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Litvinof Japonlarla an aşmağa razı oldu 

Ba!fılmayan y11z1l11r geri verilmez 

Askeri bir heyet Sovyet - Mancu 
' hududunu tahdit. edecek 

~?~~.da Basın .1 Fakat dig'-' er taraftan da 
{Jırhgı merkezlerı h b l 

Kamutay yaz tatiline girmeden mu are e er _ 
b' evvel, Basın Birliği hakkında b 
~t .kanun kabul etmişti. Bu kanun Oy U < d d • ı.~::•t mevkiine girmiş bulunmak- na, evam e ıyor 
l .Bütün Türkiyedeki matbuat mün
hts~plerini büyük ve samimi bir aile 
il ilhnde bir araya toplayan bu ka
"~kndan Türk matbuatının çok bü-
ıU · .f b ıstı adeler temin edeceğine şüp-
t Yoktur. 

it Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, İs
le ~bul Matbuat Cemiyetinin şeref
y tıne verdiği bir çay ziyafetinde 
l~ılan hasbıhaller arasında, mem
ih ette şimdiye kadar en ziyade 
l.e~aı. edilen meslek sahiplerinin ga
ka ecıler olduğunu söylemiş ve hü
ııa:etin bu yorucu, yıpratıcı ve 
du ~k meslekte çalışan unsurları da 
ie~~?üğünü ve onlara elinden 
\'a ıgı kadar yardım edeceğini de 

ad etmişti. 
'vck~~sın Birliği kanunu Muhterem 
at~ın söylediği bu söz bakımından 
et iŞ rnübim bir adımdır. Bir defa 
~a~et &irı·· e ve mecmualarda çalışanlar 
lal' ı~e girmek meburiyetinde olduk
d 1 ıçin, ilk tesanüt tanzim edilmiş 
~fllektir. Bu suretle büyük bir mat-

ke at .ailesi haline girecek olan Birlik, 
k<l~dı aralarındaki bütün işleri daha 
blln aylıkla tanzim edebilecekleri gibi, 
efk~an daha çok mühim olarak, 

ltıa~tı. ~mumiyenin mümessilleri ol
&ö .. ıtıbarile, daha isabetli ve iyi 
bıı:Uşlii neşriyatta bulunınağa imkan 

acakJnrdır. 

ka.d Bu kanunda bizim bölgemizi ala
ka 

1
ar eden nokta şudur: Birlik mer-

"2: e. . . 
11 

tı Ankara, lstanbul, lzmir, Ada-
a \r T a1.1 e rabzon olarak beş mıntakaya 
ıtırn . 

ttıu ıştır. lleride çoğaltılması da 
llık" 1 dııtı un olan bu mıntakaların hu-

llt arı henüz tesbit edilmemiş ol-
ilkla b b b"t" D y b'"l aj,,. era er, u un ogu o ge-
"ıtı T ~a rabzon mıntakasına tabi ol-

81 Zaruri bulunmaktadır. 
lla .Doğu bölgesi için T rabzonun mü
tıa sıp görülmesinde bir çok noktai 
~o~atla.rın hakim olduğuna şüpht: 
lıırı lur. Belki sahil mıntakasında bu- 1 

'l'ra~ası, Karadeniz kıyı şehirlerinin 
'trabı.ona daha yakın bulunmaşı, 
Ctı •

1
20.nun ise Karadeniz kıyılarında 

''i 1 erı bir şehir bulunması ve daha 
•ııt~ Nbepler bu karara amil oımuş
ko. etekim Doğu bölgesi kültür 

1R"resi de T rabzonda toplanmıştır. 
~a l<aradeniz şehirlerinde bir çok 
l~t~t:teler çıkıyor. Fakat yayla şehir
t,~llde de bir çok gazeteler çıkmak
~t ır. Bir kongre toplantısı halinde 
htıı~~la Yandan, Bitlisten, Karstan, 
l!<l a"a dahildeki şehirlerde intişar 

l!n . 
t0Pl gazetelerın gerek Trabzonda 
ltıc kıı~cak kongre ile, gerek Birlik 
~ak eıınin idare heyeti faaliyetlerile 
uıa 111dan alakadar olması müşkül 

Caktır. 

(Arkası 3 üncüde) • 

Gelen haberler, Ruslartn 
Japonlara karşt hakim vaziyette 
bulunduğunu gösteriyor 

Japon kıtaatının bir Çin şehrine gırışı 

Tok o, 10 ( A. A.) - Harbiye ayrıca da 24 Gcneralın lı.lirak.ile yapılan 

N t~ .. ·· l ye salaA askeri toplanbda izahat vermtş ve nok. 
ezare ı namına soz soy emeg - i 1 bildi t ti ta nazar arını rm ş r. 

hiyeltar bir zat Japon - Sovyet hu-

d t h b
. · d d l · · Ja .Japonlar tarafından bombardıman 

u ar ının ur uru maksı ılç~n. t - edilen Fransız Konsoloslıanesl 
M k b" ·· e çısı a ponyanın os ~va. uyu - Honkon, 10 (A. A.) - japonyanın 

rafından Bay Lıtvınofa yapılan tek- Hont:on hüyük elçisi Fransa' hükumetine 
liflerin Litvinof tarafından kabul Japonlar tarafından bombardıman edl
edildiğini ve yakında Mançu hudu- len Franıız Konsoloshaneslnln yaptml
duna bir heyet gönderileceğini söy- ması için 4 milyon yen tazminat verile· 
}emiştir. ceğl~I blldirı:ı'ıtlr. Bitaraf mUşabUlerin 

,·eni bir mubarelw olu)·or 
Tokyo, 10 (A. A.) - Harbiye ne 

zaretinden teblik : Bu sabah saat 7 de 
Sakucen şehri etrafıı:da ikt t ıraf kitaatı 
pt k yakın olarak muharebe etmeğP 
başlamış'archr. Sovy( tler el bom':>al oSrilr 
.r ~pon'ara çok zayiat vtrdhmişlerdir. 
Japoı lar ın vz !erini muhafaza etmek
tedi !er. 

.Jaı,on llarbi)'C nezaretiııdt• 
bir toplantı 

verdıaı malumata nnıaran bu binan n 
ancak 8 milyon yene yaptırılabileceği 
anlatılmaktadır. 

Rus tayyarelerinin yeni akınları 
Tokyo, 10 (A. A.) - Domel ajan-

8\ bildiriyor : Bu sabah :r~atkman cep
hesinde Rus tayyareleri .Japon meztlerlol 
şiddetli b'r ateı a\tına almışlardır. Bir 
taraftan da yolcu trenlerinden birini 
bombalayarak ~Uzlerce gayn muharibin 
öltlmUne se'Jebiyet vermişlerdir, 

Husların bh· nnn·artnklyeU 
Toky(l, 10 (A. A.) - Domey tjan 

sı bi di iyor: DUn Harfclye Nazırı Estı Moskova, 10 (A. A.) - Tas ajansı 
hasım umumi bir içtima akdeden Harb · bildiriyor : Bugün Sovyet kıhları .Japon
ye Konseyinde Japon - Sovyet harı ı lara Siyaııçuk c\v.ıınnda mukabil taar· 
hakkında izahatta bu'uumuştm. ruzlarda bulanarak .TeponlBrı me\zlle-

Bundan sonra askert vaziyet hal - rlndtn geri atmaya muvaffak o'muşlar
kır:da izahatta bulunan Sovyet ceph9si dır. Bu harpte her iki tarafın da zayıatı 
ordusu Baş\uaıandanı G~neral M.lşisko pek mUhimdir. 

