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Uzak Şarkta Sovyetlerle Japonlar Arasın a üz kereleri 
sker Başlıyor. Garpte ltalyanın Frankoya 

Ve Cephane Göndermesi lngiltere Ve F 

• 
enı 

Rus ve Japon orduları 
harekatı durdurdular 

İki Sovyet, bir Mançu ve bir de Japon 
zabitinden mürekkep muhteJit 

bir heyet hududu tahdit edecek 

Bu heyet hududun tahdidinde 
1 

1 anlaşamadığı takdirde harekatın tekrar 
~başlamasından korkulabilir il ar le iye Km1.faaı i 

r .. ITV/NOF 

, ------------\ Moskova 11 (A. A) - Sovyet evr.ıkı mü bltelerlnl lbr::z etmek m:ıcbu· Is Rusya ll9 .Japonya arasıoda Çankufeng rlyetlndedlr).,.r. 
Pan ya hududu lhtıı•rı yüzllndım güolefden bert Bu ttkllf eden ;\ ü-cn .m:\"d·d~kl h b• d devam etmekle o'an kanlı çup1~ma<ta halcrm hevetl n e~PlPııile 4 ünr.i nıa"de ar ın en Sovyet Hıtr 1ciye Komis,rl Litvln · f He drkf huftıt ve evr-kı ır.ü"bltA ib·az m~ 

qlınan dersler .Japon sefırl aruınria vuku bUlfln anlıış 8Pleslre büyUk elçi it1raz etıılş ve h'l 
ma ile bugün saat 12 di muhıısallata k.umetlnden en yakın zamanda cevap 

Necip Ali KÜÇÜKA nlhaytıt veriloılş~lr. alarak bfldir:>c,~lr.f vadetm\etlr. 

ı 
Bıı anla~maya göre, lld t•rd kuv· Tokyo 11 (AA) - R .. ııı<T•İ t 0 bll~ : 

9Panya'da en son ve kat'i taar- vetlerl bu ayan onutıcı g,.c,st sa't 12 de Lltvinof büyük Pl,;f l\flsi.,koıun teklttlo· 
• ~ tlııların yapılmakta olduğu bir bulunmtıkta oldukları m 0 vzlleri mu'ıa · rlni kabul etmiştir. ı 

~ti defalar ilin edilmesine rağmen faza Pdfc !kler, iki Sovyet, bir .Japon. 
~~ferin hangi tarafa teveccüh bir Marçu delegesinden teşfkkül edecek Son MuhPrclıclcı· ı 
~ ~~i•ni kimııe kestirememekte, kan- bir ' komisyon bu hududu kati olarak 
t... k tespit eyleyec .ktır. Tokyo H, (A.A.) - Har1c1ye nsz • 
,..İt lllalar devam edip gitme -
ııt., • ... 1.:ıarp bı'r g-un b'ır taraf, bır' retlnin resmt tebligl· Bügün saat 12 de ,~ .-ı l .t t Ylnohın leldillt·rJ di& hudutta So.vyetlerle Jap..:n ... :r ar ,.)ı ... dı 

6er taraf için müsait cereyan 
•t... il bunun daha ne kadar de- Moskova 11, (AA.) - Tas ajansı şlddetıı bir çarpışma olmuştuı Bu çar 

·~ td bildiriyor: Dün Jnponyanın Maskova bü- pışmada Japonlar evvelce terk eltfkleıi 
' tceğini ve zafer tacını kimin 

~ · yük elç•si Bay Mlsisko hariciye kom seri mevzileri tE krar lutmağa muvafü. ol 
llıi tahmin etmek kabil de- 8 L" · l... . B . . ay 1tvlnofu tekra"' zıyarat etmiştir. Bu muılardır. Sovyet topcuslle tayyaı.!ları 

