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Atatürk'ün Erzuruma ayak 
bastıkları büyük gün 

Bugünün yıldönümü ve A~i.ziye kahramaıılığının ebedi 
hatırası rııera•imle kutlulanacak ve anılacak 

Yarın B.iyük Öııderimir, Cuınlıur Reisimiz yırtarak kapıdan iİrecek, dirc~e bayrak çekilecek ve 
Atntiirlc.'ün Erzuruına ilk ayak bastıkları gii.nün mutlu mı>ıka İstiklil marşı çalacakbr. Aynı umanda top
hahrasını tcsit için şehrimizde büyük meruim yapı- lar atılacak, fabrikalar düdük çalacaklardır. 
lııcakbr. Bunu müteakip Atatürk'ün büstüne şehrimiz-

Merasime öjledcn evvel h•şlanacak, ayrıca deki teşekküller tarafından ietirilen çiçekler konacak 
"'"nıleketin kahraman Aziziye hatırasını taşıyan bü- ve Şarhay bir nutuk söyleyecektir. 
Ylik tarihi vak'1yt anına töreni de öğleden sonra ya- Bundan sonra hükumet önüne ildilerck geçit 
pılacaktır. resmi yapılacakhr. . 

Öğleden evvelki törene saat dokuzda İstanbul Öileden sonraki ' merasim Me<:idiyc tabyasında 
!<apısıııda yapılacaktır. İstanbul.kapısı dışında vilayetçe yapılacakbr. · 
lıaıırlanacak otomobil içinde, Atatürkün büatli öniln- Bu husustaki proğram tamamile hazırlanmış 
dt: hir subay komutasındaki mınga siyah perdeyif vc alakadarlara bildirilmiştir. 
-.z ----------------------· 

Maarif Vekili Saffet Arıkan dün 

o o t İraıun kıymetli nu:ırJ.hha:Ja ı ı 

Doğu teftiş seyahatine çıktı 
==- İran heyeti =ı Maarif Vekili 1 ü~Ünc·; Urm mi 

_evvela D:yarbakır Müfett;şin 
ve Vana gidiyor dünkü tetki 1.: leri 
ÜrRrlan ~ ' lıı<mi'l.P <Y Jt~c \k 

"\ M Umumi Miifetfiş yeni inşaatı gözd m 

1 Üçüncü Umumi Müfettişin Rize ve 
,, Hopeyi ziyaretlerinden intibalar 

İEyidere nahiyesine temiz 
lsu getirilmesiteminedildl 

Orarcü Unmml lıliifettiş Hopede tetkikleri sırasmG!o 

1 
1 

1 
1 

v~ Ka sa gide.c k geçirdilu, SeHayi Mektebini gezdler t 

ewelkl gün şehr:mizde bir gec" kal
d ~. n o.U' . Tr "'zon n. m üte ~cc!.!ıen ,_;ı.
ı ıcet etm!.şleı'dir. Yine murahha.!lıırunı.z 
da Tr.abzonda heyete muntanrdır:nı . İki 
dost devlet murah.haslar.ı, mJ tat ..i~tima
l:ı.rını yap.arak aıaca'kları kararlan ta t - 1 

ır.ıt edecekl~rdlı·. Bu mut.at ~l:::na.1~111.1 1 

r uznames1nc bu sene yen! b!.r madde kcn-: 
1llUJtur. Tür";: - İran transit ;şıeri de bu 
ıneyanda müzakere edllece-ktir. ı 

ltu sütunlarda do'3t İmn ile Türkıye
nın t'l.carı münasebetH!rlnden 'blr çok de-I 
f:ıtar -bahsetmiş, ve çok inkl:şafa mü<;ait 
ol:ı.n bu m~tem fkt!Sadi 'hareket!n ka..'11- ı 
c:ıı~na ıt\zum g6rmüştftk. Bu dn va 

ve matbaamıza da şeref verdiler 1 
ueuncü UnHunı Mlifett.tş Ta.'hsin Uzf'r Üçünca Umumi Müfettis Rl:ıede Htzel! hemşerilerlne kıymetli sövleolni 

dün müfe-tt!.şlik grup inşaatını, . refaka _ oerirken: "ll11/kın hamiyetinden l§fibah edenleıin hamlJJetlndcn iştibah 4derlnt,. 
tinde, Kars va.lt& A1'1f' İyi.doğan v" Erzt~ · Oçünctı Umumi Müfettiş Tahsin Uzer mesl ve icabeden boruların alınması fobı 
rum vallsi Ha.şl.ın .İşca.n ve Kültüı· m~..,;r refak&tinde bulunan mO~avlrlerden mü· ıazımgelen parayı vermişlerdir. Umumf 
Reşit Tal":ı.kcıotıu oldutu halde ifflll~ v,. rekkep bir heyetle Rlzeden avdetlerfn· Mütettfş dükkan ve mağa:ralerı ayrı ıyrı 

li~et1nde Cit rtkirlerı.nüz~ blldlrdlk. ı 
Wk!ye transit yolunu mükenı."l. l 

bil' ha.le koymn'.Jc tçtn elinden gelen, yap-ıl 
ınnlctadır. 

( • ltt•rıfı :ı li'lcQdel de Rltcnln iyi dero nahiyesine de uğ- gezerek, halkın lkbsadt durumu ile allka· 
~ rayuak nahiye)'l teftiş etmişlerdi. Bu dar olmuılar yeni yapılmakta olan Ukotul 

FIKRA: 

Alatur'a 

! nahiyenin içme suyu olmedı~ıoı gören biIInsını gezmişler \'e gcrt:kli direktifler 
. Umumf Mütcttlş suyun kasabaya ialiril- vermişlerdir. 

Onürnü:ıdek1 seneler zarfında Kop da- ' 
h ile Ziganaru.n haşmeti de JcrılMaktır. Alatur, şu putenJn içinde her ıüu 
ll!Jteıv.G bu sene k.lş'Jnca.ktır. Bilfarz buse- btrbkimisle bu Jııodar ha1Jlr n• otctuk- 1 

lran heyeti dün 
Trabzona gitti ne kı§ın çok aoğır geCmış o1masına rağ- tan ve bent fulletlerfne, bllıtne ·ye dü9il1a- 1 

ıtıl!n , Kop dağı yaııuz malidut blT zamıın t~e kablllyetlntn yU.ksekllitne hayran bı -
1 

.,. 

~nrrıncı.a ka:paıı ~aJ.nuştır. raktıkta.n sonra. cfık:ramı 11.ntam.adan11 de-1 

Şimendifer, Erzununa gelecek .. ene me-fe clilim nrmıyor. 1 LJ f b Ü Trabzona vaaıl olac_ak {idiııtten sonra. bu mün:ısebet şüphe yok YazıJDJ pekllA, bütün ~ü.mul n ma - ~ rJtlYll ug n 
ttaca.ıttır.. . nasile anla.dm. Fakat ukiru. şeytani blr , k / b / /ıf 

İrarun Ttabton konsolosu Ue bu mtv- . . ' ., . " • ıayeye- .v~.rma.k için asıJ <>en tvil'aclı ,.... ve yarın onaşma ara aş anaca ır 
:tıı t:tr f d k ,_,, kendisi aen ,.0 k At.1111 ıJ l ekı . ı ·"tıfftıı A nk.7tı larda yürütüyorsun. 1 · 

:ı: ın a omı.ş~Aen , n ... B bUyü.kJ rlm" . 1' la t arın 
~eı fiklrler de aldik. Öğrendik ki, eğer Maarlf Vekili Saffet Arlkanın Anka- en, e ızı~ :w rı 

1
; ;tme~ t 1'üı·k - lran budul ve transit işluinl , Heyet Vnll Hatim İşcan ve Mü•tah• 

~ton ıım-am 1-<futenct-}'e ıba.ğlaruna. radan Diyarbalora hareket ettl.ği Umun•ı da h!üll. mevcu~. ol~n şupheyi '7 k 
1
. .A 111 aradan Trabıona gelen Türk l:eyeti kem Mevki kumandanı Oı:neral Zihni 

l':ı.'hranı Ha.m.burgn on 'blr gtindc rap~t · Mi.ıfettişl!ğe gelen bir telgraftan anlaşı!-J''~ onlann biiyukluklerfn:. ~ mbra.:ı - ti• rürüşmek tızere evvelki akşam beb· Toydemir tvrafındın te~yi edllrulfllr. 
~ele Lşten de~lldlr. ve dostumuz iram nuştır. Maarif Ve-kili Diya.rbakırdan Vana ıımdır derken sen, babünatı rlenin edlk.il.m ~t rlmi:ı.e ieldl~tr.t haber verdiğimiz lran 1

1 
Heyet o::ı zevattan mürekkep balua• 

""'Yl ~ · . } Hakkı Hasa.nkaleye s ~ Hı- ~ • ,_ 
ece Avrupa kıt'nsma bağlnın~k Trab- 'ieçecek ve orada teSis edilecek Doğu Unı- d :::.1ı ldtrl dl bl bcyctf, dun ımbah ~aat sekız bu~uır.ta maktadır: 

~rı . ne layık lnsan.~u e ..... m er ye ı· ' • • 1 
ta :ı m.üyesser olacaktır. Şunu da hatırla- verr.91.tesı hakkında tetkllmtta bulundu.le -ı \buradan Trahıona bareket etm ştır. (Alttar&fl J neJIUı 
hın k.i, İran, Uca.ret1n1n hemen yUz.de tan sonra, Uçüncü Umumi Müfettişlik sual soruyorsun. .. ·t" 

f:kse 1 _,,w dı T ., bö . . 1 Bu bir parça <tda.m us unde saksa- B .. . k• b• 1 ş h • • d 'lq nnı Almanya. Ue }-:ı..,.. ......... ~a r . uı - lgesı dahilinde bix teft4 seyahatı ya-_ i '> V be _I ugun } } tilaillil e Tfmf., e 
k tc CumhurtyeU tran.st:t yolunun m.ü - pacaktır. ıran• a ben.zem yor mu. e ~n cerlk 1 ,,.,. 