Trabzon Kültür 
kongr~si dağıldı 

Nevyorkta yakalanan 
komünistler 

;300 kişiden ancak 2f> 
kişi beraet etf i 

Trabzon, 11 [Hususi] - Burada, 
bölgemizin muhtelif şehirlerinden ge
len murahhaslarla Kültür Müşaviri 
R. Tarakcıoğlunıın reisliğinde top
lanmış olan Kültür Kongresi megai- Nevyork, 10 ( A. A.) - Komü
sini bitirerek, son bir görüşme yapıl- nist teşkilatı yapmaktan suçlu ola
dıktan sonra dağılmıştır. rak tevkif edilen 300 kişiden 50 sine 

Kon~re bölgemizdeki kültür ha- 10 nar sene ve diğerlerine de 3 ili 
yatının hususi durumu bir kere daha 5 şer sene hapis cezası verilmiştir. 
inceleşmiş ve icap eden kararlar ve- Bu 300 kişiden ancak 25 kişi beraet 
rihniştir. ı edebilmiştir. 

Kağızman fidanhğı 
Fidanlık ilk tesisi yılında 13655 

tane fide dağıtmıştır 

8°ştanbaşa ağac'aıı

ma§"a mubtaç olan bir il 
Iğdır gibi, Tuzluca, Ka~tz 
man ve Poshof gibi her 
türlü meyve yetlşıtrict ka· 
zalan olan Ka· s lli, ~yl bir 
fidanh~a cid 1en mutı lcç
dı. Bu geniş hoşluiu kıs· 
men o'sun doldurmak g i· 

[ye sini gü i:n Vıiayet Umıı 
111i Meclisi, 936 mali yı· 

lında Kağızmanda bir fi. 
danlık tesis etm\' ve bu 
işin başına Fransada Jbtl
sas yapmış değerli bir 
Türk ger.dnl getirmiş bu· 
lunuyordu. 

Bir çokları gibi iki 
yıldır ben de l\endime 
sorar dururdum. 

- Fidanlık ne yap· 
lı acaba? 

Meğer görnek ıaz u:
mıJ .. 

Karsda en ucuz za-
manda bile prasanın kilo· 
su on kuruşdan aşağı de· 

Yazan: Fuad ARA SLI 

~ildir. Memuriyet ve s 'fre {raktında/ F'irlıw/tk sulnn rken. /Aştıfj rıı/ ~ 
\le İstanhuldım burayn g!· Fidanlıktn snks•l•r ıırnsm"'a 
len Eite~erl dirıleylo; sinemanıı:ı plajı 1 - Mah<;lliodeki · fırtın en az be~ 
hasret~ ıle y~nyana, karmıbah 'lr, enginnı !. misli ... Şbıdl şu s:1tırlt rı yazdığımız da
Diye ıç\erlnı çekqr dururlar. Karsdll ye- klkada Karsdı.ı, domntesln ki'o311 - o da 
ti mezse b'le Kek zaıanda, orada da o'- bulab lirsen eğer- 25 ku uş, hl ·~r n t re· 
mazsa Iğdır ve Posbofda yetişmesi pek si 2 kuruştur ... 
tablt olon bu ve bunlar ıibl daha bir işte rtdanlığt ilk srn .. sindt>, memle
çok sebzeler var ki o da nadi ren Adana ket'n bu her g-ün göz öollrdCJ olduğa 
ve lstarı buldan gelmektedir. insanları hi- halde Ozerlnde iştenilmemis olan öre 1111 
le ~ırpa!ıyan bu uzun yolculuğun b'ze konusu ile başbeşa gö ·üyo·uz. ht yahıız 
getırdtaı sebzenin tazelik derecerinl siz meyve 1 V3 mE>yv siz ağaçlara bc-ö-lnmak 
ölçün!, fialını da ben söyleyeyim. f ArkRsı 2 ind;e) 

On iki çocuklu baba 
Yalınız bir dileği var:- Çocukla ımı oku
tun, benim gibi cahil kalrriasın ar, diyor 

Resmini gördüğünüz 
grup : Iğdır kazasının 

T ohanşah Kacar köyün
den Kurban Aslan'a a
ittir. Kurban Aslan'ın 

yedisi erkek, beşi kız 
olmak üzere on iki ço
cuçu vardır ve hepsi de 
sıhhattedirler. BÜ y Ü k 
oğlu iiç sınıflı köy nek
tebini bitirdikten sonra 
daha ileriye gitmek im
kanını bulamamıştır. Çocuklardan 31 mektedir. Yalnız bir dileği var: 

1 

kız ve 3 erkek halen okumaktadır- - Çocuklarımı okutun i diyor. 
lar. Bu kafileye son baharda ikisi Benim gibi cahil kalmasınlar .. 
daha katılacaktır. Bu ailenin sene- Üç smıflı köv mektebinin, açıl· 
lik varidatı 4000 kilo çiğitli pamuk dığı gündenberı meslek mezunu öğ-
bedeli vasatisi 300 lira, 4000 kilo ret.menin hasretini çeken bu mekte
zahire ve muhtelif mahsul bedeli 100 bin verimine Kurban Aslanın inanı 
lira. Masrafı: 6400 kilo zahire, 120 yoktur. Bahusus o, karşısında, hiç 
lira hizmetkar ücreti, 60 lira hizmet- olmazsa bir sanatkar olmuş evlat 
kir elbisesi ve iaşesi, 60 lira muh- görmek istiyor. 
telif vergiler. Hariçten sabn almakta Çarlığın Iğdır mıntakasında tek 
alduğu zahire noksanını 75 lira he- tük açmış olduğu mekteplerin sıra
sap edecek olursak: Bu 15 nüfusun Jarında o devirde örümcekler ağ ku· 
bir senelik giyim, şeker, pirinç, yağ rarlardı. Çünkü, kimse çocuğunu 
v. s, ihtiyacına mukabıl, kasada an- okutmak istemezdi. Köylünün itiyat 
cak 85 liranın mevcut olduğu gö- ve telakkileri üzerinde bu kadar fey· 
rülür. yaz bir devrim yapan Cumhuriyet 

Kurban Aslan, ne hir vergi ten- idaremiz ise Kurban'ı elbette tatmin 
zili ve ne de nakdi bir yardım iste- edecektir. 
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Kağızm EKONOMİ HAYAT VE SIHHAT 

VA MİZ H Dünya 
(Boş fa.rafı 1 incide} n~lerlnde açık kalan bUtçesinl tur fr.nda • kt• d • t d 

flbl mahdut ve zaman isteyici bir p~og· sebzecilikle doldurmak mevki ve kabili- 1 1 Sa 1 ya 1 n a Herkes temiz baya ister. Fakat, 've kirlenmiş o'du~unu bize kendi t;ur· 
rama s k ştırmayıp ilk 11enelerln boş va yetlnde bulunmaktadır. Kıtlık o\masa bi- d ~ • 1 temiz bava edirP Onu kimsa bil ez numuz babar verir. l~arisi kalabı'ık ve 
kitlerinden kiyını:t'i bir rıetice almağı da le, Kars, Iğdır ve Kara~ösa giJi ınüblm egışme er Serin bir rürg4rh havaya kareı göğOs· kapalı kalmış blr odaya g"rinc' fe!.la bir 
dQşünen fidanlı", s~bzecll k ve çlcekçil k istih1nk merkezleıinln tam oıtasmda bu-

1 1 1 
ç k ne 

bl böl Şlmdi .. e kadar bU.tün iktısat,ıları er n a ara : koku duyarız. Bu kokuyu veren u.haların1a cidden alltışlanmıığa değer lunan Ka~ırman, Turfandacı r ge J Oh ı· t "bl ll Dl ede 
d 11• f dOşu" düren şey tekr r bu-tu-n tebllkeslle - • ımona a gı ge yor... - karbon as{didlr, ne mikroplardır, n bl d t tır olarak pel-:a a işfhflr e eb ır ve - bu t-

