102, Efzurum 
~ ilha yUzden de bu ıs~razlardan Erzurum nihayet nıodern bir sine- onunda çekllecegi ilan edllmiıtl. Fakat Tahir 129 kilometredir. Yani t~rlfeye 
~&.:1 k eden devlet, yanı Almanya ma btnasır.a k !. \Uşuyor . Es\ i ~anan 11 j. I Q'h k t ö d 11 bil ti . h göre 35 kilometrelik blı: mesnfe ıle 129 

Eski bir 
kilisenin taşları 

Yeni yapılvn bir binaya taşınırken, 
tarihi kıymette oldukları anlaşıldı -qad · · B uk bil Al ' j m 1 8 a a g 0 er en e uın enüz k'l l ilk bl r · t b- l k t t lb... e etmiştir. una m a - Mm:ının enko.zı kaldırılmış ~ibidlr. Dün ı ome re r mesa eyı o o us e a e · 

L'_llYanı d k d. . hs fikir arkaıı alınmamış olduğundan, keşide mek arasında hiç bir förk yoktur Patnos [ Hususi ] - Doluda arkeo-
~ n a en ısıne ma us - yent yapılac:ılt o'an sinema blı;aıınınf Atustoıun onuna bırakılmıştır · lojl tetkik.atına çıkan pro•esör Voı del' 
~ıı"ar~ır. Ezcümle Almanya milli 40,000 liralık. kısmı müteahhit SaHhJ · Dlier tararta.n Tab~r · Eleşkirt, Ta· Osten Ağrıya geçerken, tlçede eski bır 
•~ııt ()itli nazırı Bay Brene Funk da Kölı:ııal'a ihale edilmiştir. Müteahhit der- hfr • Karakö.se, 'l.Lhlr - r!şlıçay, Tabir· kilisenin enkazn:ı söküp bina yapmak 
~k· f bir halk kütlesi karşısında irat h l · b 1 ı, bl -bi F 1 K R A: Dlyadln gene seyyanen uç liradır. Me- için taşları baı:rka tarafa götüren a-
'Q~' a ı;e aş ayaca& ve nanın en mu m safelere elince· Tah'r - Ele kirt 23 
~ bir nutukta, yukardaki fikir- aksamlnı yaz sonuna kadar bitirmiş T hl _ K g kö ·58 T ~· _ T ş 1 s~' melenin ellerindeki taşlar nazarı dikkati· 
) .... aksini iddia etmiş ve Alınan- olacaktı Erzurum abidesi Ta ı' orad. 

3
e ' ~· ır ıı~!çay B ~, nl celbetmiş ve derhal alakadar makarna 

~ ""11\ borçlannı tanımadığını bar bar r. rıh r · ya ~~- 108 
1 ~~~~r 

1 ~· 1~· müracaat ederek, taşların muhafaza edll-
-tı .. arak ö l · t• Kurtulu~ milcadeleslnd• ilk m8r· roda da ıöru ukyor ki " f o.ııe 1 

e de mesini tavalye etmi~Ur. 
ı Y ernış ı. f • ı • t• d d ta . " 108 kUoınetreli b r mesa e uasın a E A ~ 8 1 . • . 1 lS tn e a e hıle vaılfestni gormD6, TIJı kiye Cum· . - rtesl gnn ğndan gelen bir telde 

~lteti un ar sı~~ı bor_çla~dır. Bır lıurlyeti tarihlnirı ilk ,l/•praf1ım sinesi- ufak ~ır Ocret farkı olsun gozetllmemfştlr. ba tsşların 2600 y:l öncelik bir zamaaıa 
ı,~~ . ezmek ıçın sunı hır tarzda muharebe oluyor nı gazmı~ olan Eı:wruma tunları yad B r mlıal olarak aldığımız bunları alt olduğu ve kilise yerinin es'-i bir hö-
~ ~ılnıişlerdir. Bu istikrazlardan et me(1e oe&ll• vuecek büyük bir Abide diğer ıs tas~ onlara da teşmil etmek yük oldu~u ve burasının mu haf aza .. al· 
~~"1 •nıse, ne Avusturya, ne de ve- diki m'!sine çoktan k,uar verllm'şfir. kablldır. tında bulundu:uiması bi!d irilmlştlr. Uze-
~._. ~ istifade etmemişlerdir ki, bi- Çete~erle İngiliz askerleri Bu matıaaebetle •çılmılJ ol•ll müs•- Bana mukabll eıhasa a't kamyonlar rin:le yazılatr bulunan bu taşlardan baş-
tta tçin vacibüttediye olsun. Avus- arasında bakalar muvafık neticl'yi vermıdikleri E.rıur~mta lhs lt ~P.le aras nda yolcaları ka meydana çıkan bir çok lns~n k~fa-
~ toy~ A. 1 · · d' h için heykel şim fi t>.gne 'milel sanat- 50 }'u uş' taşıtfıklan gib\ Erzurumdan tarı da mubafaze alt:na alınmışnr. 1 aı· 
Al!'çlandnş usa gıtmeşın ıye ma sus şiddetli bir çarpışına karİ.udlln Prof.:sör Belllı;g'e yaptml•· Karak.ö.se fçln fkt lira ~cret tek.Uf et· lann Hlt tlere veyahut Gt!danilere a1d 
""''ıı ınlmıştır v:; şu ha~eketle K dü 11 (A. A.) - Bugün Arap cıktır. Profesör bu heykeli yaparken mektedlıler. oldutu tahmin edılmektedlr. 

-- l Yaya karşı duşmanca hır mua· u 
8

' a h · T k · · k ıı:b 'h d ~ t çetelnile l.ıglllz askerleri araııında şid· ş P eaız ar ıyentn uı ı a tarı ın en 
Q Ylpılmıştır.» veo111ın BiJyükS findtu /lh•m altlc:ıkt•r. 

tt ty Funk bu sözlerle de iktifa det'i bir çarpışma olmu1ttır. Çarp1şmada • 
tıı"l'Q' ö' :- .- K Pak:ıt wwtnwmalulır ki, Er:wrumun 

•~ki: ış, Avusturyanın bir ilhak 2t ArBp ve 13 dA uker m ış ur. ar· biiıiirı tarihi kalıramunlıklarla <lıılıulur. 
diii~~de Almanyaya intikal etme- ga~alık devam etme\itedlr. Ve bu kuhr.u11ı11!1klllr.n hatırası adeta 

~~ 1
• kendi rizasile geçtiğini anlat- --- bir temel t11şı gtbi ü~tüste konarnk, BC'n 

ttıc \reı nazarlarım tarihe de çevire- Demir Mu haf azların L'e en şanlı za/ett· uuıaşır bir kaide 
ı,~a ilcakJılann borçları kabul ey- lwline yelmişlerdir. 
bil}..._ llleleri mevzuu üzerinde misaller muhakemeleri bitti Giiniil i.'>lt!r ki Ttlrk 'ye Cunlwriye· 
~ ~uşt tinin k11rnl11şıı htitıra111 gib1 biiyük bir 
tııı~hi Ur. Bugün tirtir tepinen eserlef.1çlanmı~ olrn Hrwmm;ı rliki 'ecek 

~tııub r Müttehide Amerikası da l\1 üddeiumumi 27 kişinin Abid~ de her hiri birer ·adsız k•hr,1mn11 
~ırıı ! Amerika devletlerinin borç- 0!111 yllzblrılerce ~ehidi ve Er:wrunwn 

l .anımamışb. kurşuna dizilmesini istedi sayısız kah • an111nlık menkılıeler/11i ha· 
•~11 ngütere Afrikada Boerleri peri- BDkref, 11 (A. A) - Bug-Un De· tulntactık 110~/ıhır da bu/1111.ıwn. 
~i~~ttikten sonra, o da aynı yola mir Muhafızların muhakemelerine de· Şu giinleıd~ şehrlnı 'zde bu mevıu
\tıt;~b~tvallılan? ?ir pul borçlarını vam edtımlştir. Müddeiumumi maznun- da . ft'~~ikler gflp.-ıcak .. o'an profesör 
t''t ebnemıJtı. Fransa Mada- lardan 27 kl~i~in kurşuna dlzihıek sure· Bellmg rn bu ı. olllalar uıeri:ıde de dur· 
-ı,t ~ •daıını ilhak ettiği zaman, ıCe idam edilmelerini talep etmiıtir. maı 1 nı ııe herlıalde projesinde bu dii· 

' lılara sadece sırtını çevirmişti MQddelu11tominln iddianamesinin tetkiki ırJnceleri de na~arı //ibare almı.smı te-
. menni etmek'eyız. 

clHAD BABAN içın muhakme celsesi bir bd.a ,sonraya 
( Altt•rafı 9 ancfld•) tallk cdllmittlr. 