~"ttl.m 1 " 1 1 liı d . . . • . . . sb; bir avcı fibi elinde koskoca bl.r ku.mA d h ı· } ! l k A k '!? I e ruir tar.zda işlemes1 ç n e 1 en Ma.anf Vekih ~hrlmıze geleccgı l:•bııil : k. • bi ku. ~ hllfı 1 a ateme } atı ıyor yapı aca tatiJ 
'11. •• ~n bütün fedakArhklan yapma.kta6ır. Ka:rsa da gidecektir. e vurma ıçın ° (W'e şcarıınn · I 
··t.ı..11onıa.rn maıoıan Tra.1>zon _ hudut şo- . . . • 'belini arayıp durmuyor musun? A d 
C!3Incıen , hiç blr şey es!rgenmeın.1.ştlr. Kars Vahsı ş ~hrımızde 1 Y~pma! .. Bi%i tanıyan var, ta.nunıyun , ooırumevı· ve büyük ilkokul bı'nat'ı nı ı 

Btz şahsan una da kanllz kl, bıt ı.e - Kars valisi Akif İyidoğan ilci gündeıı- var. Ille kalemmlmd~n «Mwunm.er Ala~ur • • Erzunımdıı. inşa edilece.k ol.An BUyU~ 
~ tlcııret :muna:!betlerl, slyas1 dostlukl ım beri şehı1mizde bulunda.kta.dır. Kendisi - ha.klıdın dJye bir cümle çıkmasını Istı - : d~ yDkselme~e başlayacak Atatürk adını 1ç1n İsta.nbulda a.çıla.n mQ • 

il. kn:\1. . f t •• 1 tyorsan bundan nasıl bir netice hasıl ola- 1 
"· • }e edecek kudrettedll'. nın Umumı MU e t..,..e _:emastan soma bilir? Bu ne hakkın senin tarei.fında tectl-1 B lediyenin yanııda \'e KüllUrpar· "a:ba:ka mliddetı hnztranın 30 uncu VUnU 

CIMAD BABAN yakında vilayetine döntteg\ ha~r alın .. il ettltıne bir llelll ne de şu münakqamn k \D karıısında lnça edilmesine k 'il ar 1 nn:tvet -bulmuştur. Umumt Mütettaıfl1k 
( Alfl ırafı 3 iirıc ,"") m.ıştır. bentm aJeyhlm4~ bitmiş olduiuna bir lşa- · vtrllmiş olan Doıtun Evi binasının te· neticenin sUr.atle lblldlr1lmes1n1, İsta.n.bul 

rettir. · 1 meli hugün tam ıaet on birde Üçilııcü Güzel Sanatlar a'kndem1s1.nden tıel~fln ....._...._ ____________________________ ~----~------------
YARI "Kİ AT l\OŞULAHI 

• 
ikinci hafta koşular1 
daha heyecanll olacak 

Sen beni b~ka bir zeminr: çekmek Uınumt Müfettiş Tahsin Uzerin huzur;Je lstemişttr . 
istiyorsun, oradaki konuşmaıun dııha çok ve btlyUk merasimle alılacaktır. - ---------------
senin lehinde cereyan edecejtnden emin·' Bundan so:ıra millet bahçestntrr ya- Bir tavuk yü.zündeu 
sin de ondan. Fakat bırak lkmtz de tut- · nında inşa edilmesine karar vertlmiş 
tuiumuz yolda yürüyellm. Elbet bizi de o- olan bOyük İlkoku: h inesının da temeli 
kuyanlar ve dlnUyenler 'MJ'dır, son hükmü atılac~k ve orad" da mensi'"' yapılaeal\tır. 
de onlar verecelderdlt. 1 Her lkf sl de Et:ımrumun istikbali 

Bu hükmiln senin aleyhinde çıkabi· ' çin büyük bir kıymeti baiz olıın bu bi 
leeeiJ endJfe(dle bu kadar t•tqJanma ! nalarm temellerinin atılma ' l mnnaHbl· 
Bf'lki lilmb: ele llakh~r. tile yapıluık elan aıraslm fnkaladı 

WMMıır •DÖl.&Mt ılHtl&tır. 

T orulun bir k6y6n· 
de Ayfe komıu•u 
Saadeti öldardli 

• 
(Y •••ı 2 inil llJlı.da) 
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Y ARINKt AT KOŞULARI -
ikinci hafta koşuları daha 

heyecanlı olacak 

İran heyeti dün 
Trabzana gitti 

(ÜtJI tırıfı /incide) 

- Benim ıtörü~~ 0-. -F.-~-A-ŞK_y_R~M~~~----~--~-----J 
Reis: Albay MQzeyyeni, 
.Aıalar: Hıuf Cİl ~ naıarf!linde kAtlp 

fkfncl laftaatko~uhırmın gtçerhat-,Bu )'oşud:ı Bay Hecebin t"miı, token·/Gulamalf, Binbaşı Gulam Hüıeyin Şeh
luya_nazar1tn dtıha zlyArie merak ve heye- mez meaa! ve rek a.\imane ve •akıfane banf, YOzt:-aıı Ahmet Behram, münaka
caolı olrcrj'.tı şimd 1drn tahmin rdllmekle- ar lrenman!arı ile diğt"r rakip kuvvetler l~t nıızaretinde-ıı ~adr~, ticaret nanre
dfr .• Siklet almamak için il\lncl hafta ko- çeıptşmış olrctıktır. Ko~ıınun verfc!ğl tı~den Tab1 .. gUmrilk .ıdııresln~en H~se 
•ulurına ınti:tar edfn i\I,sut. Ejder, Acile netfce:yi giiz' iiyoruı. Hu J:...oşuda Acl'enlr. yın devlet Şahı ve dıter maıyetlerı. 
ve ikinci Meşut ıstırak edecekleri koşular- de muvafLkıyetl lhtiml!ll varsa da ırn- Heyet şerefine evvelki akşam Be· 
da gf'çe ı h 1fteki t alabalıklera ço~ ya ' şuya iştirak edecf'ğl metkuktur. Mese re- led~~;.1.s~lonutJda :uk;ll:f bir t~8~~t 
man birer ralc ib olm11k iizere bazır'an-1 nin 2000 mtlre olmasına iÖre Mü hendi , ~erı 1 ıo yazmıştı · . e sam ?,1 r 

mııltırdır. Bilhassa Bay Yakubun Ejderi: Bay İbrahimin İnc'"I de eter bir hıftalık tr~~aDf:!~:te r:f:ı:~ı~~ ;ı:ii~;~~eT~:d:h 
ile Ablat1ı Bııy Hııs mm Meeudu bu haf-,· idmanla biraz <'aba yağ odan kuı lıml- k ld 1 1 fi h t · i 1 . . a ırı mıt ve m H r eye reıs şun an 
tanın ka§u!nnna ~yrı bir fstlka'.11et vere mışs ~uvvd ı bir rak ıp olc.rak meydana söyh:mlştlr: 
cek derecede sahanın lrnvvf:t'ı atların· ç kacaktır. BI d' 1 h' bl . - :ı on ye ı seue evve ç r 
d~n . olmakla beraber iki s~ne evvel 2400 meırelık. CçUacU koşuya da 6 şeydik. Şimdi iki bOyük Şefin yüksek 
Tu·kıye şamplrooluğunu elde etm,s'ne hayvan fştlrak etmış bulunTDak.tadtr. Ge fikirleri ve tevfccühleıl iki milleti blr
rawak kalmış ve Oktay AlcıayJan gibi çen h~f anın mukavemet ko~usunu mu- birıerine daha ziyade yaklaştırmış ve 
tanınmı, atfarı mağlOp etmek suretile varfakıyetie baearan ve iklı ci gelen Er- tam manas'le dost yapmıştır. 
i,llkbalin ın kuv~etli bir koşucusu ol- baş Babarddirin Yumurcak handlknp tran heyeti bug-nn Trabzona vasıl 
mata namzet bulunmuşken ay ağ ıdan kcşusunu da k üçücnk gövde!'i ve fakat olmuş bulunacak ve yann konuşmalara 
Arıza yüzfüıden uzun bir tetJavlye tabi muazzam rnerjisfle başarabfJeceği his- başlanacaktır. 
tut~.ılan Yüzbaşı Bay H'zmın Demir.le sini vermektedir. Grçcn harta srk'z kilo Tül'k be1eu Traba:onda 
i'CÇfn sene çok t~tıı ve cürctkar koşu- sUdet fn1aslle koşan Hınıslı Bay Ahme· Tartıbzon (Hususi ) - Türkiye 
larJl~ rakiplerini geride bırnkınış ve ss- medin Ejderi ve Bay Kızılın Sun:!sı da lran hudut işleri üzerlndt konuımak lçitı 
yircUerln takdir ve ata kasını c~lbetm'ş bu koşu· un eh,mmiy:t'i tir r r~ knQ Trabzonda toplanacak Türkiye · İran 
olan Bioba~ı Bay Rccebiıı sevimH Ley- teşkil etmt kt~dirler. Bunlar aynı koşuda hudut kom1syonu 'fOrk heyeti Trabzona 
l&sı da ikloci hatta koşularına birer me koşmuı ve l ekdiğet ini ya1,ından t~ nı- gelmiştir. 