1 1 
h b h d· 

r a ım a mış . 1 - k danlı"ı byu"'~ bı"r nl--et kabul ed .. rek- beş ö t:rmek O:ı3redtr: Kiriz radı bu yen ere bl e, oş'auna gi en u avanın lısan z~bfrl dedikleri üçUr.cll bir Dl 1 - Vazitemlz yanız o}retme ve 6 ıı.. .. .. fi ı ı.11ğlrı 
sıfer ki kiriz istlh-alin fazlalığından vası arını sorsanız cınap 'fereme7 er. dedir. Bu fena kokunun nı:den ge ..ı dağıtmflk olsa, hadi ne ise... Komşu'ar- etmelrdfr de... Bir zam heklmlerfn fıkrince k nJJ 

h 1 f d mahra" bulamamas:rıdan ziyade lptıdat an, ' ıoıim<1llik kims~ bilm~z. Fakat ko u~ dan birine bir kaç le ana 1 e b r e Fıdanhk, arazisinin azlığı:ıa rağm'n Y t ı h f ı d k b "dl a v • tlr 
maddelerin azalmasıdır. em z av.a ç n e r on ası en ~ fena ttslrleri haylfce tetkik edUmış · karnabahar fidesi vermiştim. Götormüş mPyvell va meyve sfz rğaçlara da olduk· ı h ı d H lb ki karbon sldı JB-

1 k d · ç k · · · BUtun dünya piyasasında demir 0 an ava sayı ır 1 a u a Geçenlerde de yazmıştım. Kalabalık 0 dikm'ş. Aramızdaki bir metro u uvaı · ca önem vermfştır ·~ lrdekten yetıştn ı havada yüzde otuz dereceyi buluncıya 
1 

d t ki d h büyürler, 
dan, benim ne yaptığımı hllr gtın gör- !erek bu seno aşıl. m cak olan yabani arzı aıaldı~ı ıi!>i, bakır ve sair madenler 

1 
b- -k b" 

1 
ar a ya an çocu 11r a a g~ç 

l ka1ar nsana uyu ır zararı o maz. dl 1 1 b"l k D k ki bu JtO' mektedlr diye fidelerin ne vıız"yeUe ol- meyve fidanlarının uyısı yirmi beş bin- de gün geçtikçe kıymet kes1:ıetm'3kted r. bl 
1 

h t lU b"l e er ı e geç çı ar. eme 
l ti Hubu':>at, harp stokları için daima top· Onun B z\ mk ayı ili '?1ızaf . zdi.Jmk~ tı e vffa:- ku çJcukların büyllmeslne. h 1ç oJmeısa, du'llarını sormağ'a lüzuı:n görmem ş m, dir. Bunların iç'nd 111

, kr.ysı, şeftali, ar- dır. e em ğ nıu çın e ı enf us . ışıe-
meğer fideler büyümüş, karnabahar çl- mut, elroa, idris ve eriğe öa p~anda yer laomak.tad•r. Lth'stan hubu·lat ihracını merkezini tenb h ederek nefes adatele· ÇJcuğu büyOtecek hormonların iyı 
~ek açmaga başlayıl!c! Rdam; verllmfştlr. menetmiş·lr. Almanyada fabrllaların rlni harekete getiren odur. İnsan yalnız memelerine engel olur. 

- Bizim lahana tersine çıktı! MuntBzam blr bu\var halinde taııztm ihtiyacı olan demir, çelik, bakır ve tut- karbon asidi içinde kalırsa kalbi birden- !asanların ç1kardıklsrı ho~monJarı~ 
Diye, vurmu1 baltayı i~eklere yedir- olunmuş fidanlıkuı kumsal yolunda ge- ya bu\unamamııktddır. Fransaya gelince, bire durur. Yaşıyambzsa da havanın tetk1kl ilerlodikçe, havanın klr'.en~: 

mlş, Yani, balk tamamlle öğreninceye zlnlrken arkadaşım iki yandaki f danları sanayiin ihtiyacı olan kömürü tedarik içinde kınb:>n asidi olmayıoca nefes de olduğunu haber veren bu kokur.uıı ba· 
kadar, verdltfmiz fidenin akibetiol de göstererek izahat veriyor: etmek'e zlyadesile güçlük çekm!kterir. alamaz. Karbon asldfnfn bu lüzumundan ıeb 11bl belki öğrenllrc~ktlr.. Yahut 1'· 
kovalamak: zor~ğındııyız. - Şu iördüRün fidanlar gladfçyadır. tş~e bu sebeplere t~panya harbini, dolayıd1r ki havasızlıktan boğl.)lmuş olan- vadaki elektriği değlştfrdi§'i aolaşılaC8 . 

Çlçeklerloin içinde çlç~k gibi terte· Yalnız parklar dt>ğll, meyve bahçeleri Çin ve Japon piya•alanmn kapan- lara, fçlnde yüzde be şten yediye kadar tır. ŞlmJilıl. ölçümıız ancak burourııuı 
mlz, kolalı f~ gömleği ile do' 9an, fidan ct"afında dı duvar vıız'fesl görebilecek masını da ilave edersek dünya piyan- a•lt karbonik bulu'lan bir bava tenatrUs dadır: 
boylu fidancı arkadaıım Resa Koca be- olan bu nebat büyüyüp serplldia-t zaman sının ne kadar değiotiğ'lnl ve bun~an ettirerek kUi tarırlar. Temiz hava kokmayan havadır. 
yoğlu bu mukaddemedrn sonra derhal blrkeç sene evvelki vazlyet ile buıünkü 

gerek arasından gerekse üstündfn ne duru:n arasıuda ne kadar mthlm farklar Buna k rş.lık en kirli havalı dedi 
ilAve ediyor: ba11van ne de lns!ln acçebilfr. Derhal "imiz yerlerd"' bastabaT1clerde bile 

' 
6 zuhur ettfX'in! bütt1n çıplaklı~ile gÖ!'müo • ... , ' 

- Fakat mesleğimden müşteki o\- aklıma It iır geldi.. Orada ber bahçe oluruz. 6 hava tahlil edi ldiği vakii iç!ndeld karbon 

G. A· 

dutumu sakın aklına gelmesin ha!.. Siz mutlaka duvara muh•aç hr va duvar iıı- as'dinln nisbeti d alma yüzde birden M h f l 
bir çocuk yetişd rdicn diye övünür du- Şl!SI öyle pahalı ki. .. Kocabeyoğ'lu mey D'ğer taraftan eskiden dünya pıya- aş<Jtı bulunur. Şimd'ye L:adar tahlil edil- eş u suç ar 
rutsunuz. Bak burada benim en az bir ves·z evlat'ar.nı saymakda devaın edi- sasına fpt!dııi m!lddeler arzedlp mamul wış olan havalardan karbon asidi en k 
milyon çocuğum var. yordu: Sofura, Akasya, Fraks,ntıı, Sren- maddeler ithal eden devletler de ken- çok bulunan hsva bir tıp f~knlteslDin anUnUnUn ağ,r 