Baha.4ır DCLGEK 

Villyet jandarma kıtas mo l/asanlfale .landarmı Blrli!JI kumandanımn 
teşebbll:.fl ı:e bir fatbol tıkımı teşkil eiiloıi~t. r. ruk.trikl reılm 

Ha1anlcale Jandarma Futbol Takımım gösteriyor 
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Yaz geldi. 
Bulutsuz gökte güneş, kızgın 

çehresi ve çatık kaşlarıle dikta
törlüğU ele aldı. 

Her yer şimdi onun kudretli 
irade v~ tahakkükünü altında. 

Onun şiddetinden ürkenler giz
lenip sinmek için gölgelikli yerler
de, bir su başı, bir ağaç altı, bir 
deniz kıyısı, bir çam dibi arıyor. 

Yaz geldi. 
Doğu - 30 dan 30 a geçti. 

Vefakar atkılar. paltolar, fanilalar 
eski birer dost gibi köşelerde unu

duldular. 
Göğüsler, bağırlar açıldı. 
Yazın sıcağı vücude biı gevşek

lik, bir ağırlık veriyor. Ankaralı, 
İstanbullu, İzmirli yazla beraber 
plajlara, adalara, bağlara kapağı 

atıyor. 

Hamaklar içine gömülerek göl
geli bucaklarda, serin su başların
da karpuz soğutuyorlar. 

Doğulular ise en büyük memu
rundan en küçük hemşerisine ka
dar yollara, tarlalara, meydanlara, 
kasabalara ve pazarlara dökül
düler. 

Azgın güeşin altında altt aylık 
durgunluğun acısını çıkarmak için 
terlerini kurulaya kurulaya taş 
üstüne taş koymağa, bir kaç te
mel atmağa, beş on resmi küşat 
yapmağa çabalıyorlar. 
Doğunun bahtı yaz kış demeden 

vur abalıya mücadele etmektir. Bu 
onun coğrafi bir taliidir. 

O, dört aylık bir yaz devresin
de bir yıllık birikmiş bütün işlerini 
bitirecek, inşaatını tamamlayacak, 
yollarını onaracak, teftiş ve tetkik
lerini başaracak ve alış verişini 
yaz güneşile ısıtacaktır. 
Doğu - 30 da kahhar rüzgar

lar ve soğukla ..,.. 35 de de azgın 
güneşle boğuşa boğuşa hedefine 
ulaşmağa çabalıyor. 

Çünkü Doğu tabiatin makus ta
liini yenmek ve eski yılların acı
sını dindirmek için yaz kış müca· 
dele halinde bulunmağa mecburdur. 

* * ,., 
Ve belki onun içindi ki : 
En Büyük Türk, (Atatürk) bile 

millatin makus taliini yenmek için 
yurdu, bu alışık diyarlardan mü
cadeleye davet etmişti. 

,. 

De Q lJ 13 Temanız ına 

ffınıslıların Ziraat Bankası büyük ·su 
felaketzedelere 

y:::.~::~ -Ktt>ehir ve Yoz J işlerini ele aldı 
lgıı.t zelzele felaketzedelerine Hınlf'jlıların' Yürürlüğe giren yeni kanuna göre 
· ya'>t'dımı devam etmektedG.n-. Herkes gö -1 ' 
ğüsleri •ift!harI·a kabaırara'k bu yardıma iş- b k ., • l k üh • d • 
tira.kle k~uşlardır. Yardun liste ni I an anın yapacagı lŞ er ÇO m fm ff 

•gönderiyorum: 
1 Lira K. Yardım yapanlaı· HükCım,tln büyük su işlerini başar- ma'.t yılı başından itibaren TOrkiye Cuın· 

76 30 Kaza halkı ve memurlar mak için ayırdığı 31 milyon lira ile ya- burlyeli Ziraat bankası tarntından açıla· 
8 00 Kosan köylü Şeveş pılacak su işlerinin Türkiye Cumh11rfye· cak kredi ile temin olunacakbr. Bu 31 
7 00 Koınlu Ali B. ti Ziraat Bankasınca yerine getirilmesi milyon liradan şimdiye kadar sarfedil· 
2 50 Künaflı Hacı hakkındaki kanunun yOrürlllğe girdiği miyen kısma t kabili ed c9k mikdard• 
3 oo Ağ'masi köyü yazılmıştı. banka tarafından çıka•ılacak tabvlllerlıl 
4 00 Çamurlu köyü Hükumet, büyDk blr themmiyet ver- itfasına, kuporlarının tediyesine kdalet 
2 50 Molla Kulaç köyü dlği ve bol istihsal için tn esaslı dava etmeye Maliye Vekili mezun olmakta· 
5 00 Gttzeldcrcll İbrabinı olarak ele aliıtı su işlerini Ziraat bar-

1 
dır. Ancak bankanın bir sene içinde çı, 

3 00 Karabu<baklı İlvan kasına, şu sebeplerle bmıkm ·ştı : karacağı tahvil 7 milyonu aeçemlye· 
4 00 Burnaz köyü • Memleketiıı muhtelit yerlerinde 

1 
cektir. • 

9 00 Zlrn~k köyü yapılacık su işleri 1937 - 19H senelerln-ı 3132 numaralı kanunun hUkümleri· 
5 00 Baş köylü Haşim de (31) milyon lira kadar sarfıygt icra- ne göre inşaat hitam hulara\: fşletnıe· 
5 00 Ka.rmışh Abdürrezzak sına 3132 sayılı kenunla mezuniyet rn· ye açılacak o'an sulamaların suıa10' ! ~~ Kara ağaç köyü r~lmlş ve bu işlerde~ do1ayı 1937 sene· t ücretlerine aid tal'lfeler, Nafıa, Maliye "' 

5 00 
Duman köyü sınde yBpılacıık ted.yatı karşıl mak n~e- Ziraat Vekaletleri taıafuıdan mnıtere· 

4 4
1> 1'-larut köyü re 3194 sayılı kanunla 4 230.000 Ura ken tesbit ve lcra Vekilleri heyetınlıt 

7 50 
Şa.W:dlıı köyil tahsis edilmişti. tasdllilJle tatbik mevkllne konulacaktır· 

8 60 
Kahkik köyü Bu defa Türkl1e Cumhuriyeti Ziraat Bu tarifeye göre Nafıa Vekaleti, 

7 00 
Burhan köyü hank11ı tarafından hükOmete müracaat lşletm' ldareılnce tanzim ve MıdlYe 

Harami köyü 
2 00 

Kani Slpl köyü edilerek 3132 sayılı kanunda sayılan su Vekaletine verilecek cedvellere göre. 