Doğum bri ıztırap Hısırgaısııun 

sonudur. Bin bir acının damarlarında 
dolaştığı bir ananın doğwrİ sancısile 

'I"kı -nası vrandıgını, dinlediğini görmü<ı 

veya işitmişsinizdir. Aı~.ının, çevrenin 
bütün acılarını doğan yavrunun sesi 
bir saniyede siler. 

Her doğum bir ıztırap kasırgası -
nın sonuduı·. Bence ana sevgisinin ilk 
anaJıı..ırı budur. fDilek; gürbüz ıeanlı 
yumuk yumuk bir yavrudur. 

••• 
Cemiyetler de tıpkı öyle değH mi. 

dlr? Iztırap, acı altında ezilmeden kıv
ranmadan yeni doğuşa vanlamıyncağı 

-
gibi, olgunluğa, muayyen vakte, aııa· 

nın sağlam 3\lpısına dayanmıyan do· 
ğumlardan da yumukluk, gürbüdiik 
beklenemez. 

Zamanında, sağlam bir yapıdıı•1 

gürbüz ve yumuk yumuk doğan ,.uv -
runun ilk sesi cemiyetin bütün pasını 

ve yasını silecektir. Cemiyet ve ıniUet 
sevgisi bir ana sevgisine onun fçirt 
benzer. Ve ana yurt ııtıraptı.ır içlJldt 
kivrana kıvtana meydana getirdiği 
sevimli ya"\-Tunun (inkllabın) ü " 
ze'rinde onun için hassas bir ifratlı& 
titrer, ona toz kondurmak istemez. 

--------------------------~------~--~----------------
Tavuk Çocu~un Elinden Ekmeği Alınca 

Torulun bir köyUnde 
mOthiş bir cinayet oldu 
Ayşe isminde bir kadın, diğer bir kadını 

öldürdü, birini de yaraladı 
rak va tecessüs mevzuu olmaktııd dar. mış hasımlar olfogu clh,tle bu kcşunun ------------

D b
. b [ Torul, [Hususi] - Kazamız•n 

Geçen hart• kojuya lşt'rak eden sOrekli l:i: mücadele h~l'nde devam ofu içi ır ti ten büyQk Çlt köyünde dört çocuklu Memlf D l h.11.k A t 
hayvanların kotu talUne ilaveten kudret edeceği şi 1ld:den kestiıi'et il'r. !\fobak- kızı İbrahim karısı Ane sabah güneş um u u ume 
ve kuvvet vazlytti de azçok taayyün\ kek cla'l bir ş~y vars~. 0 d~ bir_ beygir hazırlanıyor dofmadan kapısını açm•ş, kom,usu bu- 1.. ğ • 
etmiş olduğundan hayvan sahipleri bnıı· ı boyu mesd ya kada~ uçtlnculCğ"ı.ı ı:nvha- . lunan Mustafa kızı Osman ~arısı on «Ona ının lnfall 
ıara önleyec(k ve zlyadeleş'iıecek bazı fdza ederken ~evkııoi na~ 11111 Ejdere Trabzon, [ husust] - Cu'Dburıye· dokuz yaşlarında yeni relin genç Saa· b • • ·ıd 
tedbirler almışlardır. Bun•ar hayvanlar terk, den S.nan n kolay ko'ay mefilbi-' tin onbeolncl yıldöııQ.~11 ~Onasebıtlle detin tavuğu açık gördüğü kapıdan ıtırı İ 
arJ sındakl farkları aı:altmtğı inta~ ede- yeti kabul ttaıiyecegı ~e~r 1etıdir. Ge ı mıntatanın, Umum Mufettl~htln teşek- Ayşeninln evine girmiş, evdeki çocutun Dumlu, [ Huııı.tl 
cek vaziyetler ihdas ettiğlndrn bu haf çen hafca biraz dolu roruntn Sunanın ktUUnde1l evt"elki durumu ile, teşekkOl- elirden ekmeğini alarak sokağa fırla-
takl koşulıırı daha büyik bir meraklaıbu hafta blrn k•Palı çalışrn~den hatif· den sonra yapılan kalkınma hamlelerini mı tır. Bunun Uzulne A e Saadtt ve Sayın Valimiz Ha~lm lşcan'ın y•· 

k b i 
. 

1
1emek tarsat•nı kaybetme11ğinı tlrnit (de- 1 ve bunlardan halen baıartlmJ~ bulunan ' . yş pıcı'ık kudretine lstlnad ed"lerek 11•· 

bekleme mec ur yt>tındeylz. 
1 

B d . . d L Ji ı Meri tebaıüz ettirmek Uzere MUfettf• kardeşi EmfnCJ ıle kavgaya kapılmış, hl 1 
1 ı...ı1.d 

h 1
.• . 1 r m. u mtvcu a l "U11am ( :n o:y .. .. hl d tl. 1 '· yenn yardımı ve müdür Şeıı-

Bu 8 hanın ga p eri takrıbt bir d ı.· l . . dU .. d" Ü N b' t h'Jk Umumtllkci bültenin hazır'.ınrfr~ı haber d e nı yenemeyen Ayşe ev ne .. oşmuş, on . tll hf . k "'"' 
1 1 

. a ra .. ıp erı ıç n şun ur cu ır ı · e · ı; 11 , 1 k 1 b k neş n gayre e na yemız mer e .. 
asap a şu suretle tasnif edlleblhr: 1 t k'l t k k d et k t .11 tl t 

1 

alanmıştır. e ne a dığı çıp a , uou slvr ıça ve d bük" ti fıt ib t>fr 
B 

eş ı e mc u ve a ı ye ar ze . k . e u.me n şere , e mUtenas 
!ri~ct tay koşuauna beş t ıy fştlrak kt d" L la b k d ff k bir de ı1eğnekle so akta Emıne ve klld 11 lif 1 bi ••de 

ıtl!f~ olduauna ve grçen hdtııkt yanş- ~e ır. keyetln uh oşul al mkuvıt ! Pızar treni il8 Karsdın Saadetin yollannı beklemiştir. Bunlar ıelb ode vi~·ımaal a dn enlbgüzet brl yshr:;ırQ· 
,. . , o arnazsa ço ç asım ara oş uau · a a • s on an are r ~,. 

tan Manav Bay Ua ıdın te B!lV fü:!iğln da unutulmamalıdır. Sarıkamış». Ayşenfn ~a~ısı önünden geçerlekeD, met konağı inşaatı [bitmiştir. 
ta7ları pak yo a-uo çıkmış ve bu yor·' 3000 metreltk Yarımken ve Halisk:an- • , bıçakla Emmeye hücum etmiş, Emine Yal b d k kal br ıt 
ruoluğu iza'e edecek tedb!rlerln de la•a meh,us olan ko•u Binbaşı Bay Re- gezıye gelıyorlar Ayşenin bıçağını tutmuş, çekince "tmi- d nıkz ka adna a sa1mı k.. mAıı rıel 

f
. d 1 1 - t w S k [ ~] 1 l li k 1 . i . d k ' t o a pe ya m a yapı aca ur. 1 kA ı derece e a ınamamıt omasına go- cebin C'!y'inına yeni rakiplerle dolu bir arı amış, Hususı - Dev11m ı nen n e an ar ıçer sın e a.mtş ır. tki de d Ha dil i d dn anıtl· 

re Bay AhmEdln Seylinı bu koşuyu da koşu olzc ktır. Sürat itibarile Ceylandan ve feyizli yağışlardan sonra gün döne- Bu hail gören Saadet kardeşine acıyarak kt d~ a ve e mes e ' 
muvaffakıyt tle göliiıec~k ve rakfplerfnln 1 hemen hemen daha seri olan Bay Ham- rek yaz faslı baolamasile nurlu ve sıcak. atlamaya ve fstfmda da başlamış, Ane m_e_c_r_. -------------
tazylkiDden kuı tulmuı olacakbr. Hasın· nın Mesudunun mukavemeti de Ceylln· gllneşe kavuşan halk, memurlar ve aile- büsbütün hiddetlenerek ağlayan Saade- AX-rı vı·ıa" yeti teftia 
kaleli Bay SQleymanın Nazlı ve Saraç dan geri olmaması koşu temposunu alt ler t&til gnnlerlni ev ve dostlarlle çam· tin sol omuzu altından kalbi üzerinden 6 r.y 

Bay Asımın Uçarının numarayı işgal üst edecek ve blnlclllk vasıflarını teba- lar altında ve su başlannda hava al- ucu sivri yirmi santimltk bıçağını sapla· ediliyor 
etmeleri kuvvet!e mubt,mel i'ÖrUnmek- rU? ettirectk kuvvetli müllhaıalarakı)'IDet makla geçirmekte, Kars trenlle de ga- yarak Saadeti öldnrmü~iür. Yakayı haber Ankara, [ Husust] _ Umumt ~4· 
tedfr. ilaveedecek birer m9vzu tukll etmektedir. zicller gelmektedir. Geçen Pazar rüan alan sulh hakimi m3halline gitml&llr. 