Camekeııll fldanlıfı, tarla halindeki don, Çıoar, Çam.va envaı, tastamam yüz dl ihtiyaçlennı tatmin et~eye başladık~a· t>üyük amfisinde çıkmıştır: Orada da d b 'k • 
fid3lerl bir kenara bırakın Y11l01 çicek- bfn... rıodan Avrupanı~ sanayı W! mleketltmle karbon as'dfnin nlsbetl yüzıie ancak, ceza a tat l ı 
llğe eövle bir göz attım; en az b!ş bin - Sulaması, çapalaması ve sairtarım- Am:rikanı~ ~tz'yet~ ci~denrt ne~a~et 0,8 bulunmuştur. Bir yer ne kadar ka- M•şhut suçla muhakeme usuliinÜ" 
tane saksı var. Kıshve fıncanından nor- sıl ameliyatı hdk:a örnek olacak dere- kes etm'şt r. uglln 'U ara a:ı a ep palı kalırsa kalsıtt orada karbon asidi da dB 
mal büyüklOğe kadar boy boy ö'.>ek c~de mümkün mertebe fenni usu!Jerle edilen ve. ziyadıslle mtlşte.ri bn'an harp rılsbetlnfn yükseıın'eslne sebrp duvarlar afır ceza meşhut suçları hakkın 

i ı ı_ malzemesı f.ıhrlkııla'ı ise ıptlda1 madde dakf, döşemelerdeki m"s'lm" ... tın 
0 

aazı tatbik edtlmBslnl temin için Ksmuta~~ öbek hnzlm oluıımu, şu b n erca sa...sı- yapJma'kd 1 olan fidanlığın güz al bir iş 
1 

' 6 dl' e v" 
ları vücuda getirmek onlara renk ve ht- l:ıtme dairesi ve fçlnJe oldukcı dolgun f kdanından bUtUn ihtiyaçları karş• amak- çekmesidir. bir kanq.n kabul ed1lmittl. A ıy tarı 

hl k t -tn çok uzaktır. Bu iktısadt karışıklık . kanlığı, meşhut suçların ağ'ır ceza !:t z::~:~,~ı::. ~ş~~ı ::r~:: kn::>kem:ir bir ecza dolabı var. Bütün gUn kızğın içinde gene en sağl"m vıızlyftl muha- Karbon asfdlnın blr hava1yı 1kr1~lct- ne ş~kilde tatbik eclilec)ğlni tesblt e: 
günttl ı altında çalışfD uzman ve lşci· t t x. ft k 1 1 ketle meıe sebep olmıyac ığı an aşı dıLtan t oıııı•· 

al'r•ç sand "ın içinde En az iki üç bin ki i ı b k k aza • mE>ıse muva 0 an mam a ' . . ı.. 
1 

mfştlr. Bakanlık, adlly l zııbı a .,a· 
5 6 ler, iğde çıçl er n n aygın o usunu 'hem Jptfdai maddesi bol, hem de sana"i sonra, ın,sanların bı• z.hır çı .. ardık arı me•hut suçlar kanununun tatbt'·Inde y tde görüyorsunuz. Fi ıe dlyfoo'1 a'cla ti ... haf f Ü a ı ltı da ·~ ,, k 1 d h ki 1 1 'S L 

i I b"ll b ık· d" e ga ren a şamın ı ' r ıg r a n lht'yac nı tatmin imkanlarını kızanmış ve apa ı y~r er e Qyvıımn r ~nmes . z'f • ba"'lılı"ım takdir et11ektedlr. Adğıtf 
b11yücak b r şey ge e ı r a ı, ıy Beriin!, Bükreşı, ;tanbulu dinlemek zev· olan memleketlerdir. İ(te lktuıadt duru- ne S!"bep bu zeh1r olduğu anlışılmıştır. • Et 6 ut e 
tası ih edeyi:ıı: Dikiş lynesinden bir az ki d l'kdl le w 8 hl 1 hl dd ld r. bil cezayı istilzam eden vakalara DJ 

1 ne e ma 
1 

r r. mun yeni şeklinden b1h 1kkio isilfad 3 . u ze r. n uçucu r m 1 e 0 U 15u e h't e· kalın ve bfraz büyükçe iki ü~ bin tane Arkaiaşımın Fransada tahsll etmiş etmesini bf'en hükıl~etlmlzln ı~alltere· ıdd ıa edılerek o1u.d1 fs'nt ed·c3k hır umumillkler de ~al el koyaca~, ıa 'bıS· 
fidan ki, ftdancı a• kada~ımız bunları biz· '-t · 1 6 t k t O" 1 b ı ı t s rln ifadelerini al :ıcak, yakalanan ıa oldulun-ı göre, orada.. ziraat p"ensıp e· den 16 milyon ıstı rlln liralık kreji akli . ım "C us er ııe y~p ını.ş ı. onra JJJU" 
zat ve birer birer yerlerinden çıkarıp rioln Kağızmım1 uyup uymadğ'ıoı öğren· .. e muvafrak o'abilmeai ve Fraosaya oıınu:ı da doğu olmaoı.ğı, ıns. anın ne ları sorguya çekerek keşif, a•ame, e· 
Sak•ılara t .. vzl edece he bir az büyOyün- •· ... b h k e e otopsi aibı" dl "er tahkik muatll " ~ mek lsleai~tlm. G11ldü ve: olan borçlarımız'n da serbest döv!zle uçucu, na '-'e uçnayın ıt ze ır ç ar- ay n , 6 ~ Cet bu kadar emek verdfX.f yavrulamıı bt b d r. ı ld lelerini de yaptır"caktır 6 

- • Geçen sene r ocaya prasa değil, mal lh ·acı suretlle ödem"yl kabul mıı 161 an a2ı 1' .. • 

b'.r sevap lılemiş olmak içl:ı mrccanon verml;tım, D:ıdi, ekmiş ve toplamata Ptllrm.,ıl ancak dünya piyaıasınm bu- O hıılde h11v11nın kirlanmesf, aca- Kanunun kabul etm1ş olduğu siste~ 
ıuna buna dağıtacaktır. Şu ·sinerer.'er. lOzum gö.meden k,şın da olduğu gfü\ llÜnkü bu vaz\yatlnden lstirede etmesini )a, ba'7afa m'kroplarm ço~almasrndao sulh ve sorgu hftktmleri tarafından ya~. 
•oıayöl,. ler, Kakıüs, Begonya, Aı;para- bırakmışt ır, İlk baharda •şu lan bir top· bilmes\le kabll olmuştur. ını ileri gelir? Böyle dü~ü'l&nler vardı• la tahkikat fçln kabili htbik o:ııı~er'ı 
gü~ Anamonlar, dalı.tor ıeçetes\ okuyo· d f kil f ı k h d ıııı 
rum zannedilmesin, çiç . k isimleridir layıp da satayım,, em ş ve osunu Bir şeydtn z manında istifade c;t- ve onurı içla tent üs edi ece vayı ğından cUnhurfyet mü1 et uın~ ·diiğll 

40 kuruşdıın satmış'ır. Bmıun üzerine meıini bilmek de· .. ıetlere pek mühim mikroplardan kurtarma[ üzere süzgeç· ceza mahkemel.,rinin vszlf'1 go fŞ" 
bunlar, tebbo~lar, laleler, kasımpatı, sa- •aman f de ver,, diye bana koşarak faydalar temin eder. ten geçirmek usulü lcıdedilm,ştir. llal- yerlerdeki belediye hudutları fç ııde sıt 
raypah gibi bir çok patlar ber sene ya~varmıığ başladı Ban vaıiyeti öğ e- . Z E TA b:.ıkl bfzfm hayatı m·zı tebdi~ eden m 1k· !enen ağır cezaları me~hut suçları ~81_... tıöyle diklltcek ve emek ıablbfne çlçe- 1 d k d' · z· 

1 1 
d 

1 
lh hftk"' 

nirc'! haytetten a ama ım en ımı ·ra roplar, bayat mız n devı:mı ç n e ll- k'lybetmekılztn ve sorgu ve su d t · 
t'ni göstermeden kaçıp gideceklerdir. bizim Pns\arı - donar diye - kışın top- zumludur. HiO mikropsuz hava içinde lerine bırakmıyarak bizzat yapacaklar 1 