2 00 
All Kırı köyii itlerinin, bu kanundan sonra çıkan 3202 sutama ücret'erl bu nkatet tarafındJIJ 

4 00 
Halil çavuş köyü sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban- tahsili emvttl kanununun hükUmlerıoe 

1 50 
Şahverdi köyü kası kanununun 19 ncu maddesiyle ban- göre tah~ll ve hu.srrst bir hesaba k•Y' 

ı 50 Küna.f köyü kanın f~tigal mevzuları arasına alınmış dolunacakt•r. 
17 50 Halil çavuş nahiyesi köyleı-i olmasına istinaden, su programının ta- Top'anan su'ama ücretleri varldııt 

ıoo 55 Taşkesen mhlye ve köyleii hakkuk. tttfrltmesl işinin bankaya verll· ı büdceslrde sulama varidatı namile açı 
4 40 Dedeveran köyil mest tekllr edllmlstfr. Bu teklif bllhusa i lacak bir fasla varidat ve Nafıa Veil· 

Bitlis tütün atelyesi Köyde ötekini berikini 3 00 IUlşkan köyll finansman işinin büdce imkftnlarlyle mu- leti b~dceslnde açılacak husust bir faS' 
3 oo Toprakkale kayyed kalmaması noktasından su prog la da tahsisat kaydolunacaktır. Teslslt' 

genişletiliyor ısıran köpek ı 90 seterekll l\füsl ramının daha kısa bir zamanda tabak- rln işletilmesi, dalmt bakımı, tamir ve 
Bitlis, [Hususi J - Şark vitayetlerl· Hınıs r Husust] - Ç1murlu köylln· 1 00 Suvaranh Haydar kukunu ko\aylsştmıcağı cihetle hüküı:net- genişletilmesi gibi işlere ald masratJşr 

nln bir çoğunun ihtiyacını temin etmek den Ahmedin köpeği evvelce köyden 316 65 YEKCN çe memnuniyetle kabul ed lmlotlr. bu paradan ödendikten sonra geri llll' 
üzere balen faa1iycltJ! bulunan birisinin bacağını ısırmış , k.omiuluk ha- Ancak. esasen bir kısmı ihale edil· lan kısmı, Tllrkfye C'.1mhuri1eti Ziraat 
tQtün ateıyesl bUyO.llllerek büyük ve tırı için fikayet edilmtmlşU. Bu va\:adan Pazarda imtihanların mlş olan bu işlerin ikma~t için, banka· Bar.ka'Jınca 1tçılacak kledlnln itfası"' 
muhteoem bir atelye haline sokulacaktır. on beş iÜn sonra köpek, Kızmusa kö- t• l nın ayrıca teş'lrlla.t yapmasına mahal tahsis edilecektir. ne lCe eri \kalmamak. ve teknik elemanlar bu1mak.. Bu bakiya, kredinin itfasını teııılJJ 
Yaban domuzu mücadelesi yünden birisini de yoldan geçerken ısır- Pazar, [ Husust) _ Geçen sene Pa· ta çekebileceği mtışkülah bertaraf etmek etmed ğl takdlrde bankaya her seaı• 

Bitli H 
• ] Ge k 

1
, d' mıştır. Adam yere ynrarlanıntş, köpekle zanmızda yeni bfr Ortaokul açılmı•tır se.l için 3132 sayılı kanunda yazıh su işle· vuku bulac1k tedlve mlkdarı ve btl 

1 [ ususı - re '\eşa ıye b b b • • 1 · · J ' ' 

k K 
• h' t kx 

1 
ind oğuşmaya şlam ·ş ve u sırada dııa· nelerdenberl İlkokulunu bitirmiş olan rınden ber bııinln keşif ve projelerinin tediyenin şekli Maliye Vfk4letlyle btll 

ve gere se o.um na ıyes uy er e · . r 

1 
· k f , 

1 
rıya çıkan kadın adamcağızı kurtarmış· blr QOk gençler bu çatının altına koş- hazırlanması ve ıhalcslyle tese'lllm tar!· ka arasında ayrıca tesblt oluntcalltı · 

bl!bassa domuz.arı l~ba e;~e k ~n 1 tır. Köyde çobanları olan kimselerin ço. 11 muılar ve hasret kaldıkları lime bütün hine kadar fenni bakımdan idare ve mu Ancak lier Rene bu kredHerl odfr1l
8
i' 

koyltılerden 
1
e
1
n ıyl avcı.a1 r 1 s~ıç erHe _ulban köpe~lerlnden baııka köpek sakla- varlıkları ile sarılmışlardır. rakebeshıJn Nafıa Vekft'etlnce yapılması üzere aynca maliye büdceıslne ıconıc•~ 

vazife kend erine ven m ş r. '!rgun .. Ok t 11- d d ı · ·1
·d 1 mak yasaktır. ulun şimdiki mevcudu 169 dur. ve ese um en sonra sa ece fş etmenın mıl\ ar Uç milyon lirayı ıcçmlyecekt r. 

bir köy mıntakarında ava devam edtl· fk· k d k Bunun 93 çü doğrudan doğruya bankaya bırakılması muvafık görülmüı- · ~ 
mekledlr. l a ının arşı~ına slnıt geçmif, 54 dU bütQnlemeğe kalmış, tor. SPOR 

Van gölünde havyar çıkan ayı 22 si de sınıfta kalmıştır. Bu suretle su işleri ba kaca finanse 

P t r H 
r] G 

1 
d G Bu sene İlkokullardan 125 den faz e<tllrcek, bu iş'erden ikmal actllenler lş-

a nos usus. - 0 çen er e e- · l t'l k u b k d d l k 
Lik maçları Eylulde 

başlayacak 
ıla talebe mezun olmuştur. Bur.un en az e ı me zere an aya evre l ere ba· 

::en toplamak Uzeı e daia giden GOJizar 90 danestnfn Ortaokula ıelecetini dü- sılib b11nkanın temin ettiği krediyi itfa· 
ıle Sı:yrap adanda l~l kadın b!rdenblre 'ıünOr ve bu yekunu her yıl lç'n kabul ya tahsis edilecek ve kredi tamamtn itfa 
bir ayı ile karşılaşmışlardır. Ayı S:yranı 1 edersek O.taokulun mevcudunun her ed1ldlklen sonra tı:slaat hükQmete lnti- Erıurum Böfge.rıi futbol 1janfld1rı· 

Karakösede şehir haritası yakalamış, kadınlar korkularından bağır· yıl aıtacağını kolayca anlayabiliriz. kal edecektir. dırı : 8 mağa başlamışlar, bunun üıerlne ayı 67 bin nüfusun yegane kültür mQ- Hasılatın krediyi Uf. ya mllsald ol- T. · K. Futbol Federasyonu t ~ 
Seyranı bırakıp gi•mfşse de, zavallı ka- essesesi olan bu okulun dana çok ve- maması ~:ıllnde itfa şekli ayrıca ~esbit 6 · 1938 tarih ve 297 ııumaralı teıke~, 
dırc t.zı da eh3mmltıt surette yarala- rlmll olabilmesi için ders arçlarının te- fdllecektır. Bankanın su işlerini ıkmal ~ae, labmuask'ne HK. maçlarına EyUll aJ•" 

Van, [ Husust J - Ernls mevki'nde 

yeni bir hwyar fabrikası açılmak Uze· 
redir. Gelen mütdıaasıslar tetkik'crlne 
devam etmekte ve çalışmaktadırlar. 

Karaköse fthlr har!tasının tanzim 

cdl!ınes'no ef!as itibarile karar verilmiş 

n bu yolda teşeb';)Use geçtim!~ tlr. 