988 senesinde yarıı kazanmamış at- Muhakkak olan bir cihet vardır ki 0 da Subay, memur ve allelerlle halk ve Lfıe Kazada doktor olmadı~ından ve civar- fettlşUk Bölgaslne dahil Ağrı vlıAyetlıılO 
lara mabsus ikinci koşuya hayvan ı,., numuayı alacak olan Ceylanın başı boı talebel~rlnden ( 250) kadar bir gezi dan celbine de imkin bulunmadığından umumt teftişini yapmak üzere mtıftt; 

. tlrak atmlı•ir. Bu ko~mlUn g • çen haf. b·rakılmıyarak yakından ta~lp ed<ceQi kafllesı ~elmiş, beledi~e babçeslle So· Saadetin cenaıesi sedye ile tlç saat tlşlerden mürekkeb bir ırubun hareke 
taıun 1600 metrelik kosusuna bedel eni ve ona kaçmak fırsatının verilmlyeceği ğuksu, Çıo.lidere mesırelerinde neıeler mesafedeki kaza merkGz'ne getirilmiştir. etmtı o!dıığu haber alınmııtır. 
atri ve en heyecaıılı btr koşu olacağı keyftyetldlr. Bu fırsatı kapt rmamak: için içinde gezip eğlenml~ler ve tekrar Kar- İki gündür defnine ıuhcıat verilmesine Yüzü tanınmayacak halde 
ıtmdiden tahmin edlleblllr. Bu koşununf Bay Hasanın Mesudu Ceylana ayak uy· sa dOnmovlerdir. lntiıa~ edll-:nektedlr. Ayşe yakalanmıştır. bir Ce!et bulundu 
kabramarıı aörü~en Bay Recebin Fttblye durabilirse de dlğ~rlerin'n bu iki hay- katıdır. Joke liğln kola hkla elde ed\le- Şimdı mevkuttur, çocuğu da kucağında· d 
n Yıldızı çolc ıyl bir kondls!on dabl- vanı yakından takıp. edebilecekleri ~ok bilir bfr srtn~t olmad;ğı anlaıılıncaya dır. 

60 
O:tuda Ko~ur nahiyesi b6Jgeslıı 1 

llnde bulunmakla bcrttber · Eıder koşu fOpbelldlr. Jokeyleııo kafalarına batlı kadar hayvan kuvvetinden istiane ede- Korako··se Valı'sı' galı·yor yaş!annda, orta boylu lılr lıı5~ 
esnasmda bir topallama arızası göster· olan bu ltt' eter boğuıma vaktinden rek hayvan üzerinde tutunabilen ve u \7 cesedi bulunmuştur. Cesedin yüztl t 11 
mezse - ki iöstermtsi mubteme~dir - de- evvel başlamı~ bu'unursa idncl ırupun birinci gelenlere .Tokey denilmekte de- Dün ~araJ.t~se ıva'llsi ıtBüılhanet'tin nınmayacak bir halde olduğu lçtn toıh 
mir gi'lt iki kuvvetli hayvan arasında bu vaziyet en istifadeye yeltenmesi ve vem tdilecektlr. Jokey ıdaleslnla kuv- Tekerin şehrim'iıze gelmesine intizar edil- edilememiştir. Tahkikat devam ediyor· 
pek çetin bir imtihana davetli bulun- hatta bunu tir emrivaki h~lins getirme- vetlnden ziyade idrak ve baslretindentmekte idi. Bürhanettln Teker umumı 
maktadır. Çok nerln vücudu ve fakat Jeıl kuvvetle muhteme1dlr. Hayvanları- lsttfadeyi düşünmelidir. Bu haftanın dGl'· tt.füfettiş ne temasta bulunmak üzere şeh· HAVA 
mDıtesna t3fckkülalile Yıldızın velev nıo kudretlerine ltimad ederek eğer bu dünct1 koşusunun taUinl müsavi kuvvet- rlml:ze gelecektLr. 
kıaa mesııf tde olsun bu iki mühim k.uv- 1 bo~uşma alt veya üst köş~lerden birinde te bu iki hayvanı.n göıtereceti enerjiden . • • • 
vete galebe edebiımesı ıht malinı aı:c:k ~ ııa " yüz metre mesafe dahilinde baı· ziyade Jokeyterını~ sevk ve ıdare k.abt- Bır kız sevgılısıne kaçtı 
koşu taliinln teveccllhtne atfdmek la-1 tamıt bulunursa Ce1lanla Mesud arasın- llyetlerl tayin etmış olacaktır. Hasankale, [ Hususl] - Molla Ah· 
ıımdır. l>emirin yalnız B zu:umun detll I da amansız bir hJ~uşma devam edeccli J's:it ~~~.~u met köyUnden 18 yaılarında Yusuf kı-
bOtün koşu sıhalarının sayılır ı tlarınd ~n 1 

tabiidir. Yalnız lst:traden denUebilecek •v • 
81 

' ~ğ...,...,, zı Cemile aynı k6ylü, Kull oğlu 19 ysş-
o 'mısıoa ratn::eo birazda c olu olması bir şey varsa gecen hafta bir adım me- B ftb İ • lannda Kıyasa Kaçmışbr. Hadisede 
muvatfakıyeli ih'.imaltoi azaltmıkt:ı isı' safede KOŞUJU kaybeden jokey Tevfftln u gece n çı eczane cebir, tfhd•d ve .iğfal olmayup kızın 
dı ayakta "arıza ıöst~rmeıse bu koşu· bu hafta da Mesudu idarede daha yOk· •cumhuriyet" 9CZ&Desidir kendi göıllle kaçtığı anlatı!mıttır. Her 
nun en t~bl!ke:i hayvanı addolu3abilir.' sek bl.ı kiyasetle hareket edeceği haki-

1 iklıi dıt serbest bır!kılmışlardır. 

1 - 7 - 918 l<'Ulf 8 raporu 

Riiıilr ıurah: 2 • 3 me're 
Rtızglr istikameti: Şimalf tırkl 
Kuru hararet derecesi : + 18.0 
Azami hararet « 

Asğart » « : + 13.7 
Rutubet «: : % 38 
Hava tazyiki (Erıurumda): 611.1 

« « (Deniz seviyesinde): 763.0 

'Bir gtln yine soba bııına oturmuş Düşünüyorum da birisi bana ha- den tabiat değil . .. Benim ... Benim tO 
ısınıyorlardı. lıfnlazlm Zeynebln ellerin· yatının en dolu, en güzel günleri can- hum, benim e~lm ... 
den blrile oynayor ve Zeyneb yorgan sıkan bir muhit içinde ve bir köy evhı- Zeyneb ha)Tetle Kadrinin yoıii"' 
?ıııını onan omuzuna dayamış hulyalar de geçlcektlr. Deseydi inanmazdı. Oü- bakb: 
ıçinde yaşıyordu. 1 dJ H h''. h ı N t h f k budüı' Kadrt gözlerini kırptı. Ve omuzlan- er m... . e:n de l ı "a a arln. Kahla - e u :. onuauyorıun • 

C. $4 ilk 
1 

katıla gOlerdlm. Kadri ... Söylediklerin damla damla ıçıoı• 
. / 

01 8 _ t B d lal k d d' B d 
1 1 

k Zeyneb ba11nı dayandı~ı mtllazlmln iş1eyo!~ar. Fakat ben adeta tellmetetl
0 

• u 8 1 e ı... u a 8 1 • omuzucdıuı kaldırdı: manas101 anlayamıyorum... Şu var 1'f,.• 
- 2M - Yaza:a. lieml.ll KART AL Zeyneb daliınhtından ayrıldı : _ Ne diyorsun? En ... Nasıl gllnter? 8 N k A k d - Ne "ı sevglllm ? Uiun ço ... mma ço mesu um .... 