Şimdi, yazınııı ba,mda önemle dur- rağa kuyulamıştım. Meeer bu iklimde Kars haberleri yaş!yabllen hayvanlar varsa da insan Ağır ceza meşhut s uçlara ait delill': 
du~umuz set.z3 fldaulığı kıs'Dındayız; bir donmuyormuş işte bu da biz'! bir tecrü· _ , . mikroplu hıva içinde ysşam1ya ı; l şmıı rln t:ımamile tesblt ve tahkikatın ooksa.:t 
kısmı topuğa tevzi olunmuj ve bir kıs- be oldu. .* Halkevl bandosu mur~t~ebatı .ç.n o duğuııdan mlkıoprnz havada kıılınca, sız olarak yapıla'!:>llınesi için ciimhıırl) 
mı camekanlı fidelikta bırakılmış olan Ç!ihşmas•, temlzlfhi ve s~meresl ba- yenı blr kıyafat tesblt edilmıştır. mikroplara karşı müdaf ıa vasıtaları işle- ~ 1 hııdı l oıdı.ıaıl 

l d t ti ke & • müddai umu Dıler ne " sen o ı.fr ıt bze fideler oe, oma es, pa ıcan, - kımından tım m nası ile bfr atı kova- * Şı>hlr su tevziatı. ıçın abone kay. yımez olur, zayırlar, sonra bir defa gUnden başlamak üzere üç iÜ 'llült "', 
rnlz, lahana, biber, bezelye, karnabah .r, mnı andıran bu cazip muhitten ayakla· dına b~şlanmıştır. Mevsım sonuna kadar mikroplu hıwayil girlnae daha çabuk m}ddet ver.ilm~ktedlr. Müddei uınutııf lB 
eııılnar, bakla, kavun, hıyar v. s. fide· rnrı sürükıeyertk uzaklaşı · ken, daha bir en az 200 abonenin şebekeye bağlan- basta olur. Naz'ı ve h!ç zahmetsfz bir .. . d hk k t t maıııllo 
terine bakhm.. Itdırın nlsbften bir yı ık çocuUuk devresinde memlekete ması temin edllrc:ık ve icap eden mal· hayata dıttırı~an çocuklann dayanıksız bu Uç gun ıçln 9 ta a 1

1 
1 •. ıardJt• 

- h t ü b"t olan toprakla · k bitirmek mecburiyetinde o ecaıu . baylı mun a ve m n 
1 

l3655 f,de ile 88 kilo muhtelU sebze zeme derhal sipariş o una · a tır. oldukları gibi. 0'ldan dolayı fnsanların . t ~dl 
1 

d 
1 

. JJJef 
1 lııd kil iş sebze f danlamı . . - N . Nadir ve lsttsna ha sc er e şın , rında ı e cı 8 

e m - tohumucu meccanen değıtan bu faydalı * Trabzon Emnıvet Dırektorü U· teneffils cd~cekleıı havayı süzgeçten h , k ö baıoıarııınasJP 
d h b Yıu Bu da hiza önümüzde b 1 l k b 1 1 

bil ut suç ar arıununa g re v t dan a a o ·•• ' • müesseseyi balkımıza da tanıtma~ı ir rettin Akat Karsa gltm şt r. geçirm' k fı rinde u '1Daıı ar e hava- burlt' 
ki yıllarda tuıfatda sebze sıkıntısıı.dan öiev saydım. * 29 Blrlnc'teşrlnde Karsta Halke- ntn iç'nd&ki mikroplan ancak yüzde 95 imkan iö:Ulmediğl takdirde en~ ükuoı· 
lı.urtulacağımızı mOjdelemektedlr.Ba du_ vinde bir fotoğraf serg'sl açılacakhr. nihayet 98 nfsbetinde temizletirler. Üıt ıtü:idei urq.umileri suçlarıt~u~d'c~ıılt• 
rumu bir de müstııh~il crpbeslnden in- m::;:;=c::~ı::;:;::;ıu~:;J;;;:;;:::;;;:;::::;::=:c:===-; Resimler, Kars muh'tlnı her bn ımdan tarafını da fnsanın müdıtfaa vasıtalarır.ı ler d~lreslnde tailp ve nt ~ uuıuıPI 
~ellyecei: olursakı Kaıızmanın ve hatta Bu gece nöbetçi eczane tesbit eden fotoğrallatdan seçilecektir. körlttmemek Uz"rJ sak'arlar. Ağır C'Za meşhut su~\arın~at bir ııı:ı· 
VHayetln her tarafında, seb:ıcc1llk bakı · «VATAN» eczanesidir * Yirmi gOndenbcrl Çakmak b&- Teneffılg edecekimiz havayı ne hllkümlerln tatbiki rncak hııkık il nııil' 
mından yeni bir srellr kaynağı bulacağı- ~ıııdıı kamp kurmuş olan Ltselller ş~b· ık rbon asidi, ne de mikroplar klrlete· kansızlık.la karşılandığı zaman d ş 
oı bekUyeblllrlz. ,Bizzat Kağızman sık .e dönmüşlerdir . mezler, Bununla beraber hava kirlenir lccek ve kararlaştırılacaktır-•ık vuku bulduğu gibi meyve kıtlı~ı se-

İ STE ,, 
• 

Romu: 29 Yazan· S•lim BABAN 

- Siz ııe iyi kadmlarsınız, dedi, tık her şe:yi öA-rendim, Arrda sırada ra· 
çok teı!kkür ederim, çok teıekkür ede- ı haf sız etmezsem, z'ya ·din'ze geHrlm· 
ıtm. Attık ieçtl, bir eeylm kalmadı. Şım- Yıtlnız sizden bir ş Y yalvar c~~ıın. Ktm 
dl ıve aideylm. Başka biç, hiç bir şey olursa olsun, yeni evimizin adresfnf söy
latemfyot0m. lemeyin. Ne de be JI gördUğUnüzdeıı 

hl kad111, Nermini o halile bırak- bahsedin. Mademki arhk her şey bltmlw 
mat istemediler Sinir sarsıntıları i' çin. tir, büsbUtün bitsin daha iyi 1 
ceye karlar, yanlarında alıkoydu1ar. Ner·. O ... ne o acı tebessü~ ü ile ç•kıp g·t· 
mio artık ıürnyebUecek kadar kendtslnl msğo h ızırla ıdı. 
kunetll hlssedlyordu. Faot Sal'det harıım, Nermiol bütün 

S d •t h k kendi evine O'e. ltlrıızlarınl\ r ~m~n. evine kadar ıetır-aa v anım ızı . 6 m!ğe bazırlandı. 
UrmeQe karar vırdl, Nermın titreyen Mllrüvv t abla şöyle düşünüyordu: 
küçük tllerile şapkasını sar·şın bat rna - Vah zııvıolh Nerm!nc k vahf K"ş· 
sreolrdi. Mıın•osunu geydi. GözU yaş1a~- ke a~lasaydı, içi boşal rdı. Ağlamaması 
madan V8 hat a JZtlrabını • 3klamak fçın daha !cna ! Çür kü bir insan gözyaşını 
gQUlınacmeğe bJ"' .çalışarak, Mllıü vvct lç'nde tutarsa, o ne tch'rdlr o ! 
ablaya de11 kt: • • • 

- Ablacığım, una 'bir. dahi teşek- Fakat Nerml:ıln ka'bl seymes'nl 
l(Qr ıderlll', Kındl çocuQ'uouz olsam,ban1 bfJdfği kadar, ıztıraba katlanmasını da 
• v kadar t11llk yapmazdınız. ş:mdi ar· b:U oıdu. 