Vanın içme suyu için 
istikraz yapıldı 

mıştır. mini de şarttır. 20 inci asrın bol olan için açacağı kredinin, mevcud sermaye· ş l!zımgeldiğlnl bildlrmektedıf~ 
vesaiti arasında fizik, kimya gibt tatbi- sile temin edebileceği mlkdar<fan fazlası- Buna nazaran, ilk maçları Federasyol!C 

Tatvan da inşaat kt olan derslerin nazari olarak okulu~-' nı_ karşılamak uzere,. gene 3202 sayı'ı bUdirllen zamanda flrşlıyacaktir. 
Tatvan, [ rrusust J - Kazı merkezi ması kAfi detlldlr. f Turklye Cuınhurlyetı Ziraat bankası ka-

ittlhıız edilen Tllg kövıı c varında hü· A!ırlardanberl bakımaız kalan Pa· nununun 22 inci maddesinin " numaralı Bir köyü rahatsız edeJl 
k

• t k b ı - b , 1 zarımızda bu değerlf okulu aç'ıran ve tıkrasfyle verilen sıslahlyete müsteniden ser ser· 
ume ona5 ı nşasına eş anı mış'H t hvll k "" iM - M l · · onu idare edenlere şükran her zaman a çı a"m!1;a uzum görulduğQ tak- gıı· 

Bu meyanda bir de kaza Janda ... ma borcumuzaur. f dirde bunlara hazinece kefalet edilmesi Hınıs [ Huaust] - Çamurlu kOY,1, 
Komutanlıkevl fnıa edilecektir. de faydalı görtılmüştür.ı. de Karanın oğlu Musa, ah çıyıra ~· 

mukaveltıslne gir!şll)Ck nzere Ani araya 
8

. tl · t Jamak meselesinden at sahibinin ki ı· 
giden be'ellye reisi Şaban Boysan An- 1 IS e yeni bir gazete Bu gece nöbetçi eczane Kanun na .. ı tatbik edilecek? el olan bir çocuau döfmüı •• abn "'· 
karadan dönmüftllr. Gerek istikraz, ge· Bitlis, 1 Hususi ] - Bitllste Yurtyo- • Bu kanunun hükümlerine göre, mub- bini,de~ellndekl keserle kafasından 1~ 

Van, [ Hu&ust ] - İ ~i ay kadar ev

vel Vanın büyOk bir ihtiyacı olan içme 
suycnun şehre indlrllmesl için belediye
lır barıka5ından 50000 lira ık istikraz 

rok şe hrl n haritası ve k oop era Uf işleri lu adiyle yeni bir gaze ıe çıkmaya b• ı- v AT AN. eczanesidir 1 tel'f su işleri için 31• 2 .. yılı kanunla lamışhr. KöyDa bu bayıraız evladı b'' ı~ at.i•m•aRllli:ı•dll•IClmilliılllm 
1 
saı fma izin verilen 31 milyon liradan da kafasından saka•tır: • Ben delf1 ' 

A. nbr~da halledllmlştlr. lamiştır. Tebrik eder, muvaffakıyet dileriz. şimdiye kadar sarfedUmlyen kısmı, 1938 bana ceza vermezler,. demekttdfr. 

--__:_.=========================#:==:================================================~~::::::? 
portrenin önünde kUmeleniyorlardı. Oü·' Nerminln huzlaımış aVlc J, Mahirin ce eve gelecflklerdl. Ev sıdılbesı, b•1~:. 
zıl tuvaletli bayanlar, şık baylar, sessiz parmaklarını kıskaçladı. YttrüdOler, dl· Mürnvvet te Nermin ile "'ofr.ıyı tıaı1' 

1 
sedasız ellerindeki kltapcıklardan ressa- f ğer resimlerin ne olduk'arını, neyi gös- yacaklardı. ,~ 

1 
mın münzevi ve mütevaıı şahslyeslnl terdlklerlni anlamadan çıkıp gltıiler . Ner.nln bir ta .. )ak yığını ile, yedl~, 
çtkarmak ipin uğaraşıyorlardı. Herkes, _ • • • odası haline if rak edilen atelyeye ıf ,ı. 
fikri ol iz bardan çeklnlrceılne yavaı ko- Bugun ıtelyede tablonun mllkaf"t 45 llk bir kadın olan bayan Mnrtı~•,,. 
nuşuyordu. Ekseriya tek kelime ile fi- kazanmıı olması dolayıslle bir ziyafet baş örtilsnnn sırtına atmış al yı11•~ 

Hayat onlar için yeniden başlamışh. ,lardı • .Maıırlf Vetiletlnln on bin liralık kirlerini ffade eôlyorlardı: veriliyordu. rı sarkmış iyl bir kadındı.' re~· 
Mahir sanatkar ruhunun aradığı yaşama tab!o satın alacrğı hakkındaki karan - Çok güzel. Gazeteler hep « llk.baha,.da kadın ,. Mahire bir evlat gibi balCıY0 p· 
tlrz1nı bulmuştu . Nermlni deli gibi sevi· rcasam'nrı kırbaçlam1ş, gllzel eserler - Fevkalade değil mi? tablosundan bahsetmişler, klıltikler, Onun bütün sırlarım blllrdl. Arkad

6
pt' 

yordu. Sanat ve!- k iki yııpııik kardeş yaratmışlardı. Mahir, • ltkbaharda ka· Uzun saçh bir dellkanlı yanında, bilhassa bu portrenlnln enfllst güzelli· rını da h~men onun kadar sevet'dlf' 
gibi bu iki genci birltştlrdl. dtn ,, portresini teşhir edecekti. E~erlnl sefarethenelerden birlr.e mensup g-Uzel tinden dem vurmuşlar, renkleıin lmtiza- bit ini, benuı kıvırcığım, f smerlJJJ

1 ·"I 
Koyu ve karanlık bir gecede, Mabir kendisi çok beğeniyordu. Tuhaf bir ür- b'r bayana: cından basıl olan bir kompozlsiyonun çağırırdı. Nermlne sıraaıoa göre "~~· 

s'vgllfslcl atelycdfD çıkerıp ta evine lkeklltl ve ltlmalsızlığı da vardı. - C'est admlrııble, dedi, kadın nıan· bassalarımtz Uzorindekl tesirlerini anlat· g-Ulü, gelinimi . Dflrdl. Onu böyle ~ 
getlrdfği zaman vedalaşırken : - Acaba Nermfnl çok seviyorum tosunun önünü, kavavturwken, başım mıtlar, •Terkip, terkip • diye haJkır• ğında tabaklarla görnnc": ı~~ 

- Nermin, dedi. da onun fçtn mi portre gözzüme gütel eğdi, kızıl dudak.larınm arasından: mıttardı. - Aman yavru'», dedi, tecrUbt
5

1 
Genç kız gözlerini Mabire çavfrdl. jgfüUküyor? Diye s?yleniyordu. 1 - Hı'hı, diye mırıldandı. • Tablo, atelyedc . duvara asılmıştı. yapma, ya~aş ol bu kadar ağır el·· 
- Karım olmak {ster misin? Nih

1
yet resmi kl!şd uUnü geldi Nermi h d ba 

1 
k Nermin, tarla çlç aklerı, saçlarının rengi kaldırdır mı. Kendini sakın yorOl.JI 1' 

• 6 ' n eyecan an yı aca h. lbl l b d . N ı bl d bl rv · ıl 
Genç kız, kanadı kırılmış bır kut rutuklar söylendi, kordelAlar kesildi, Mahir sapsarı i'il. A,.adan on dakika i atın ut ay beşakları He ılkbabar erm n r en ~e kızar~ve ,,ce~ 

gibi, olduğu yerde çırpındı. Ne diyece- ! l~alk sıılonları doldurdu. Nermi ,1 ~1aht-l grçm9di. s~rgi memurlarından biri Ma. kadar. goz:l ve llkba~ar kader taze 0
1

an t~1~1~1 t~z 1~~l1ta el nd 
3
n duş O 0 t 

ğlnl şaıırmıştı. Bir şey söylemek ister 
1
11n kolundıs, heyecallnıd~m saps rı, lııl· ıblrJn yanına sokuldu ~ekmın, go~ maisi gozlerfle o kadar içli _ :\lür~v · bl . 0 Jf 1 

gibi yaptı, vaz geçti. Zile bast•, kapı kın arasnıa karışmıştı Dotruca büyUR O t d d dl' . a ıyordu kı.. . , . vet a a, dedı, tf11 • •ÇıldıQı ~man, iç ri girerken, Mahlte: ' salona ırıtıl, Mahiri~ t~b!orn duvarın memtısı:ı~' C~m !•;~:;,• Bel!~;nı .:~~ " Mahir bu zafer akşamını Y•!•l~ak :':,~_udum ki, biç yorgunluk hl• .. •ı' 
- ) arı o akşam beni bekle dedi. r orta yerinde asılı du,.uyordu. " İlkba· f almak istiyor. Ne dfvtlim? t df C nk,t arkŞadtış adrı avukat N ıırl HusnuyU, - Onu görüyorum fakat lhtİYsl ıı 