~ ~ ununla beraber iki yıldan- görüşme Esnasmda Bay Lltvinof aşağıda- gayri muharip mıntıkalar üzerine a~e~ 

n a
,.. .. ı Düşürdü 

ingl fz Rafı tıklli ~m ·Jay l cfflm;.oıl b "<lO"'.r 
{it&lyamns lnglli1ı • /talya.n anlB6masmn rlı(j;nın, Gerıenıi Franko'ga. ge-J 

nldeı. asker n sillh göndermesi lnglltel'6dB ı:ssbiget ug<ııııdırauştır. lngllt:ı: 
BRıvekili bir tarnftan ltolga hükametl ne:ıdin 1e te;ebbüste bulunduğu gibi, 
dlğ r far:ıft&n da ltalysmn Londra sefirini kı;.bul ederek kendislle görDşmüş
tlir. Bu vuiget Avrupe.da yeni bir geJgirJlk !ıusufe getirmişfir. Bu husustaki 
son tGlgrafl r IJ fincü cayf .. m·zdsdır} ~4rdeş ~anı döken bu milletin ki 4 madde üzerinde tekllflerrnı yapmış· açarak mühim zayiat vardlrmekdedlrleı 

~~ası bır çok bakımlardan son tın Kafile, kafile dolaşan Sovyet tayyarele- -----·~~-~''"'""'n-
" 'be enteressan, başka milletler 1 - Verilecek emirle Japon ve rl durmadan yolları bombardıman ede· B ,. r kiloluk 

tın buldu 
Nretıe bakılmıya değen bir Sovyet orduları olduklar(yerje kalac'iklar rek yOzlerce masum haltın kanana gir· 
~ Ur. 1914 tenberi askerlik tek- 10 Agustos gecesi tutulan hatlardan ile mektedirler. 
~ ~ !lazariyelerinin en son terak- rl vtyabut geri gltmlytcıklerdir. 
~t burada tatbik edilmiştir. Şiın· 2 - 1 l Ağ'ustos gQuü derhal .Japon, 
\ ~~dtlr d hir h l . Mançu ve S ıvyetlPr blrlltlnden mürek-
' ,L~ gleçen ali .1k a:

1
P e~~ kep bfr heyet budu 1un tesbitine memur Honkon 11, (A.A.) - Bugün Lun-

~~d arsıu usal po ti a a emını edilecektir. kay demir yolu clvaranda şiddetli ve 
'1\it ~r ıneşgul ve tehdit etme- 3 _ Çin, Sovyet ve Japonlardan kanlı bir muharebe o'muetur. Bu nmha· 

~~ mürekkep ayrıca bir hakem heyeti işe rebede 2000 kad.ır Japon askeri ölmüş 
~-~bu ınanzara karşısında de~- vaz'yet edecektir. I ve 1500 nefarde Çinliler tarafından esir 
~~ ~kunun, ve Milletler Cemı- 4 - Her iki tıır. t hudut harita ve ed!lmlştlr. 

Çinliler de aijır baSı)'Ol')Ur 

Altının bulunduğu yer, daha başka 
külçeler bulunması ihtimali düşünü
lerek muhafaza altına alındı ~~·~hniyeti içinde (karışmazlık) 

Si ı~tı· . şiddetle muhafaza resmi Bı·r amele dı·r·ı dı·r1• 'il f Evvelki gün, Evreni köyıtııdo tren Kulç ~nıo çıkhğı yerin başkaları tı-
L:'lt~ ı ade ettik. Fakat başka Harf inkılabının yolunda çahean taş ocağı u talzmcdan rafından aranması ihtimali göz önQade 
~"'lilcli,. ttler için hal ve vaziyet böyle toprak altında AhnP.t isminde blrfsl, toprağı kazarl!en tutJl ıı.rak, bu kmm derhal muhafaza a! 4 

>':a?ş?1azlık prensibi mesele onuncu yılı bir altın kOJçesl bulınuş•ur. Y kında tına a'ınmışhr. 
~=~ ~gıli devletler tarafından can verdi bu Unan diğer amele, Ahmet ustanın al Kü ç>-yi bulan S!!lt ush hakktndı, 

L · ""IQıı l v · · tın buldrğnou anlayınca, derh 1 0 tak vaktl'e haber vermediği için takibat ya· 
·" tt ş 0 masına ragmen ışın At t•• k K··ıt•• B k olmağa kalkm•slar va bo yüzden de kav- pıl cıklır. 
'•· •abasında çok agıv r zorluk- a ur u ur a anı- ".... t K b ı 1 ı 