8u ıl1aretler ekseriya ufka yakla-ı hiç bozmuyordu. Kadri iöılsrfnl odanın - Budalalık diyorum sana ... BU tün Ka~i i~rarla !öztnde devam etti: Kadri omuzlarını silk.erek gQldO ~,.. 
şarxth dötıüyordu. o zaman ortaya ser- bir köşesinden ayıramıyordu. • insanlık bir budalalık silsilesidir. Keoif - 11 olu gOnler d.lyorum. Sana - Kelimelerin teker teker ~ıı ttl' 
dikleri t~miz bir ıofıanrn ih:erln• yer-f Valn1z kaldıkları zaman mülblm ler, lhtlralar, medeniyet, ananevi fikirle· nasıl anlatayım .. . Öyle gUnler ki..: An- nı anlayıp ae olacak Zeyneb... Hıs.te .. 
l•ftlrllm1ş olan sininin yanında h'ç ses ellerlle · fşaretler 1aparak, ona ka'ın ve rlmlz, Siyası düşQnce'erlmlz hep bir bu- ~ay~rmus~? Öyle günler _ki bu gunler· ğlmJz manaya bak, asıl kıymet orad:S~ı 
çıkarmıyarak yemeklerini Jiyorlardı. tattı seslle bir şeyler anlatıyordu Kadri dalatıktao baıka bir şey d•ğlldir, Bir 

1 
e nst anh 

11 
er şeyl hoş iörur. Hayat bir lhişu dtakktktada buk dal rtacık köy 8<?,d~11 n•• 

k lfl d d l 1 
· h 

1 
ezze 1 nde temadi eder Etraf bDtUn ç er e mı-me s eyorum. utuıı 

Soba her zıman ey 1 çı 1r ' arı e kon llşmııs·nı b'len, ve anlattıtı zaman topotratya ar tasındaki gibi derece de· 1 1 llkl f • t b d 1 1 t Bd ıı· 
yanmasında devam ediy( rdu. Ve ekRe- dinlenmesine doyulmıysn bir adamdı rece rütbeler, benim maiyet alayı müla- ç rg n er ne ramen en_ güzel ve flirJt ya ım ura a gaç~ n s ~yorum. 51, 
riya Z~yneb başını s obanın ardındaki Genç k•z geceleri oysal bir ilkbahar zlmlfğlm .. A'lah kahretsin hepsini... bir matızara gl~idfr ve ıasan bu günler- caklıkta erimek, tuylerinı kabartar~ e'I 
poatek.lnln Qzertne yerleşrriıe Kaı1rlnin kuzusu gibi kendfs'nl 'enginin harareti· Yaşamak isteyorum ben... Yirmi de d ya~~ı~ ke~~ısl için r'şar... ;e zan- ~:~ı:ıi~~fDJ!!u~lt~~a k~o~~~mbl~ b~~f-fJ 
omuıuna dayanıyor. u İ :inde o zaman r.e kaptırıyor ve nihayet yorgun gözle- yedi ıene Y.8f8dım sözde değllml? .. Ba- ne etrl tu unya ya n·z ken isi için bayat yaşamak isteyor. 

b.. •- bl il ı J B k · na öyle ielıyor ki bayata daha yeni iÖ· yara ı mış ır. j.;P. ·lyOa. r s ınnet b~ş ayor u. OyO rint kapayarak m"s'ut bir uykuya dalı- _ _ Elile c t bir 1 t Zeyne'.> gözlerini sobanın bir tene 
fıtbnatarı, sonsuz y ğınur:a· ı t~klp eden yort'u O uman lçladen aydınlanmış bir zumu açmıflm sanki... Bana ne kadar be 11-; e sa !· n ş k k fare taparak · tabla üzerinde çarpık duran bacıkıarı~ 11 

havalardaklni andırt.n bir sUk Ü Jnt... Ba· boı s:>lona brnzeyen yuzn üzerinde du- :~a sart · ettiler··· Me~leket memlek~t 1 ve \i~ n ()ım:,t~rşu S~=k~adQ a em :~~I dikti. Yüzünde ruhunun stıkı'\nstlne del& 
ua Hatice ninede o:Jalarına galfyor !u. dakları anlatılmaz kelimeler mırıldana- p~r:!bk~ldı!~r~~T:~~e ~~nıf!~rina~:an~~~ 1 me' cutlarlle bir. vürudı ka~~;lmu~t~nı Jet eden b~tlar vardı. d ~. 

Nasır?ı ve damarları çıkmıo iri elle· rak tl!reyordu. lara kendimi kçlırdım . Fakat lolmdekl' Bak ıu güneşin zaman zaman parlayan. Bir mud.iet sonra tatlı tatlı ılll ~., 
rinl hararett2 kızarmıı sobada çevire Gilnler nasıl ıeçtiklerfni farkettirme· öldürücü boıluk, çaresi bulunmaz daQs· zaman zaman kaybolan ışığını örü o; . - Hayır Kadri... Ben dQşonc ,.ı:. 
~evire ~11:arak onlara .•ski rllnler;n bl· 1 den rıır ıaır ıkın blr ıu rlbl blrblrle.: ıdı, bir dQrl\l tatmin edilmeyen fıtık-: musun o aanki benim göınmün t!rtdl~ ... t ~~rd~kf~':!~:~~:·1 ~~~ın~k~~~m~;~~ı·ıı· 
11111~• " ı~l•llrmıu . .Z17neb tnıını rlnl takip edip JldlJC»rlırclı. ltr hlf t(la•tdl. ı V• ıon?ı ıu it rüırlrdı... Tueftuı ,4 ~ :!_.ı..ı:::. .: (#bel v;1.r) 

; 
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= 2 Teuımta 1038 uoüu 

EN SON HABE RLERD 
lngiliz1erin Frankoyu tanıması 
Fransızları memnun etmedi 

Yaz mevsiminde 
1

Musolinilngilizgemilerine 
5 Nakleden: S. A. 

ajans servisleri 
J\nkarıı. :..o ( A.A. ) - Y4ı mev· 

1'1mi müoa.sebelJle l Temmuzdan 
Birinci Teşrin nibayetiı:e kadar 
tJ~ns tela-rafları Uç günde b1r, f ikat 
iiç güıılOk müh!m haberleri ıh~lva 
etmek suretile vcrllcce'dir. • 

~lııhtelir merkezlere te'g.-ar ma· 
kine~i koyarak, daha ge::iı ajans 
'lcrvblerl t9mini imk!nlan letk ile. 
eıJllıııeklcdlr. Önümüzdeki seneden 
itlb.i'r,m yeni sPrv:slerln tatbikine 
bıı-s\anacaaı ll nit e;tılmaktedlr. 

Birinci Teşrin ayı zarhnda ttliyen 
Yaµılacak servis hakkırda ayrıct 

lfıbliğıtlta buJurıu'acaktır. Servis gOn-
1• rl h11: icinde Çlkacalc fevkalade 
lıııd lst ı,,r i ü ıü il\ oiine telirana 
lıl ıtlri"<"ccktir. 

bomba atılmamasını 
ıFrankoya tavsiye edecek! 
l -
,Fransa eski Başvekil Blum'un riyasetinde 
i İspanya hududuna bir komisyon gönderiyor 

Sultan vezirlerini 
toplamıştı 

tam o strada karşıdan zayıf ve bitkin 
bir adamın geldiğı görüldü 

L?~irt, 13~ (A. A.) - SelAbiy~ttarl \ 'alans·ynmn ) 'eni bombard. ıma· _Hay akılsız dedi. Bu aklınla seı 
mahııfılın bhdırJfgfo: göre, halya hukll · mııda ölenler l dostunu ve düşmanını birbirinden ayna 

!metinin ngiliz gemUerine yapı'an taar· ValaDfya, 30 (A. A) - Oln ak· bilirim mi sandın. Kendine hayırlı sandı 
ruzlara nib.ay . t verd irmek için General ıamki ~ombardıman nettcesı·nd9 .sekiz - · 

lbenden b~a kimseye duyurma. Git mu
radına nail ol. Yalnız unutma ki çok ıu 
edip beyzadeyi rahat.sız etme. Az fakat 

gın sevgılln senin başına bu işleri get1rdl. onun isteklerine muvafık söyle. Bu suret-
j 1"ran~o nezdinde tavss ,utta bulunmak lcfşl ölmUatUr. \'alansyaoı:ı on kilometre Hafüukl ben sırlarını hiç kimseye söyle _ ıe hareket edersen Mert canba?Jn Hora-
1 Uze~e Kont Clyano'yu memur ettiği cenubundakl Hyfiyede bombardıman edil· medim ve kocana yalnız iyiliğinden bah mn hükümdarı yanında hünnet görmesi 

ive y~ce aynı menbalarJ göre, Kont Cl· mlıtir. Eurada Hyıat olmamıştır. Bu ıafi. settım. Eğer sen bana bu lşlerl etmemi ~ibl sen de onun yarunda hUrmct ve ıtı
yano nun bu busustakt talebinin Genaral yede bütlln ecnebi konsoloslar oturmak· 

-------------

1 

Frauko larafırdan hüsnU kchul ile karşt· tadular. olsaydın başına da bu belilar gelmE-Zd; bar görür.sün. Bunu işiten Mnhşeker : _ 

1 h t
• ı Çünkü nasıl olsa kocan bu meseleyi gelir - Bu Mert Canbazla Horas:uı h.ü -ran eye 1 1 andı~ı ölren•lmiştir. llıı<hutn IJh• F~ansıı. komisyonu muhakkak bana soracaktı . Ben de ona kümdarının maocra.sını anlatmlruı ibana 

• L?ndra, 30 (A A ) - Selabiycttar uönderill ~ oı· ·· 1 1 1 a· Se d pek mera'k ettim dedi. Bunun Uzerine Du-
( B•ımakı.leden dıvıırı) rrah 'irılden ötranildi~lne a-öre, ln2lltere· munas P cevap arı ver r ım. n e böyl 