•"' • harda k d 1 Yo ı b' l ı J o or emse dlr.I Vd amcazadesi Riza 't • • ,~s ~ 
O 1 1 i 1 j b - - a ır. ,, zerce, ın erce defa, Mahir memurun yOıüne bile bilk· Şerifi davet etti ma ta lAzım, lef <!eğ!f, ana o ac rtı 

a a a sarayııerı s n n u yıl, b uyuk beraber ıeyrettlklcrl tabloya, bir kerre mıdı: l · müatalı..bel vatandaıı slyanct e 
tJAka toplayacatını i&zeteler yazıyor· dabı uzun uzadlye bıktılar, ııylrcller l _. Tabi tlıi d anı clt41 ~ Mahir arkadışlannı, Galatasarayın lb m. ft1' 

1 om M '• .. ı •arııımdakl pı.•tac,tıı bulacak, b&raQtr· , '?rf' , , ··- ,~ 

• 
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EN 80N HABERLE~ 
lspanyol ordusundan kaçanlar 
[DIŞ SiYASAi Firari askerlere bir ay 

14 Nakleden: S. A. 
ispanyadaki 
muharebelerin 
verdiği deı;9le11 

ispanya muharebelerln'n milletlere 

mühlet verildi 
Kıta/arın-;, iltihak etmiyenler yakalan- Ben evli bir kadınım, 
di.kları takdirde kurşuna dizilecekler ben c~rı·ye değı·ıı·m 

ltrcfttı derilerden biri de, a~k tetiirle· 
rfb havadan bomttardıman edllrnefert ,e.ı Londra, 1 l (A, A ) - Baıüu Avam ne~rettlğf bir tebliğde, aslcerden firar e· 
~d•n ö!en rayrl mubariplerht, kadın, t .. ırıanda beyanatta bulunan Çe.m· denler.n nihayet bfr ay zarfında kıtala
~btıyar, . çoluk vı ~ocutun utra1ık.Jarı • berJayo, ls.panya sularında bombardıman rına ve yahut en yakın uketlik dıirele· 
tct aktbettlr. edilen lnııllz gemileri meselesine temas rtne teslim olmadıkları takdtrde ılddetll 

Her mWet bav.a tdıllkelcrlne kartı ederek bu husu9u tetkike memur Bur- takibat yapılarak kurşuna d'zlleceklerl 
kor,ınmak: totn, tetblrler almaktadır. Bir ruzdaki heyetten bir malılınat alamadı- tlan cdllmfttlr. 
:era ıehlrll fAilarA kartı konmmak için tlndan tiaıdllfk bir şey aUyllY.emlycc .. ği- inolliz fUo,u CehelliUar1kla 
r:ı.üı ber yerde k.W'slar açılmıftır, lngllte· nl beyan etmlıtlr. CebelDttarlk, 11 (A. A) - Dün ln-

Asılmaktan kurtardığı delikanlı
dan kurtulan kadın, bu sefer 

tüccarın eline düşmiiştü 
L de gaz muYesl olmayan bir tek kişi Kaçakfarın kurşuna dJzaccc(ii Ut ı 
"•lrnınnıı gibidir. ll(Uı edildi · lg eren.n anavatan fHoıundan bir gurup Merhum 'elunımı ~ fhşındıaki JAde mU!c~ ssir olcu ' e göcüntış9 lınka· 

Fakat hava taarruzlam:dan tehlike, _ buraya gelmlttlr. Burada bir battı ka1a- bir meydana i'()türdüler çı.'rıl çıpla;k soyar rak Merbu11eni.n üzerine h~cum etti, o· 
Yalrıız zehirli gazlarda dfğiUllr. Yanım Madrld, 11 (A. A.) - Hiik.O:ııetio . rak dOnecekl rdlr. ırak yan beline kadar toPra.P. gömdüler. nu bir lylce _<io;do. ~~val:_ı ~-e - tu; suz 
Çı~llran bombalar, ıonra tahrip bomba- Ve iyice taşladıktan sonra 01düA'ünt1 ır.an- kadın kendlnı guç hal ııe koy.unun t lln· 
1 •rı hatta zehlffl pztardinı daha evvel H Jk T •t A t nederelk bır:.ık:ıp gtttııer. (den kurtararak uşakf il aralarında geçen· 
~Ullanılan ôlbaa 'Altl.aarmı tefkil edl· a Ve rallS} VUS uryanın Fakat Merhume hanım ıba.pna. gelen leri bütün tafsil4Ul~ ona anhıt.ı, Hakikat 

~. Demelt otuyor ki, milletler sade· Oto bu·• slerı• tarJffSI• b 1 lbu feMıı'ketlere ve ta.ti.anmasına. rağpıen 1 D?eydana çıkm?ştı. Buna ra(tmen köylO: 
e. ga..z ırıukest ile iktifa edecek vazi· orç arı ölmemişti. A:radan odukça uzun bir zaman - Arlık ilenin banim evimde kal-

fttte detaıldlder. Yangın çıkann bom· (Üst tarafı 1 lncld•) ne olacak? geçtıl. T. o1du ve ortalık sennlemeğe makhğın doğıu olmaz. Buradan başka 
htıara ve tab'r.ip bombalarına lmql da _ _ 1 oo:şlalli. Pl.l \Serlnl:ınt merhume~ tıesır bir şehre git ve b r şınııı çaresine ._3k 
1-h11fluz letbirlerine müracaat .tmak ıa- Muşabadelerirnlz otobus lşletmesln· 1 ederek onu de!rin baygınlığından uyan - diyerek ona bir mikdar para v~rdl ve 
t1ır~t1ndedirln. deki muvaftakıyctsizli~in sebeplırlnden 1 ( Başmdaledende v•m) ı dırdı. Bütün vllcu~ünUn k~ 're yara Merhume kOylUnUn evinden çılıcaruk b!!ş· 

b' t . H d' b 1 ki d · l . içinde t~lara gömulmü.ş odugunu gördü. k bJ b 1 k - l 
_ Bu bakımd ın tetblrlerlnl şimdiden, 1rlf ane.sinllntn de .b~ y<>01cubtarlfesı oJdu~u l adiy. ı limunHar b~sU evıdr ere aıtJVe Allaha yalva.ıınt9.ğa. ibaŞl.adı: a

1
d r şe re i' tme · uT.are yo a revdD 

.... iyi alımı olan millet Aliaınlardir. ne cea varmıştır. to na idaresi bu o sun ye , ar ı mumi en son~ N~-- b im b b Ienl o u. . a . . - QWl4. en u aşıma ge er... B 
"ırnn AJmanyada her fabrika ber mn- 1 meseleyi gorek kendi menfaati ve gerek ra, Lehıstan Almanyadan aldığı Ne k'usuruın 'V'M"!dı? Bu dftılrnya ne için lça:e .Merhume bu hald~n pek ıl-