'q Cesedi ancak yirmi dört saat sonra ga vı.mış ır. avganın se eo an anın· -------------
Sdüf edilmektedir. Akdeni- nın telgrafına cevap ca, hadise derba\ l ıca karakolu"a haber F ı 
·'•·ıetini kendileri için hayat'i Verdt.ler kumların altından çıkarıldı verila Jş V8 her hangi bfr Vc:k'aya m0 y· ai i mechul bir 
~ t dan vermemek üzera tetblr alındılı gi· 

ttıe . telakki eden devletlerin Yen ık ... derede kontaratcı bay Rızanın bi, Ilıca jıındıırma komutanı da mııhal:ine 
· ~tı Çok ince ve ehemmiyet- Ankara, 11 ( A. A.) - Yeni kum mevkllnde evvelkl gQn bfç umul- gelerek tahkikata beşlam ştır. cinayet 

b tıu.. · . İ 'd ki Türk harfterinin kabuliinün 10 t 1 b' k 1 ·r Kö 12 kil f d 1 · ·• ıçın spanya a yan mıyan ec ır aza o muştur. ortumlu ye o:nctre mesa e e bu u 
Alt sıçra t b t b b-- uncu yıldöniimü miinasebetile otuz, o'uz beı yaşlarında ameleden Mus- nan taş ocağında çalışmakta olan Tor· Bı'r kadını eı'n'n b h 9 e d 

. """-· yış a aş an aşa u- Ku•ftu·r Bakanı Sarret Arıkan t 1 tu k kö l . d Alt h' S fd" · 1 1 a ~ S n 8 ··q rr• ta ıı smlnde blrrsı, kumuo yanından ge· m azası Y eııo en 0 6 .u a ın ~ 

d.' ~k·!· tutuşturabilmesinin tarafından cekilen tazim tel- çerıen ist,f halinde yıo-ılan ku!lllar bi bu ayın onunda bir alttn külçe buldu kurşunla vurdular 
.~ ,. k Un olduğunu bir an ha- ' ' " r ğu ve bu altının amele tarafından eıın- A 

llN. ~• a grafına Atatürk ,a karşılığı drnbtre çökmOş ve Mustafa alt nda kal· d \ k . t d'-". b " ... 
1 

Rize, [ Hu~usı] - GQndo~du ka~ 
"· ."'" rnıamak gerektir. Bizin-. en a ınma ıs en 5 1 ve u yuzuonc e " 
"'"' ,I', t vermiılerdir: m ştır. kavga cıkt kı anlaşılmış'ır. Taş oca~ı sabas!nın BuyOk köyOnden Ö:ner otlu 
!.~ al ınak istediğimiz mesele Facıa1an ilk Ö"c" kimse hab ... rdar ustıısı Ah:net altın klllçes'nl am len n 1\a.sım karısı 40 ya"Iarında Fatma evi• 
~ .. l · s 'd k «Türkün kültür sahasındaki " \ -t~ri Panya a es i zaman- olmamış f, kat sonradan :\fustafanın kum elinden ıılmış va vazircti I çe J ıtndtırma nin bahçesinde btr tabanca kurıunlle 

~ b"lcrıındahW h Ad t • b' kabiliyetinin inkişahna temel olan ' karakoluna haber verm'şl'r. vurula:uı: VJ ö'ü l k b ı t ~ q ı arp a e a ır xltında kaldıtı anlaıılmışhr. Derhal kum· bu ihbar nzerlne mHhalll e 'dil . . 'I ' o ara u unmuı ur, 
'd nded' G 1 d harf inkılabının onuncu yıldönü- l 1 1 d 1 1 '"'ö t 1 . · n i mış Katil araştırılmaktadır öl tis .. ır. eçen asır ar a ar açı mış ıe e, y rm 11 saat a tın ve bır zabıt varakası tutulmuştur, Z'lh t • 
l':ııl)t\ır tunde çok kanlı hadise- mü münasebetile gönderdiğiniz da kalan M ıstafanın ancak camız cc~eı varakasında altın knlçPsfnln ıs kHo, 250 
tJ,t' · Bu hadi!!elerin asıl ve telgrafı memnuniyetle aldım, te- d meydana çıkarılm ıtır. grcım sıkletfnde olduğu yszılmakt d r. 

1 itti lspanyol milletinin ka- şekkür eder ve milletimize kültür M Mdeiumumiltk hadiseye vaz'ı yedet- Bilfıhcıra f'czancde tartıl~n bu külçe"' in 
atam--lıdır. Fakat geçen 1 sah.asında sonsuz başanlar di-ı mı, ve doktor muayeoest n~lireslnde Ö· Kl3 kilo, 800 gram. g-e d ğf anlaş lmı tır. 