Evet, Mürllvvat a'lllanın dediği ilbl, l şmadı. Gidip avulcat1a do1<toru bularak, ! şaheserler yaratmata çalışıyordu. er· 
bu kalp göz yaş1 ve acılarla o kadar Mah rl s:>~mak, yah'lt on 1a,.ın a~ızların- Nermln yalnız kaldığı za~an, i1ş, do'muştu kİ, nerdeyse patlar ac!lk gl~'y- dan nlçi 1 böy:e terkedlldığint öğrenmek danhğı kutus~ııdan çıtarır1 Qoune 1''1 t>Sf 
d', fakat Nermin kalbine taş bas~l acı· izzeti nefshe ekır gal1i. Lttzllmsuz bır tıarmııvarmdakl taribl ve lsi:nlerfn 1ıJldl
lan'la baldın o'du. Ganlf eleminin nz,. hakarete dıtb:ı uğr~'!Dakta ne mana var· hlllflo:!l'lnt okur ve a-öz\erl d~h ı şıardl· 
rinde doğruliu. Kend slnl ölrlürmek ıç·n dı? Mah'r k'ndlslni bıraktıktan sonra, 1 den QJI uıaklıışmış bir mazi ve, da ııır 
kendlsinıe hak görmedi. Çünkü ı~ride ar,adııtlıırı kim blllr ne kadar barit ffe kendini gös'eren m.üth ş :ı10t· 
ihtly r bir babası ve d!lh'l yeııi doQ'muş davranacaklardı. Yalnız mutlak masum(- susluk bu şekilde devam edıp ıt 

1 
ııe 

blr çocuğu nrdı. y~tlne emin o~duğu içl", vicdani ço't du. Hlllbukt hsıkikatln bü ün ş 1şaa5~9~, 
Nermin cesaretfııi topladı. Bütün mUiteribtl.Bu s'lbtpt~n Mahltla h ıkareti- meyd ma _c ~ması icln, !stanb~I ~o ı:ıs•· 

ş •fkattan, bas3asiyctten yaratılmış bu çi- nf, kend s ni böyle insan lığ~ yakışmaya- larında k~çuk bir tasad•ıf ~er şey tes'' 
çek glbt narin kadın, hayat mücadelesi- cak su ette bırakmasını kabul etmiyor, ledebllirdı. Fakat uğursuz uk bu 
ne rirlştf, Ş!m'ilye kadar çaııştı~ı ter- lhaııete boyun eğmiyordu. düfe meydan vermeyordu 
zthaney~ de dönme:ii. Yal111z aılcının matemini tu+uyordu. *** 1~e BI k d 1 1 l ' O bir t,tıı hte bunun içindir kf1 avu'i:at terzi- r abıln önün e im ş g b, Q.üncaye 1 sırada N3rmiııi başka b1oı 
ban€d:n N ~rmin hak~ında })iç bir mıılü· radar sevec~ği a:iamı s.:vll! ~ğ4 devam ı tehdit ediyordu. fü:nQ kaduı ıstıra 

66
;· 

mat rlamamıştı. ı@dec"ktt. . . göl:ıilne basdığı iç'n. hiç kl:nseye ~es' 
Nermin, oturdukları yeni meha'le- Nermınln de gız l blr köşHI vırd•. dini belli etmem ge çalışıyordu. l.Jtl efe 

ya yakın b ir yerde 11 aradı. B· şka bir N ~sı\ avukat, tatlı gDn'erfn hatıralarını dalma gll'er yüz gö3teriyilrdu, Her ~hf 
küçük terzlh :.nede iş bJldu. Evinde de taşıyan kiiç!lk bib ol ·rdan ve tııblolardan rJğmen her zamanki sı-uzelllğini dl 
korukomşu fçln ufak tefek dikişle:: ya bir aşk mabedi, bir h tıra'u fstlrahıttga- ta2a ediyordu, 

1 
~ır 

p yor, baba131 bir taraftan, ken isi bir hı vücude a-et lrmişı , Ne rmin d3 Mahl · Beyoglunrfa ve yahut h'r bani cJe· 
taraf'an fakir evin bütçesınl dokrultm2ğa ıin !\'On hediyesi olan lncl gerdtnhk v.ır- s"mtte , olduğu olduğu ılbl, Fatihde1'sl~ 
çal• şıyorlardı . dı Avukat, s3rgi kıtpm:lığı fçin «)ahırda kız poşinde do'ajan delikanlılar ' 
. M!hi in kfndfs1ne karşı yaptığı mu· kadın» ta 'llo mnu dı o:.-fdan al:ııış ve değıldl. 

ame?e bakku;da hiç bir bü üm v~rm k gatlriQ h:ıt ralar fs•fr b ılhahındakl yerine 
istemiyordu. Nfç!n kllDd slr.i bıraktı~ını )a~m ştı Dlfer tarartan M ı hlr de yd:ıl R- fA.rka.sı "~r) 
zihnen anlamaaa, tall.111 ctmeae dtt ça· telye$lode sakin bır hısyat içindd yenl 

b· ı 



~ t2 At'fustos t938 

EN SON HABE RLER9 
ffenlciyn partisi ile yeni 

müzakereler başladı 
.. Prağ, 10 (A. A.) - Dün saat on yedide Henlayn partisi 
~ ıle Çek nazırlar meclisi arasında müzakereler yapılmıştır. 

tlerde Lord Runciman da hazır bulunmuştur. 
\j lord Runciman içtima sonunda Başvekil Hodza'ya bir mektup 
~e, mektup muhteviyab henüz anlaşılmamıştır. 

b?ğuda Basın 
~itliği merkezleri 

Zorla güzellik 
olur mu? 

DO Ö U ' ======================== 3 

Yazılı ve basılı 
kağıtl rdan kese 
kağıdı yapRlamaz 

40 Nakleden: S. A. 

Delikanlı uzaktan 
buna dşık olur .. 

Bin bir çareye baş vurduktan sonra 
bir cadıya derdini döktü ... 

TEŞli:I<KÜR 

• 
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T. C. ZİRAAT BANKASI 
PARA BİRİKTİRENLERE 

28.800 LİRA İKRAMİYE 
VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf h3saplarıodan en az 
50 lirası bulunanlara s~ncde 4 defa çekilecek kur'a He aşa~ıdakl plana 
röre ikramiye dağıtılacaktır: 

4' Adet 1,000 ltralık 

4 • nOO 

' 40 

100 

120 

160 

" 
" 
,, 

" 
• 

250 

100 

50 

40 

20 

• 
• 

,, 

• 
• 

4,000 Lira 

2,000 " 

1,000 " 

4,000 " 

5,000 • 

4,800 .. 

3,200 ,. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar b\r sene içinde 50 liradan aeatı 
düşmfyenlere ikramiye çıkdığı takdirde % 20 fazlasUe verilecektir. 

Kur'alar senede 4. defa, 1 EyltU, ı Birlnclkanun, 1 Mart ve 1 Haztraıı 

Erzurum 
valiliğinden: 

Grup inşaatı Bl!hasındakl bet bin 
metre mik'ap toprağın kaldırılarak köp 

rü cıvarında belediyenin gösterece§'i ma· 
halle na~lt aç1k eksiltme usullle 9 Ağos 

tos 938 tarihinde eksiltmesine talip zu· 

bur etmediğinden on gün müddetle ye

niden eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 1Q Ağustos 938 Cu· 
ma günü saat 16 da 11af1a müdürlüğQ o· 
dasında teşekkül eden komisyon marife· 
tile yapılacaktır. 