::·~Bf', ora "'a çalışanları koruyacak ge-
1 
balkın lhUytç1ara bskunır.d an esaslı bir yerlere isabet eden borçlan niçin ' maruz kaldığımı blliyorsıın ... Kurlalr ıbenl y~d~ mutees ·tr . olarak akşam~ ka '.a~ 

ııı!·lktc tıthfuz mıbzenl•rl yaptırmata surette tetkik etmete ve 6t1tarı umum!- venneğe mecbur tutulmadı ve Al- !buradan Allahım... • yurudü ve geceyı yolda t'!&aduf eltiğt 
li cbur tutulmuılardır. Yalnız Berltnde f yeye mukni bir cevap verme~e herhaJ- manyanm Balkanlardan alaca w ni ,

0
1 Bu sözler! ~hre gelm~te ol9.n b1.r bir ormanın a~açl_arı alt ında geçfrdlkte_n 

~llh;1 bombalara n zehirli gan karşı de borçludur. b 1 d'ld'? gı çı 1 köylü .işitmiş vı sMln geld!ğl; taıra.f'a gel- sonr~ ertcıl gun o~le vttktını do~ru bır 
rul!ak için 7000 tabaftuı mahzeni ya· t D 1 tl - 1 d 

1 
1 ta e ı 1 'mtştl Kanlaır içlnde bir ka'dının çırı.1 ıehfrın kapısından girdi. Burası bOyU~ 

~'tlltltlr, L'llldradn bu mıhıen1erln ade· t t ...,tev ell'~ buıerbn el ,~s1 rafr a durduğdu Müzakereler devam ediyor. Ala-' ,.ıpıaic yattığını uörünce• bir meydan ldl. Meydanda bir dar a2acı 
ill .. I I ranu yo nı ıra er na. fa etmesin e klıl h' lm . "" ıı::> • • ı b." ı. hl k ı b ık tt..,!llı,ı gtçmlyor talyada da yeni ca ar, ıç o azsa verdıkJerini • 1 d b h lde du· lluru muş ve uyOll r a a a ı top· 
~v Y•ptıranlar, kınunen o evde oturan·,· zarn~t bulunan işletme ldarePinln faal!· (mal) olarak kurtarmak yoluna düş: - ?\~I çtn b~a ~ve u ~ rhum~ lanmışh . . .Merhume bu hali mera\t etti 
ltı tehlikeye karşı k.orumata kiff mab- yetlnı sektechr ed~n bu rnese!eyl b z .. bul l ruyorsun Y~ sor ıı. zamM e ve orada olanlardan birine sokuhlrak· 

1.9"ler inşa etme e mecbur tutulmaktadır. o.rtaya akıkoa koyuyor ve bu mesele ile muş .unuy~r ar. ~anya hAli başından '1:8«;enlert bir_ btr köyluy:e a~· - Ne var böyle bu rada diye? sord~. 
'h h a bo 1 Ctddt bir surette uıraeıJ11aaını t!mconi ısrar halındedır. Bu gıdışle alacak- lattı. Köyln kadı[lın sozlerlnden pek Zl· - Şehrimizin adetine o-öre verı:rl 

ı.~ lı.ıu arebe halinde açık şehirlerin m· dl hl bed' al ki d *t ı ld bn -k ayretler 6 • "4ltd 1 k ı r yoruz. ar, e ıyen aca ı, Almanlar da ya e mu eess" 0 u ve yu g borcunu eda etmeyenleri ipe çekerler 
bir r:::n~:;,:!e;lr~!~nt~!ı:.r ı!:.:::•:: ebediyen borçlu kalacak. Tiki bir ~arfedrderekDkedını b~uoddukA't u vazlyettebn İşte şurada gördütün delikanlı bu sebep: ..._ · • · ç· • d f 1 · k a.urta ı. ışarıya çı.ar ı an sonra u 1 b _ 

k iüç bir ı•J detlldir. Böyle btr va- ınlıler Japonları yan~~ e ter erı avursun ve dünya kadının psk güzel olduğunun da farkını e ugOn asılacaktır. ButUn bu kalaba· 
~tUe mekteplerde toplu bir halde bu· k t l yem bır düzene, yahut düzensizliğe vardı ve~bunuo Oıe .. Jne: lık onu seyre gelmiştir. . . 
ht1 ll\ ÇOcuklan da iÖZ Onüne gellrme- Si ış ırıyor ar girsin 1.. Hukuku düvel kaideleri ha- - Benimle evlenmeğe razı olurmu- t d Merhume bu bo•ç ~ ç n hayatını 
le!plr Almanyadı her yeni yapılan mek· Hınkeu, 11 (A. A.) - Sarı nehir kikaten ~ok bedbaht kaideler ves- ıun diye Merhumeye ·eordu. r Kadın pu e a edAccek olban bu delıkanlıyn acıdı. 

le bQtt' '-1 k k tr k- - caba orcu kıç parb? ı >iye ltr ,o cocu ... arı oruyeca sı&na etrafındaki Çin kıtaatı .Taponları fena sellm. CiHAD BABAN ına1e cevabın: ~ordu . 
llıt'-t Y•pılmakta olduQu glbf, mevcut halde tıkıfbrarak rlcata mecbur etmlf - Bir kadının iki erkekle evlendi· . D. t - k df 

" eplere de mahzen1er lllve edilmek· • •1 - 8 llyf - o1 yuz a ça, ye cevap ver· 
~lr. . ve ıuyu geçerken kayıklerda~I 370 Ja· Bır kömür ocağında inflak aı nerde göru mnştur. en ev m. ~e diler. 

k 1 1 "'-:Jl....t l Gerld k 1 kocam Hace" r!tmtş olduğu lçtn bu ış· , I ~ 
Bundan sonraki muharebelerin pek pon aa er n UU5" muı ur. ~ _a an Ro~a. 10 (A A.) - Romıya altı be ıma eldt, dedi. Ev nden ayrıldıQ'ı 1.l\man koyln dft 

~?1•1'1 olacatını tereddütsilz kabul et· 400 asker eJlerlndekl 18 maklnelı tüfek- kllomelre meıafede bir kömür ocatında ş Bu ~ar üıerlne köylU fJkrloden vaz Merhumeye bu k~dar bir para vermlştı. 
~Ylı. ve 2 toplarUe birlikte esir ecUlmlıler· vukua gelen lnfUtk yOzüaden 8 kiıl Ol· tçerek. Merhume hemen ceb~ndeki bü!Un pa-a-

Bö - dlr. müş ve 2 kiti yaralınmııtır. g · farı vererek o delikanlı.tı asılmaktan 
~ k Yle oldutuna gore de, .. hlılerde - Bundan sonra benden emlnol. kurtardı. Ölümden kurtulan genç zıdam 
~tlelırlnl tebUke1e bffl koruaiak - Oünyada ve ahirette kardeılmsln, e?ketln gelerek merhumenin ayaklarıra kapan-
-'ttlr bayatt blr eaaemmlyıt keabet- Erzurum İmar Bir lig" İ Başkanlıg" ından: Hacdan gelinceye kadar benim evi~~e dı. K~ndı sıne teşekkırıer elti. Merhume 