~nin Homa S~tlrile Kon~ cıyano a•asında- Paris, 30 (A. A.) - S:>syalis~ Par. perişan olmazdın. Fakat iyilik yine b~n du yeniden anlatmağa ba.şladı : 
tı Türkiye Irana karde.ı; nazaf\Ue bak- kl mülQkatta Kont Ciya·o'nu'i General tisinin dafml encüınenl r~!si l•panya bu· de kalsın . senin bende cok hakkın vardır - Bir gün Horasan hükümdarı etra
leğı gibi, Iran ~a '11ürklyeye karşı ayni hıs- Frar.ko neıd'nde lngil'z g · mllırioln dudunun kP.patılması için, BtıFekU Da- Ben onları unutmadım. Ben şimdi Hlntll fma bUtün vezirlerini, ı\yanını toplamış 

1 
rle bağlıdır. Ikl bUyUk şefin te-sis ett.k- bombardım.ıın tdilıntm&Eİ ttıvslyulnde ladfyt.'den oraya bir ko:nisyo:ı gönde· tüccarın yanına gdllyorum. onu kand _ devletinin işlerin! müzakere ediyordu. Ha-

e-rı dootıuk htç bir sadmeye maruz kal - b 1 . rllme.s:nı rica tlmlıtir. rarak sana kar~ı olan eSkl muhabbetin ıır bulunanlıır arasında bazı 1ıltıar ise 
lllıyn k h h gi h rl 1 bi ... A 1 u unac .. ~mı vadetnl'ş ve bu tavıly111l· , , klit ca ve er an a c r .'>eı.=p e 

1 1 1 
il - t h mUzakert edilmi~ ve eski canlandıracağım. ahvale uygun hik~eler anlatarak henı 

k.aısa bil 1 · · ı ı... 1 k n n yer ne get r ecfjtlnl kuuetl" um t k 81 e, sarsı ıp mu eessu o mıyaca ttfll 1 _ 
1 1 

t' Baıve il em'l n riyaseti a!tauda b'r Bu laflardan sonra dudu mabetteı eğlendiriyor, hem de Arnnlardan onun rt-
ltadar kuvvetlld1ı•. ı e)J 0 

1
soy 81~. şk !· 

1 1 
b' ko:nisy Jnuo hududa aönderllmeai karar. kir almasına vesile veriyorlardı . 

Ev ki "" E v 
1 

. 
1 

aı·se on lll ·tmwt u n u· !'kası 6 çıkarak Hintli tüccaın evine geldi. Tücc:ı 
ve a""'.lam, rzurum al sın n 1, I 

30 
( ~ \ l h .. ıaştmlıı. ıştır. duduvu görUnce aklı başından gitti . H"' Bu sırada sara.ya doğru gayet •zayıf 

'ru 'kly C h I •. ctı·• •· >arse on, a. ·"'·> - spanya u· J "° • e um ur ye .. ı namın:ı. v"r .g, '~'I. 1 1 . 1 lk . Fı·ansızhH· ltltHllllllH oluuull men bu sadik emektarını yakaladı: bir zatın gelmekte olduğunu gördüler. 
·~anıımı zlynfette biz bu dostluk tezahli- 111 met ııv l bıı 8, kerşı yııpıJan hava Gelen adam o kadar dermansız idi kl a-
tntına gözlerlımlzle şahit olduk. Mi">afiı- tıı.arruz\annı tetk.k ed~c~k h!yetln blr Berlln [ Hadyo 1 - lng'İlterenlo Ftan· - Na.~ılsın ne f\lemdcsin diye sordu det O. bir adımını bir saatte atıyordu . Onun 
il'tbn!z uzun 'bir yolculuktan sonra mu • a '1 evvel gönderilme.slnı fnglllz hUlcQme· ko hnk~mctl~i la~ıması, Fransız ıiyasi Dudu: bu hali herkesin merakını mucip olmnş-
hltleı:!n i k:ıtJyen yadırgaınadıklarınm he. tinden telgrafla rleıt etmtştlr. matafehnde ıyl bır tesir bırakmamıştı r. • Ben ölmüştilm ama. Allah ban tu. Nihayet meçhul adam saraya geldi ve 
h,\lltrııe i 'oat ed!yorlardı . Nitek:m. bit de Bar st•lon1111 ~~ı~t bo111hal'diuu~n.m- 1 Durdu gibi zannedilen .1,.glliz • hal~an yeniden hnyat verdi. Ben öldükten soım lıuzur:ı. kabul olundu. Elindeki lstıda.yı 
kcındi i:ter.:1 !mlı:e bir ziyafet ''ermiş ols:ıy- tla oh.•ııl<.• ı• atılaşm;a~ının fe~ar iyi . bır dev~e lntılcal karın b!iyUk ~ır iftiıaya uğramış. Dli5 'lUkümdara verdi. Bu lst.idasındn • izin 
el :, 'Jte bu kadar knvnn ır. ve b ıı k:uı:.u Bars!lon, 30 (A. A.) - BuıUn saat lctmlş o .duğu keydfdılmekt~d r. Buna manların kötn söyleyip seni nanclırmışlar verirseniz, mecliSinl..zde bir kaç söz söyle -
blrtJr!ın!ze E"Okulabmr.dlk. 9,ao cfa lO bombardıman tayyaresi tara· mukab'l lrglltere - I•'raun ya'ılaşmas ı Sen de hiddetlenip kadını dışarı at.mış v mek istiyorum> diye yazılı idi. HUkUmdar: 

b Acıı.:ltı.rca komc:uluk etmi<;, v C' daim~ fırdan Ba!selonun şimal ve şimali garbtıb'r buhr~.n .g.,çirrntktedi:·. hakaret etmişsin. Zavallı kadın sığınaca· - Söyle diye emretti. 
lrblrJnı sevm~ iki millet !~in. hllhn o;s,ı kısımlerı temamen bombaıdımau odll· UOhl - A\man ıstihbaratına nr- bir yerl olmadığı Içln puthanede ibade Adam yer öptü ve ayağa kalkarak el 

bt·~un tak'ıu -ettikleri miişt.erl>k kalkınm :ı. mlşUr. Bombardımrn esnaaırda tayyare· (aran, gerek Fransız solları ve g ;rek İn· etmeğe ve her ıgUn Allaha dua edip yal· bağladı,. konuşmağa ba.şladı. 
<tavahrındıt birbirlerine vardım C"tntc·"l~c. !erden 30 bomba atdmış, 40 kad8r ev I glllz mubal'tıarı ispanya l4lne- bitmlı ve varmnğa başladı . cEy Allahım diyordu - HüikUmdarım. Ben senin vezı.rlerın 
ler:, birbirine dostluk eli uzatınamnln rı 1(' iıı h:ırap olmuş ve 50 kişi yaı·alanmış ve F ankoı uı galibiyet[ ile nett,celenmiş 0 • Halim sana malOmdur. Kocam dilşman 'çinde şimal vHA.yetlerine kumanda eden 
h·~ bir Eebep ~'O':ctur. TürkiyPn;n İran ı ö'mUştl\r. l ıerak bakmaktadırlar. !arının sözilne itimat ederek beni sokağ <.!mirin hizmetinde idim. Benim kadrJmi 
kl"r'tı besledlfP hlsslvnt:ı tamamen vakıfıı attı. Dudu sağ olsaydı benim günahS1z ol bilir, iba.na çok itibar ederdi. i.Benim adı -
Vf' nıtıtlo k'\ b:l:.yoruz ki, yine k.:ılblmi1 ·· Vi • d V" h d •ı • duğnma şahittllk eder ve kocam da ben '119. Mert Canbaz derler. Çünkü lben eren-
: n geçen Ş('ylcr!n hr men aynlnl d" tiı1· 1 ıyana a ı ~a u l erın tekrar yanına kabul ederdi... Duduya ye 1lınin uğruna. canımı ve başımı feda et -

"'llız dn hl .... Nmektedirler ve onun r n 'llekten çekinmezdim. Ve orduların yapa.-
et ı niden hayat ver> diyordu. Masum ve bi 

c bas·t hu:lut milznknntı çok mi\"o~ • oır ( • "llıyacağı bir çok işleri diliJünür, t~ıur, 
h:tva !.çlndc cereyan ederken. bu tema.; - mla"'kı mu.,sad edı·ıı·yor günah olduğu için Allah onun bu duasın '>lr ares1ni bulur ve para saretımeden, kan 
tan daha bUyük menfaatler temin edile-

1 
e . ere kabul etti ve bana yeniden can verdi. Kn 1ökmeden meydana getirirdim. :Su suretle 

cc'k Yaşanmakta olan dcstıuk havası. Türk clının bir ikabahti yoktur. Benim yenideı ona her rene yilz ıbin altın kazandırdım . 
lrnn dotsıuğunu müşterek potadan zeve - 1 Viyana, 30 (A. A) - Almanyan•n Viyana komi.seri Bugün bir emirname hay:ıta gelmem de işte bunun büıyilk bl o da hlzmetimc mukabil bana senede on 
0nn haline getirecektir. Bu itloar!..ı he~·r-

1

ne,rodderek, vaktında beyannaıne vermlyan blllün Yabudlltrin c:nl4klnln muıada· delilidir dedi. bln altın ver1Jldl. Ben de t>u parayı atle-
tin başkanı olan miralay Müzeyyeniyl ve r J edllEc!~İ, yalnız ecnebi tabasından olan Yahudilerin bu karardan i3tlln!l odi. Hintli tüccar bu sözlere inanarak put min ihtiyaçlarına. sarfederek gfil gibi ge-
tııesa1 arkadaşlarını bUyUk bir muhabbı.;+ ! c~ğlni bildirm'ş'ir. haneye gitti. Orada. karısını buldu, kendi çinirdlm. O ibenden memnundu. Ben de 
Uc k:ırşıladık. 1 - sine yalvarıp yakardı, suçunu affetmesin onun lQtuf ve ihsanlarına müteşekkirdim . 