2 - Tahmini keşif bedeli metre 
mtk'abı 45 kuruş üzerinden 2250 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (169) liradır 

4 - .İşbu para Üçürıcü Umumi Mü· 
retıişlik g rup inşaat tahsfsatendan tediye 
edilecektir . 

' 5 - Bu işe ait keşif evr8kını istek· l lller grup inşaat kontrol şefliğinde oku· 
~ yablllrler. 

6 - Taliplerin f caret odası vesika· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· Iarile birlikte blrl~cimaddedeyaulı gün 

tarihlerinde çektlece .. tlr. (No. 623) 9-2 

Kara Hayvan Borsası Satış Cedveli 
[ uustos birinci hafla J 
Bn aıa~ı En uukırt Orta 

t}ııtt &lgı ,,,,,,,, Kr. s. Kr. s. K. &. 
Ok111 50 l7573 5 40 10 54 8 34 

liı•i 46 10675 6 00 9 'iO 7 49 
Kop 6ktztt 17 3800 5 95 8 -43 7 36 
Manda 4 1335 5 88 6 ss 6 15 

ve saatta komlı:yon ılyasellne müracaat· 

ları ilan olunur. (No. 639) 

Erzurum Belediye 
Fen Dairesinden: 
1 - Transit yoluııun şehtr dahHt 

nihayet k1smı Karskapusu c!lddesl al-

·12 AOusıos 1938 ~ 

Alamctı Farı L\ıı 

TOP ANE Terazileri 
Tüı kiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının l\1amula tıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

erııoramda Sahı yeri: NEŞET SOLAKOÖ-LU ye Ortağı 
Garcakapm, Kavaflar çarııaı 

ELiŞLERiNiZ 
>> >> C. B. Kotonlarını kullanınız 
>} Renkleri asla solmaz, güne:ıe, yıkanmaya dayanır. i 
~ nün·yanın en saylam Kotonlarıdır. ,, 
1? 11 C B Beyaz ve Krem dantela kotonlarııııil• ~ l/ • • A L A C R O I X" F L O R AL t A ve has A G fplfklerlnlll 

~.,\• E d k d ;. rzurum a toptan ve pera en e satış mağazaaı 

>> TAHSİN ŞERİFSOV ;;. 
\• Türbe caddesi N o: 73 " 
11' ( No: G24) 3.' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~':'.:/' 
Buğa 1 295 o 00 o 00 6 77 
Daaa 8 1015 5 0() 7 40 s 69 
Ok~ ı 75 IJ 00 00 00 10 60 

i:a~:;e t~~::r~1~~~:~~atı açıkekslltme ne Karaköse Askeri Satınalma 
Toklu malak 1 220 4 ou 00 00 OU 00 .. .,,. 118 6030 6 13 12 50 9 39 

2 - Bfı işin keşif bedeli 1200 lira· K d • 
dır. omisyonun aı\:ıel 

l(un 27 1095 8 57 ltl 66 10 8 
3 - Bu işe ait t;1hlut fiyat keşif Kaınlı zıtf a e'ulltmeye konulan 840000 kilo arpaya eksiltme günunde 'f" 

rennr ve hususi şartname Belediye Fin t r _, 
Iaçl 24 900 6 70 
Yapar 6l Ç. 6016 u 00 

!ıl 43 7 
00 Ol 00 

41 

00 
li çıkmadığından bir ay içinde netlc9fendırm9k üzere paurhğa çıkarıloıış 1 '..lı'.tr 

Dairestnde görülehfllr. 1 t fV 
m n bedeli on s3kiz bin dört yüz seksen liradır. Ik teminatı bin O~ yüı rl 

4 - İhale ~6 Atustos 938 Cuma altı liradır. Pnulığı 5-8 938 tarihin 1en ilibaren talip çıkmadığ,t takdirde b~ı 
günü saat 15 de Beledfy~ Dairesindeki pazarlığı yapılacaktır. fhalest Karakösede askert satınalma komisyonunda ı 8 

Pıket yatı 12'3 T. 20l91 51 50 55 su 00 (10 
Kuyruk yağı 5 T. 80 o ou 62 Ou 00 00 
Gravyer yatlı 9 142 o 00 ~u 00 00 00 komisyon taraftrıdan yapılacaktır. bilir. (No. 613) 4.....--/ 

5 - Muvakkat teminat 90 liradır. ~ Salamurayaaıız P. f 4 1026 Ol) on 3 50 00 00 
Batırsak 120 120 00 00 00 00 10 00 

Gümüşane 
Vilayetinden: 

1 - Bayburtta yeniden yaptm'a· 
v 

Erzurum 
liliğinden: 

1; d 
1 

tı 1 8 938 t Grup inşaatı sahasındaki beş bin 
car.. aygır eposu nşaa - - a-

lbt d lub be Q ndd tl metre mlk 'at toprağın kaldırılarak kö;:ı-r n en aren on ş g n m e e _ . 
rü civarında belediyenin gosterecetı ma· 

açık eksiltmeye konulmuştur. h il kl' k k ·ıt l'l 9 Ab a e na ı açı e sı ıne usu ı e . 6 as-
2 - lnpatın muhammen bedeli tos 938 tarihinde eksiltmesine talip zu 

~534 Ura 27 kuruştur. bur etmediğinden on gün mQddetle ye· 
3 - Sürülen pey haddı lAyık iÖ nlden eksiltmeye konulmuş•ur. 

rü!dOğü takdirde ihalesi 15 • 8 · 938 Pa- l - E'cEi 'tme 19 Ağustos 938 Cu 
urtesl iÜnü saat 11 de Vilayet Daimi ma gOrü saat 16 da nafıa müdüriüğü o· 
encnmenlnde yapılacaktır. dasında teştıkkül eden komisyon mal'I· 

4 Ş tn 1 Vll. t D l t 
L' fetile ytp :lacaktır. 

- ar ames ye a m r,n-
cümenl kalemindedir. 2 - Tahmini keşlt bedeli metre mlk.' · 

5 - Eksiltmeye fştlrik: etmek iste- abı 45 kuruş üzerinden 2250 liradır. 

1 h b b ıi 0 1 edlbu 3 - Muvakkat teminatı (169) liradır. 
yen er mu ammen e e n ıo J · İ · _ 
çuk tutan olan mebabA-e aU baııka 4 - şbu para Üçüncü Umumı Mu-

k "' H r M h b e esi f ettlşllk grup lnşaah tahsisatından tediye 
me tu .,,u veya usus u ase e v zn edilecektir. 

heaabına bankaya yıtmlmış depozlto 5 B . 't k 'f ak i t k 
1 b bh- bi - u ııe aı eşı evr ını s e . 

akçesi makbuzu 1 e lr tea utte on n 111 1 t k t 1 fll-"f d ı. er grup nşaa ı on ro şe 6 n e o~u· 
liralık yapı işlerini yapttklarına dair yabllirler 
Nafıa ve 938 yılına alt Ticaret Odası 6 · T 11 1 ri t' t d ·k 

• - a p e n ıcare o ası vesı a· 
veslkalarlle b'rflkte VflAyet Daimı E:l- 1 1 bl llkt bi i 1 dd , an e r e r ne ma ede yazılı gOn 
cl\mcnlne ıeımeleri nan olunur. tt k . 

ve saa a omısyon riyasetine müraca· 
( No. 