. de kal, o geldiği zaman ben seni gotü- bu bellere lOzom o!madııtını söylüyordu. 
~ Gerç\ şimdi Avrupa slyaaetlnde gö· Ek:ılltmeıl ı 1 / 7 / l 938 de yapılacağı U&n edilip on beı i'On uıadılan Ersu· rtır kendisine tesltm . ederi~. Dedi _ve 
·~ bir tehllıce ıl&metl yoi:tıır. En r~m tehri için dınacak olan ıu bornlanndan ( 1120) metre tu.lundek.I boruların Merhumeyi alarak ovıne gottlrdQ. Koy· (Al"kası vnr) 
~ de•tetlerta dlplomıt1an blle oı· rç kuturları tı~yüz ımllfmelre ve ( 622 m9tre tulundeki boruland iç kuturlera ltınün karısı da Merhumenin başto:a ge· 
'""1 leeeıt bir harbın dehşetinden kork· ( 250) mlltmetre ve ( 1799) metre tulundekl boruların iç kutudan ( 200) mlll· ftn'erl öğrenince ona pek ziyade acıdı 
bir ~rı için, barı11n muhafazasında büyOk metre ve ( 1435) metre tulundaki boruların fç kuturları ( 150) milimetre olmak ve kendisin! bir karde~ muame!esl yap· 
}'~ e,ekkuz gösteriyorlar. Bununla be· miktarı kAtl busust parçalar tahminen bulundurm3 k üzere ( 192) ton sikletinde tı. Bir müddet hu ı;uretle oturdular. Bir 
h~, r, hlllledırln ıUlhlanma yınta da, oeUk aks1z haddede" ge.çlrilmiı k.urfun kalafata mahsus Normal yuvab 12- 6 a-nn köylünUn çiftlik UŞ8~1 blr münase· 
~ar ~lln bir ız daha h!z alarak ilerle· metre tullanndı dahilen ve haricen sıcak olarak betonlandıktan sonra ııoak beti~ eve geldltl uman Merhumeyi gör· 
lir~· 811 ıcbepten yarın ııı olac.lljım keı· betume batmlmış ucları yanyana olmak Qzere haricen yon keçe ile Hnlauş ve dü. \'e görür ıörmez du bedbaht kad~-
1'tcı c( tn8şkUldUr. Böyle teredclüU! gttn· klreçlenmif olmak şartıle ( 22000) lira muhammen bedeUl içme au boruları ka· na aşık o!du. Uzun b1r um3n içinde 
oııaı:~lıer clbelten mncehhsz ve hazırhklı palı zart uıullle eksiltmeye k'.onulmuftur. Mtzk6r borulat' Trabıondo teslim sakladı~ı bu sevda günden jlÜne bttyt1· 

·t.n baıka çare 1oktur. edilecektir. mekte idi. Nihayet bu hlılerlnt Me1hu· 

•IPLOllAT Eksiltme 26. 7. 38 Sah güaü saat on beıde p'urum Belediye ~anlık meye açmaQ'a karar verdi Lve bir gOn '--s._-.__________ odasında teşekkül eden imar Blrlftl komisyonunda Jıpdacakbr. Merhumeye: 
b istekliler teklif m~ktuplan ve Ticaret Oda11 vesikam ve ( 1850) llraht mu - Sent ilk gördiitnm günden beri 
~tı\l 1 b• .1 •" • vak.kat teminat mektubu ve Nafıa Veklletlnden 938 takvim yıl~a mahıuı müte_ aklımdan. çtkmıynrsun. Çok eevlvorum 

b rum mar JritgJ ıhbitllk vealkalartle birlikte lbale günü saat on dörde kadar imar Birlltl komla. sentl Benım olm~ta ra%' o), dedi. ~~erbu· 
aşk ı v d . yonu Baıkanlıtına gö:ıderllmesl ve bu zarfların iyice mübttr mumu ile kıpıbl· me u,atın bu rozterfne sert bir Jısanla an ıgın an . mıı olmalan lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez Bu ~ cevap verdi. Bunun therlne UŞ!lk: 
lt ı ı t t ı h 1 k ı t 1 1 - ' - Mademki sen b!olm sözlerimi tı • 7 r 1981 de ehtltmesl yapı'aca· Ç n ız a za at ama s eyen er Ba ediye Fen he7etlne muracıatları ~ . 

1 
dl ilan ( N 527 ) 4 

tutmuyorsun .. Ben sana gos.erır m ye 
ı "-ttt._ edtıen odunun rüoü untılarak o. - 1 söylencrt k çık'P rlttl. 
~I ilin :21 • '1 • 1938 Pertembt pnll E V } D Uşak M4'rbumeye büyük bir kin 
~· U&n olunur. ( N. 529) rzurum i ayeti aimi Encümeninden : baRlamıı ve bir fırsat bularak kendisin· 

- den intikam almak çarelerini aıamağtt 
, Haaankale merkezinde yeniden ya"lılacak olan ( 3430) Ura 55 kuruş keelfli başlam•ştı· 

b 
lUtıum imar Birlig"i Sıfat istasyonu 12f7 /938 gnntınden itibaren ( 15) giln mttddetıe açık ekılltme· KöylQnün bir ufak co:: uau v .. rdı. 

k 
ye konulmuştur. Bunun lbaleıi Temmuıun 27 inci Çarşamba a-ilnü saat 16 da VI- HenQz meme emmekle ohm bu oQ'lanı 

aş anlı" d • ltyet Daimi Encümeninde yapılacaktır. kOyln pek ziyade severdi. Uşak bunu 
gın an • 1 - Muvakkat temlnah ( 2S8) liradır. bildiği için bir goo bir r rasttan istifade 

Qa 11 • 7 1938 d k 111 1 1 6 2 - istekliler keşif evrakını, huınıt ve tenot ıartnamealnf encümen kale· ederek çocutu b?çakla boiazladı. Ve 
11111 e e s mes yapı tca9ı mi d bili 1 · d k" eı._. •dllen a e rore r er. kanlarını l\Ierhumenııı yattığı o ada ı 
"'1lt11ı"1 benzinin rnnü uzatılarak S - lıteklllerla 938 yılına ald kazanç teık.ereılal ve Naha Vektletlndon J e;yaya bulaştırarak b!çağı da yaabtının 

, .... _ il 21 • '7 • 1188 Pertenbe rünG auaddak ehU1et 1'11lku1D1 lllal• ronü beraber retlrmelarl mecburidir. L altına koy~u. 
-,,. Uta olanur. ( Ne. 62R) ( No. G2S) 4 - ı 1 M11efe ortaya çıkıtc.ı kôyln f•vka· 

Poata günleri 
Allkara • İlt&o.bu.I • Trıb?on P•dal.ara 

Gl41.f Gellı 

ouınarte.n 15 Oumarteaı 

Pau.rt.11 18 Puarte~! 
Q&rfMD.ba 18 Perfembe 

'i,SI 
lf,!G 
16,SO 

K.aıw - Ajn ,o.talan 

CUma.rtu.1 13.17 CUmarteıl 13.U 
Puartan 13.17 Pa.zartes.ı 13.13 
ı>c1-pmbe 13.17 Qarp.mba ıa.11 

Olta - Tortam .Joetalan 

euma.rttaı 10.00 Pazartesi 
Batı 7.et Q&rf&mb& 

pat Jldul 

Ç'J.ma 

HAVA 

ı~.o• 

J6. 

12 - 7. 988 3881 8 rRfJOrtl 

Rüıgar suratı: Sairin 
ROzglr lsllkametl: • 
Kuru hararet derecesi : t- 27 6 
Azamt hararet • : + 27 9 
Asğn1 ,. « : + 11 8 
Rutubet • : % 28 
Yatıı : Yok 
Hava t8Z) iki (Brıurumda): 608.2 

c « (Denlı acvlyeafndo): 753 



Aygır Deposu Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - l'ıca ayf(lr dop::>su hayvanları için azaıni (7500:>) asgart (65000) kilo 
erpa azarof 45000) asgari (39000) kilo yonca, aza ~t (90000) asgart 80000) kile 
ot, ~zamt (15COO) asgari (11000) kUo saman ~O Haziran 938 tarihinden ltlbaren 
15 gün m O 1detle açık eksiltmeye konulmuşturr 

2 - 'l'ahmln bedull 4425 liradır. 
:J • - ihale l!l Temmuz 938 Cuma günü sut 11 d9 Erzuııurnda veteriner mü-

dürlDQ'O daireslndo yapı1araktır. 