Ittihattan kuvvet doğar. Ttiı-klye bu v ada mühim Kud~s _Je bı·r Arap rica etti ve kadını alarak eve getirdi. Ka Fa.lcat bil'! 'kaç yılda.nberl o -artık vU!yet 
h:ıklkati çok iyi anlamış olduğu için. bir tn . '. arş OV U CI~ dın dudunun aklına , ferasetine hayrat işlerini d'il§tlnmez oldu. Her gl\n bir gllzet 
1artnn ga:rp dostl:lrlle iyi .geC'lnirken, dlğr>r b• t } İ b "t " b • olmuştu. kadınla dü.şUp kalkmağ:ı ,geoe ve -gündüz· 
l:t~ar an tar!11en ve kalt>en mer-but bulun- lf üp an 1 U Un fr _ İşte Man,ekcr ... Ben bu hlkAycy lerini eğlence ve safa lle geçlrmeğe ba., -
d.ugıı şal'k dostla.r:ile de 1vi münasebetler ---- ·ı • "/d" d~ sann kendi sadakatime bir delll olma.lk ü ladı. Memleketin ibir çok Lşlerile me..,gul 
kurmu.ştuı-. Biz mrialay MUzeyyennln\n c;öz yekOS10V<tkya:11 O VC af eyl 0 Ur U wrc naklettim .Ben senin en sadık köle olmaktan vaz ıgeçti.ğl gibi lbenlın ahval 
~"rln! tekrar P.derı:>k yazım•ın con verec•·- • 1) 1 Ku lüs, 3'1 (A. A.) - Bugüo Kudüs nim .. . S~ld geldiğl zaman lblr ŞÜ'J>heye bi ve ihtiyacına göz .atmadı. Artık, vazife Ver_ 
611· 1 O ar.ya n ın c\varında kain bir ktsıbaı:ta h'r alleulr ı e dUşse, korkma iben onu yne kandırırım mez oldu. Bu ytizden aUemi de bera.beı· 

~İki bliyitk şef iki tarllü ve biiyük mil- V3Zİ'yeti gÖrÜŞÜ[cJÜ bUtUn efradı bir Arap lar4lfJDdan kami Gençliğinin bu güzel zamanlarını kaçır alarak ~rki darü diyar ettim. ş1~cı,:.~nın 
lctı kalk d 1 k bl bl ı ine de eı1 ' J , ·ı . kapına. geldim. Umuyorum ki ben. ·uu va-m mr ar·en, r r er 1en öl üı iı mUşlür. Bıı Aıap evvlA baba ma. Hemen sevgilin beyzadenln e ne 
" " 'lllhnı do::Uuk ve k:ırdec;tık bağlarlle P~ıls lHu~uslJ - Varşovada, L9hls yı öldUrm~ş ve ınüteaktban kaçaral koş . vı zifeye tayin eder ve ailemi ~indinneğe 
b:ığı:ımışlnrdır.> ııan Hsı lcfyc Nr.21rı Bay Bel( ile Fransız ô müsaade edecek bLr de maa.ş bağlarsınl'ı. 

1 il i t ı . ti ~l mez~rhğa gizltnmiştir. lü defnedilme~ Dudu hikayeyi ve bu lUları ağır a~n Fakat tayin edeceğin vazife şimdiye kadar 
CİHAD BABAN ı ve Sovyet c ç erin n > r ıç mtt yapı. •· üzere mera.simle mezarlığa götürülthkeı 

---------------
1 
rı ve t u içt'mıtd! da Çe\·o•'ova1ı:ya va cenaz~ emraslmlnde hazı r bulunın ev. '5öyleml.ştl. Ne kadar va.kit geçtiğin! Mah· hiç kim.senin fi.Hından kalkamadığı lbtr iş 

O 
· • ı · t tk'k. dil ek Alınat ·a ı ~eker hiç rarkedememiştı. Hemen t>aşm olmalıdır •• •• LJ " z }C · Dm e 1 e er ' ~ n ° 1 8dmı ve anasını da i d el ate• ederek · ÇUnCU ffi UID} Jn uh 'cruel bir taarruz ı derp!ş edi'dlat öldür.nUştür.) Y 5rtüp sokağa ıkmağa hazırlandı. Baktı k 

1 tı d R Y 
.... , LPb. • tık gün açılmağa başlanu.ştır. Dileğini er 

(Arkam varJ 

M f ve ıu vaz ye e ı us "" n .,, ıs anı Çt'Lf'lerde makhll'll liilekler ,·aı· ij ettlŞln loprıık!arını ç"~rıeyfp çlynemiyeeeQl tet KudUs, :iO - FiHstlnin bir çok yer· tesi geceye bıra:kmağa mecbur °kaldı. 
1 kık edl!nıiş Jr. Stfülrrler lç~lmada bu !erinde yapılan ar~lırmalttrda, Araplar o gün ak.şamı edinceye kadar Mah Şuşnig Viyanada dünkü tetkikleri lrne\7.ll et• afı·dı le nuş•JlJuğ _ nu yalanla. da blr Ç"lk silah bulunarak mü.sader. 5ekerin aklına bin roir turıu şeyler geli Avu .. •u"yanın Almanvaya ilhakın· 
ınakt:dır!ıır edtlmfştir. Buıla•ın içinde 2f> ınakinel, yordu k,endi kendine: tfanberi lamı esrarengiz blr surette or• 

((·~ f t l / J J 1 tUfok vadır. ık1 işltl k bl k 1st lara ı tır ',. Bu}ln ri! dyo:rn hu top·antının Lehi&- - Bu dudu, SA.ld yapt arını rsr taıfau silinen Şuşnlst bak ntdll r ÇO 
ıı . .şaatuı vaziyetinden blnalann yapılı tandıa uutıoş t.:si ter uyttndır 'ıitnt llAve Hfr Yalıutll nsıltlı ına yalanlar söyliyerek kandırır ve senit •ivayetlcr RÖylenmekte idi. Niha1et 
tnl"ılarından memnuniyet beyan etml.şt\r. etmf'h'e Ur. Berlln 2t - KudUste Araplara kar bn~ına bir feaket gelmesine m~ni olurun kendisinin Viyanar1a oldujtu, ve Metro· 

B ı suikast y .lpmak S'lÇU'ld•n idama mah· 1iyor .. o zaman yalan söylemeğe söz vereı ool otelinde nezaret altında buluodUQU 
Wıdan sonra Umumi Müfettı, rer.1- kil n tdllen y .abudl Sn'amon jozef bu· 

k.utındek1 zevatın silah tabrUc.a .,., ndaki sa- Ha bsbu rglaı 1 n gün asılmış'ır. 1udunun bugün yalan söylemediğini ban ttsbit ( dllmlşhr. Şuşn'g'in evl_.necetl 
nayı mektebine gitmiş ve bur:ılnrı do~a..;;. A Vll ~1urra1aki f>Ill la ki 8Utün dünya Yahu1ilerlnin hJ mab· l{im temin eder? diye düşünüyordu. Bl hakkındaki bUtün haberler resmen yİ.· 
ntıştı~. 1 müsader"e edilecek kümu kuTtarma'< lç'n sartettifl gayreı fikirle nkşamı etti ve akşam vakti dudu lanlanmaktadır. I>lter taraftan Fransa 
\J Uçüncii umumi MUtett'~ Tahsi.1 b 'fi gitmiştir. nun kafes! yanına geldi. Dudu Mahşeker iazetelert Şuınfgin, sureti gayri resmt-

?.er saat tam ıon yedide refnkatlndckı Viyara 30 ( A. A. ) - Havas ajıt.n· HUlmün i1'azı eın uıın ~a Ywhudee·· ~öri\nce: yede evlenmiş olduğundan da bahset· 
ıevaı ile birlikte matbaamıza da şeref sı mubııhirl bildiriyor : A\manyanın h~ inılliz polisler) araıında bazı bldhe- Hiç bu vakit !burada durulur mu? sa melerl nazarı dıkkatı cıliptlr . 
~errnııs ve saat yirmi buçuğa. kn.d:ır mat- Avusturyadakl Komıtri llabsbu~ıtrra ler çıkmış, b'r çok Yabu1i dükkınlaıı hırsızlıkla seni bekliyen sevgfünln ya Şfmdt Şuşnle- Tu1tana Oıerlnde bO~ 
t anınızda kalarak U!tklkierde bulunmu~- a1rl emlak ve araıluln yakındı müııad.:re lupıhlm·~. taşkınlık gös~eren Yıh1Jdile• nına n1ç1n gitmiyorsun? Bu gece artı• yiik btr otel olan Metropoldı, neıarct 
ur. edlltcraınt beyan ltaı'tllr. evkit edl"m'ttlr. bey'zaden!n evine ıtt, fakat bu .cırrı d. a\tı ~da oturmaktadır. 
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Her istiyen iştirak edebilir · 

rzurumdan Tahrana sey at 
Gazetemiz yaz mevsiminden istifade ederek T ebriz ve 

Tahrana otobüsle gidiş geliş bir seyahat hazırladı 
Seyahat 15 Temmuza doğru başlayacak ve on beşgün devam edecektir. Tebrizde üç, Tahranda beş 

gün kalınacak, vakit müsaade ederse Hazer sahilleri de dolaşılacaktır. 