587
) • -

4 atları ilan olunur. (No 640) 

Kars ~af!.a v •• Erzurum Vilayeti 
Mudurlögunden: Daimi , 

2 adet 12 ·şer tonluk Austin mar· 

k• binzinıı .nındir makınesının tamırı Encümeninden: 
E•zu~um · Tortum yolunu.l OX 435 

llndlre yedek parçalarının alınması fşl net kilometresinden llibaren bin metre 

açık eksiltmeye konulmuştur. tul Bordur taıtnın ihzarı (1480) lira be· 

ve altı adet Austln marka benzinli si-

1 - Keıır bedeli ( 4961 ) lira ( 50) deli keelr mukabilinde açık: eks\ltme u-

kuraıtur. sulile ekslltmeğe konulmD1tur. 

6 - Talfplerin toprak nakliyat fş· 
terinde çahşmı~ olmaları şarttır. 

7 - Tallpleıio ihale komisyonuna 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

( No. "635 ) ·3 - 1 

H VA 
11 • 8 · 988 saat 14 raporu 

Rüzgar sürab : 1 • 2 metre 
Rtızglr istikameti : Cenuhlgarhi 
Kuru hararet derecesi: + 21.7 
Azami hararet « : + 28 4 
Astarı • « : + 13 2 
Rutubet « : % 2n 
YaQıt: Yok 
Hava tazyiki (Erzurumda): 608 ö 

« « (Denli vlyesfnde) : 753 9 

Türkiye lş Bankası 
1 9 3 8 

KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 
2 - .Keştt ve Şarlt\amesl : Kus, 1 - Eksiltme 26 A-"ustos 938 Cumı 

· Mil 'ü, 6 İkramiye plAnı 
Ermrum Nafıa dUrı · derinde ~orn:e- o-ünü saat 16 da vllAyet dalmt encümen 

6 4 adet 1000 liralık 
bilir. odasında 7apılac_aktır. 3 500 

3 -- Muvakkat temiııatı ( 872) lira 2 - Keşif bedeli (1480) liradır. 
16 

: 
25

0 : 

( 11) kunıttur. 3 - Muvakkat teminatı (110) liradır. 76 100 
4 - İbaleıl : 17 I 8 I 938 iÜnüne 4 - istekliler bu fı;ıfn evrakı fenni- • ,. 

v 80 » 50 » 
mO adlf Çarşamba rüntl saat 12 de yesini Edurum nafıa müdüdüğ'ü ve dal-

200 2
5 

4000 lira 
4000 ,. 

4000 » 

7600 ,. 

4000 ,. 

5000 ,. Kara Nafıa Mndürlüğü odasında tfŞek· mt aocümenlnde okuyabilirler. · ,. ,. 
d 384 ,. 28600 » 

kDl eden ekılltme komisyonun a yept· 5 - İstekliler tfcuet odası vesika· · 
Kuralar: 1 Mart, 1 Hazıran, 1 Ey-

lacaldır. larlle nafıa müdürlüğünden alınmış .ehli· HU, 1 Birtnclkinun tarihinde çekilecektir. 
Taliplerin blezktlr rün ve saattı yet veslkaslle birinci maddede yazılı gün En az elli 1 ra mevduatı bulunan he· 

._oml17onda bulnumaları. ve saatta komisyon riyasetine müracaat- saplar kuralara dahil edilecekJerdlr. 
( No. 134) 4 -1 lan ilan olunur. (No. 638) 4-1 (No. 476) • 

Sarıkamış Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

· 1 ıo l'i 
150000 kilo sığır eti kapah zartla eksiltmeye konulmuıtu·. lbales 61 

938 Perşem~e günü ıaat onbirde Sarıkumışta askeri sabnaJma komlsyonu11
11,, 

pılacaktır. Tahmin bedeli yirmi dört b~n lira ilk teminatı btn sekiz yüz d•o ~· 
Şaıtnamesl her gün komisyonda görüleblllr. Teklit mektupları ihale saatuı S ~ 
saat evvelfne kadar kabul edile bilir. (No. 614~ ~ 

\ 
Sarıkamış Askeri Satınalma ~ 

Komisyonundan : ~· 
1'110 ... 

650000 kilo un, 28000 kUo saie yağı, 17000 kilo toz ıeker, 50000o ıttl ~~ 
ru ot kapalı zarfla e'ıcslltmsye konulmuıtur. Unun tahmin bedeli 8 !00 dit· \e 
temtnatı 6630 lfradır. İhalesi 17 Ağustos 938 Çarşanba günü saat onbirde 1J ~ 
yağ'ının tahm·n bedeli 320 O lira ilk teminatı bin sekiz yQz altı liradır. ı~;9sJ 
Ağustos 938 Persenb~ gü:ıü saat onbirdcdlr. Toz şek9rfn tahmtn bedel

0
1 pbeşlfj ~ 

ilk teminatı 427 lira 13 kunıştur. thııles, 19-8-938 Cuma günü saat ıJ d-' 
Kuru otun hhmln badeli 7300 Ura i 'k temfna~ı 547 lira 50 kuruştur. J{tJf~~/ d~ 
ihılesl 12-8-938 Cuma güııü saat onblrdedlr. Itıaleleri Karakösede asıcert t>ll~ ~Y~ 
ma komisyonunda yapılacakbr. Şartnameleri her gt1n komisyonda göt~~~ '4t 
Teklif mektupları ihale saatlarından btrer saat evveline kadar kabul ed~ ' 

(No. 547) ~ ' 

Trabzon Askeri ı Erzururrt ı>t· 
Satınalma ıvaliliğindB~'~ 
Komisyonundan: Grup ioıaatı sahasındaki ~·~j ~ 

metre mikAp topragın kaldınlaf8 1 'J '' 
260000 iki yüz altmış bin klio utı civarında belediyenin gösterecd ~ ~ 

hpalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. le naili açık eksiltme usullle 9 
Tdhmfn bedell 35100 otuz beş bin yoz 938 tarihinde eksiltmesine taUP f \ 
lira ilk teminatı 2632 iki bin altı yDz etmediğinden on gün müddetli \ 
otuz iki lira 50 elif kuruştur. Eksiltmesi ekslltme~e konulmuştur. g~ ~ 
26 • .Ağ usto - 938 Cuma gftnü saat 12 1 _ Ekslltme 19 Ağustos ~ 
de Trabzonda Askeıi Satınalma komls· rıa ma güon saat 16 da rıa v.r! 
yo:ıunda yııpılrcaktır. Şaıtoamesl her lüğü odasında teşekkül edeD 
iUn komisyonda görülebilir. Teklif maıttetlle yapılacakbr. deli 
mektupları belli gUn ve saattan bir 2 _ Tahmini keştr be 

50 
lif 

saat evveline kadar Komisyon Başkan- mlk'abı 45 kuruı bzerlrıden 22
69

} 
lığına verllmiş veya posta ile rönderll· M t (1 
mlş bulunacaktır. 3 - uvakkat temine ı L]JSllııı 

4 - lıbu para OçuacO d• 
( No 636 > 4 - 1 tettfşlik: grup inşaatı tahslsall0 

edJlecektır. 1'ıJJI !il-•-••••--••-- 5 - Bu fşe ait keşif evr' 1,,o• 
Teminatlı Daktilo, Dikiş mer grup rnşaatı koı: troı şerııı 

h . k yablltrler. ~ 
Ve er ll0Vl ma ineler 6 - Tallpl.-rin ticaret od• 'f'~ 

tamiratı yapılır Jarlle birlikte birinci maddede 8 ~ 
ve saatta komisyon rlyaset1~4 1) / 

Riza Vatandaşlar atları ilan °1~- (NO:.,.. I~ 

SllAh .Fabrikası karş'ısında 

Bay KAYA hanesinde 

Sahlb ve Başmutıatr 
CİB AD BAB~~ fi 

Umamı Neşriyatı İdare E:DjÇ~ 1 

İflerl Müdürü: izzet~ .J 
Buıldığı )'er: DOÖ11 s" 