4 - P. za nt m'kları almakta d po mndUrlüğO muh'lyyerdlr. 
5 - Muvakkat temi Ht rnukabfllndcl pua kabul edilmez. 

6 - - İstekliler yüzıie 7,5 muvakkat tem~n'it tutm otan 331 lira 88 kuruşa 
att 5an~ık. m:ı\cbuzu yahut bnka m~ktubu ve t'eıret veslk:atırll~ blrltkte o ııh-
de toplanacıık komfsyona muracaatları. (No. 495) 4-4 

ETzincan inhisarlar Müstakil 
Müdürlüğünden 

1 - Plllrner Kaz0 sındaki A~a tuzlasında yapılııc ık idare b\nast inşaatı 
7-7 038 hırihinde yine t tllp çıkmağıdından pızarlığa bırakllaııştır. 

2 - Keş\f bedeli (8330) l .a !)O kuruş muvakkat t'm\nat 639 lir ı 82 kuruş· 
tur. 

3 - Pa7.a l·k J 5-'7·938 Cu11a günü saat 15 d 1 E ·ılncan inhinrlar müstak. il 
mfüiüdüğOnde yapı•acak.tır. 

4 - Tııllplerin ona göre müracantlan nan olunu:-. (NJ. 514) 4-3 

Erzurum Vakıflar Mü_qürlüğünden: 
Tahmin bedt'Ji 

, -

. .. 

·. 

L. K. 
150 
30 

20 
10 
15 
40 
30 

15 
60 
60 
24 
45 

15 
12 
15 
15 

500 
25 
30 
60 

20 
80 
15 
20 
15 
15 
90 

Vakfı 

Şeyh oğlu 

Mazbut vaklr 
Mtrnlfe H . 

Kazaz zn.de 
Hacı Mennan 
Mur:ıt pa.şa: 

Rukzye H. 

Hacı Mennan 
Cafer iye 
Habfp Ef. Ulya 
Murat pa.şa 
Habip Ef. Ulya 

Dolma seven 
Manav oğlu 
Hacı Menn'.l.n 
Hacı Mennan 

Hacı Cafer 
Ha'bip Ef. 
Habip Ef. 
Zeynel camii 

Kadı oğlu 

Hacı dede ağa 
Hacı Menn3n 
Hacı Mennan 
Hacı Mennan 
Hacı Hasan 
Murat paşa 

::\Jevkil 
~ ' . -' ı • 

Esat p~a 
Kavaflar 
MelllEf. 

Ka vafla.r' -
Kav anar 
J.ürcü ka.pısı 
Murat pa.şa. 

Kaıvaflar 

Cumhı.il1lıyet 

Tebriz Kap1'll 
Gürcü kapısı 
Tebrtz KaplSil. 

Tebrıiz . kapısı 

1\. ra.bklı"leır 
Kava.nu 

> . 

Tebriz kapısı 
Tebrı!z ·kapısı 

Tebriz kapm 
Yoncalık 

Kavaflar 
Köse öıner 

Kavaflar 
• > 

> 
Keveıcııeır 

5 Güreli ko.pısı 

-~ 
J 

No. 

11 
!>3 

5 

1 
26 
10 

16 
5 
28 
76 
24 
24 

110 

Cinsi 

Hane 
DükkM 
Hane 

Dü~~n 

DüıkkAn 

Dükkan 
Hane 

DükkAn 

> , 

> 

Tahmin !bedeller!, vakfı, mcvklıi, numarası ve cnisi yukarıda yazılı a'karata 
müzayede ve emdiden müzayede müddcıtleilinde talip çılfiln.adı.ğından pazarlıkh 

lhaleleai yapılacağından taliplerin Vakıfla'r idaresine glmeleri. (No. 521) 

Kars Hayvan Borsası Satış Cedveli 

çe,ıt .... ,,, 
Ôiı.:Dz 137 
lnek 167 · • 
Kotu ek.OzO 165 
Manda 2 
IJota 1 
nana 18 
Ôkcç 14 
Toklu 75 
MAl'fa 364 
Kuzu 64 
Keçi 16 
Yttpaı 86 
Tere ya§'ı 170? T: 
Erinmiş yağ3 6 T 
Kaşıu peynir 8 
~alaruura yağJız P. 75 
Koyun derisi 120 
Kc9I derlli 130 

Afırlıdı 

47212 
37506 
3:15f6 

710 
~0') 

2252 
9 o 

3695 
18 18) 

1625 
"iBO 

73Hl 
27213 

100 
600 

1132 

"00 
250 

[ Temmuz blrincl harta ] 
Bn ıı •6ı En l/ll ~-' n Orta 
Kr. S. Kr. .":. K. S. 

7 14 13 33 10 23 
6 01 11 92 H 34 
6 - 00 14 65 10 32 
o 00 7 74 o 00 
o 00 10 Ol 15 00 
6 25 10 00 8 1·~ 

tO O) 10 83 10 41 
ı 1 20 13 80 12 35 

8 7fJ 14 co 11 3 ? 
10 00 1) 00 12 50 
6 00 8 00 7 00 

37 00 3~ 00 00 00 
52 S'l 17 00 00 00 
00 00 65 co 
00 00 30 O;) 00 00 
o 00 o 00 00 00 
o on ııo oo (Çifti ) 
o 00 170 00 

aoou 

TtiRKİYE İŞ BANKASI 

1 9 3 8 

Küoö.k Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

f aded 1000 liralık - 4000 

8 • 500 • - (000 
16 • 258 • - 4000 
76 
80 

100 
50 

• - '7600 
- fOOO 

Ura 

• 
• 
• 
• 

13 Temmm t988 -ı=:::; 

n 
--l&1L Ôpp..~ 

Alameti Farıka 

TOP ANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Teı·azi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

Erzurumda Sabı yeri: NEŞET SOLAKOGLU ye OrLal}ı 
Garcakapıaı, Kavaflar çarııaı 

Trabzon Transit İşletme Müdurlüğünden: 
Devlet Tran&t yolla.rıına ai totobUs ve :ıta.myonlarının Tra'bzon - Erzurum -

Erzurum - Kiajraköse ve ıcarak&e - Hudut aırasıncta 15/7/938 ta.ı'lll:ln<len 1t1ba.ffll 

mevkii m~"iyete konulan yeni ıta.rl!elıeri (No. 520) 4 - 3 

Trabzon otobüs servisi, vakıt hareket cedveJi . ' 

_,. 

t No. lu seter 
Cuma, Pazar rtmıert 

f , 

\ -ı 

Kalkı 

10 

Tra.n311t ~etme MtwtürU 
S No. ıa 1efer 

Sah, Pazar &ilnlerl 

Vaı'l1 

200 • 25 - 5000 • Hasankale 11 20 

J3 52 

17 36 

11 30 12 20 
15 07 

16 35 

Kal~f 

9 
12 45 

384 28600 • Aras - TellaJıan 
Kur'a!M: 1 Mart, 1 Ha.ziran, l EylOI }{aır&klöse 

~dkA.nun taıiıhind.e çekilecekµ,. 1 
En az elll ıtm mevdu.atı bulunan he

saplar kur'alara dahil edllecelderdlr. 
(No. 4'76) 

6 No. lu sefer 

.. 
' 

8 41 
10 

11 31 
12 30 

14 1 

/ I .. 

Kalkı'J 

e 
8 50 

10 15 

11 40 

5 No. ıu 1efer · 
Cum.artesl rtlnlerl 

Vant 
Hudut 

BJrbah&n 
Kızıl dize 
Diyadfın 

Kalmk.öse 

.. 

. . ~ 

14 20 
ı~ 41 

ıı 00 
10 45 

8 17 
11 17 

14 oı 

19 00 

16 15 

I ' 

Ka1kJf 
13 '° 
1( ~ 
1& 60 
1'7 o5 

e ., '° ıı ,, 
14 ı• 

() 