Gidip gelmek, yemek ve otel, pasapo-Yt masrafları dahil olmak üzere bu seyahate iftirak 
etmek ist1iy~nler 100 lira vereceklerdir. 

Bu para Erzurunı Ziraal Ha k sına yatırılttcağı gibi diğer vilayetlerden iştirak <~tmek istiyenler gene Zirattl Bankasının 
oralartla bulunan şubelerine yatırabilirler. 

Otobüs Erzurumdan hareket edecek, Karaköse, Doğubeyazıd üzerinden Tebrize gidecektir.Orada üç 
gün kalına aktır. ebrizd n ,.fahrana gidilecek, komşu me~leket paytahtında da beş gün kalın~caktır 

1 eyahate yirmi ·kişi iştirak edebilecektir. Kayıt 

'-ınıwmwınullllfflmMHınırnoor.ımınıumıııınıuuıuı uııH ııııııınnınn 11uımm11111111lllftftftfl11unı1111wmınmwnınmıııınuınııı1111111uı ınınmınnınunın 11 n1111111ınwımmıuınw111111111111m11moınıınıııwı• nıınnımlJllJllllJilmmııınııııııınııııııınıınIIIlHl1JltllIIInnınıııınn11mııııımı• uııımıınmmma 

Südün kaymıı~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

Umum satışyerl: lstanbul, ,Jahtakale Caddesi 51 · Numaralı 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

ErıW'umda satış yeri: NBŞET SOLAKOGLU ve ORTAÖT Gürcükapısı, Kavaflar Çil~·· 

Erzincan inhisarlar Müstakil 
Müdürlüğünden 

1 - Plümer kazasındakl A~a tuzluında yapılac11k idare blnuı inıaah 
27 / 6 / 938 tarihlnd~hale edllmedlQ'fnden ~8 / 6 j 938 den itibaren ekılltmesl on 
fÜn temdit edilmişılr. · 

2 - Keştf bedeli (8530) lira 90 kuruı muvakkat teminatı (689) lira 8:2 
kuruıtuı. 

2 - Eksiltme 7 I 7 / 938 .. Perıenbe &llnü lilaat 5 de Er2incan mnıttkll mü
dürltltü bJnaıında yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ana göre muracaatlarl ( No. '486 ) 4 - 2 

Nümune Hastanesi baştababetinden: 
Cinsi 

Birtncl Ekınek 

Asnart 
kilo 

27000 

.Aza.ml 7'ahmin bed~lt T~mlnatı muva.kltBfa 
Kilo Lira Kr. Ura Kr. 
aoooo 3300 oo 241 50 

Erzurum Nümune HastanesJnln 938 malt yılı Birinci Ekmek ihtiyacı 9·Haz:1 • 
ran·938 den 14·ijaz1ran·938 günOne kadar aoık ekıUtmeye k.onulmuıtur. yevmi 
ihale gtınünde tekllf . olunan bedel haddi IAyık görlllmemiş oldutundan 25/6/988 
den l'S ·7·938 salı günü saat 14 d~ kadar 10 gnn müddetle eksiltme ozatılmıotır. 
mezkur saat ve rnnde tallplerln yukarda yaııtı muhammen bedel üzerinden yöidl 
7 , ıs leminab muvakkataJarfle birlikte grzurum Sıhhat ve içtimai muavenet mildü· 
rlyetinde müteşekktl komslyonu mahsusuna muracaatlan ilin olunur. (483) 4 :~ 

lirzurum Vilayet D~imi Encümenllğinden: 

Nümune Hastanesi Baştaoabetinden: 

-1 Ezuru - Tortum yolu için 9987 lira 90 kurut bedeli keşifli 98500 adet 
parke taşı ihzarat işi 22·6·938 tarihinden itibaren 1' gtın mQddetle açık eksilt· ---------••-il! meye konulmuştur. İhalesi .7 Temmuz 938 Perıtmbe gQnQ saat 14 dı Vlllyel 
daimi ecümenlnde yapılacaktır. -

Chıci Asıari Azatni Tahmin bedelleri Muvakkat teminat 
. . 

Kilo Kilo lira Kr. Um. Kr. 

Erinmiş sade yağ 1300 1400 980 00 ) 

Yerli: .,~ 2500 2700 945 00 ) 

Çay 50 60 195 00 ) 

Çekirdek.~iz tiziim 500 550 165 00 ) 

Ayvu k mu 800 900 315 00 ) 
Diyarbakır pirlnci 4000 4200 176 00 ) 
Diyarba'kır bulguru 1000 1200 150 00 ) 
Narman kuru fasulyesi 850 950 114 00 ) ... 

342 60 
Mercimek (Sultani) 650 700 s:ı 50 ) 
Nohut 300 350 42 00 ) 
Dôln:ıtıf.>3 saıça ı 150 200 8t) 00 ) 
Şehriye blrine1 150 200 16 00 ) 
'M:ıkaı·na 500 600 168 00 ) 

. .Birinci un 100 150 19 00 ) 
Tuz 600 700 35 00 ) 
ErZıncan kuru soğanı 1200 HIOO 75 00) 

Erzurum Nt.mluııe hast.ahaneslnin 938 mall yılı erzak ihtiyacı 25 HaıU'J.11 938 
tarihinden itibaren 15 .gün müddetle açık a·lcsUtmeye konulm~tur. Taliplerin ihale 

l,.~U oıon 11 Teffi.ınuz 938 1'82artesi ltrünU yukaıı-ıda m.uhanun-e-n ıbedel ilzenndtn 
% 7,5 emirtatı muvakkatelerlle b1rll1kte saat 1' te > '• Br.rurum Slhha.t Müdilrlü -· 
tUnde mUtfftk'kil komi.syonu ma.nwsuna. mtiraea t "1tmtltr1 11 n oıumn·. 

.. -.. ,,rl;:.-. -
(Ne, fll) •• 

Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamiratı yapılır 

Riza Vatandaşlar 
Sllt\h Fabrikası karşısında 

Bay KAYA hanesinde 

Posta giinleri 
bbra - inan•aı • 'l'rabson ...-ıan 

GldJt Clellf 
OUm.ai1iea1 10 Ouma.rt.e.sl '7,H 
Pa.zarte.11 Ut Pa.zarteld. H,H 
O&rf8mba 11 Per~b• ıt,SO 

Kan • Atn postalan 
oumartes.ı 13.17 Cumarteaı 13.13 
PazaTtesı 13.1'1 Pa.zarte.sı 13.13 
P~be . lS.17 Carıamb& 13.11 

Olha • Tortum ,_wan 
C!umarteai 10.GO Pazartesi l&.GI 
ltalı 7.te Q&rfa.mba 11.tl ........ 
• dnd .. - 11.m 

2 - Muvakkat teminatı 749 llra io kuruştur. 
3 - istekliler evrakı keıtlyeyl Dafmt Eııcümen ve Nafıa Miidürlü~de okuya 

billrler. (No. 415) 4.3 

Erzurum Nümune Hastanesi 
Baştabapetinden: . . . 

( 

Hastahanemiz lOOO lc.uruı maaşı aslisi bir kAtJp alınacaktır. Tvllpletio ev· 
rakı müsblfelerlle blrlfktc müracaatları Il!n olunur. ( No. 493 ) 

Nümune Hastanesi Baştababetinden~ 
Cinsi J.sgarl Azamt Tahmin hedeli Teminatı muvakfıtıttt 

Kilo Kilo Ura Kr. Lira Kr. 
Süt 8000 8500 850 . 00 63 75 
Yoğurt 7000 71500 900 00 67 50 

Erzurum Nornune HHtaneslnln 938 malt yılı Süt ve Yoaurt ihtiyacı 9/Haıl· 
ran 988 den 24/Hazlran 938 gününe kadar açık eksiltmeye konutmuıtu, Yevnıl 
ihale gününde taklit o!unan bedel haddi layık ğörülmemfş olduğun.dan 25/6/9:n! 
den ~/7/938 Satı gUnU saat 14 e kadar 10 gün mUdd~tle eksiltme uutılm1ştı1'. 
Meıktlr saat ve günde taltplerftı yukarda yaz1h muhammen bedel üzerinden yüı· 
de 7,5 teminatı mnvakkatalarJle birlikte Erzurum Sıhhat ve içtimai muavttı ' t 
müdürlyetln~e müteşekkil komsiyonu mahsusunat muracaatı llAn olunur. (484> ·l :l 

l&h1p Ti BqmuliarrU't 

nt..a.- al•AW ~ ,_..._ ._. 91("..... __ ı 
tJmumJ nef!Vatı 141.re eden Yuı i:ı rt 

l .ı' ••öd~ flalldır IJ'ÖLG 

8tm'!hiı1~~- ( DOGU l ..... nı 