... " • 1• lllçe değirmi ıeklındedlr ve mah'uttu·. 
l\c, 'p Ali KÜÇÜKA lenm.» ~~nu; d~forne ruhsat verllmış ır. Ceset- KQJçe. bir beyet tarafınrfa,n k ym il t k-

r aınyo?a konularak şehra g dirilmiş- dır edilmek üzere müddelunıu ııiliğe tes· 
ve defnedılmlıtır. llm edilmiştir. f Arkası 3 ancilde) 

Vlısır Başvekilinin Londra 
görüşmeleri 

Kahire 11, (A.A) - Buglln nazırlar 
meclisi bir Jçtlma a tdederek Başvekilin 
lnglllerede yaptığı temas'ardanh tali olau 
netlcelerl.müıakereye baılamıf}ard&r: 
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Transit yolcuları 
için Bayburtta 
otel yaptırılıyor 

Devlet otvbüsleri için 
ayrıca bir de 
otel yaptırılacak 

EKONOMİ 

Sovyetlere 
canh hayvan 
ihracatımız 

• • a tJ 

T rabzonda ekmek 
fiatları 

Fırın adedinin çokluğu ekmeğin pahalı 
yenmesinde amil oluyor 

13 AOustos 1938 ~ 

Ağrı at koşuları 
Halk koşu sahasının etrafına yüze J 
yakın çadır kurmuştu. Çok giizel bit 

Yeni neşredilen S. S. C. İ harici '1'rabzon, [ Husu~i] -- Ekmekcllcr • ft k h [ l l •k 
ticaret istatistiklerine nazaran son camiye' belediyeye e mek fiatlarına pıs e ço eyecan ıyarış ar seyret ı 
seneler zarfında Sovyet Rusyaya it- konu,an ııarhın azlığından bahseı!ere\c I 
h 1 d'l l h .kd n!ü acaat etmişlerdir. Be'e1Jye yaptığı 7-8 938 de yapllacağı ilan edilen sebeplerden birini teşkil ediyoTdtl· ~ 

Bayburt [Hususi] - 4·8 938 O'ünü a e ı en can 1 ayvan mı an a- t dklk ı· s· de· Hamur makinesi Ax.rı at koşuları tayin edı'len d ' t t ı b 1 ti Yıl 6 
_ v k' r d .. . . . e ne ıce ın · ııo zaman a s ar a mı~ u unan bay Hidaye n . 

buraya gelen İıbay Ferit Nomer lk' gu'l- şagıda 1 ıste e gosterılmıştır: geld1ti'i için fmn lcarlarının yükselemi- büyük blı halk kalabalığıle tam bir iti· rımı hakikaten bir yıldırım sür'atUe ~ 
denberl ~urada gerek parti ve gerekse 1915 de yeceğlni, elektrik, odun, fşci yemeğl ve na ve lhtimemla \'Ücude getirllmlş yeni suyu gö~Urdü. Koşunun bu derece 

1 Halkevl uzeTfnde hım inceleme yapm•ş- Büyük boynuz 116.377 3.307 kazanç miktarları da 935 senesinde bir saba UzerJnde yapıldı. Muhtelif yer- gitmesi Yıldırım hesabına iyi bir ııel 
lardır.. Haber ald!ğıına iöre burad~ Küçük » 910.833 3.715 takdir ve tayin olunan miktarlardan faz- lerde tanınmış hayvanların Jşt i ı akıle ya- vermiyectği muhakkak idi. Bay Re~, 
devlet otobüsleri içın bir ot~l . v.e garaı1 Domuz l26.495 2.016 Ja olmadığı için halen değiıtirllmesine pılan bu koiuya 27 hayvan lşllrak etli. Gaıeltnin sıkı b'r takioi bu tebli, 
yapmlacaktır. Bu iş için kırk ıkı bin 11 hiç blr kat'j lüzum ve zaıuret görntme- Koşunun yaln·z bir haftaya inhisar et- bertaraf etti. Ve koşu yavaı Y ti 
ra tahsisat gefm'ştir. İlbayımız bu mese- 1936 da dlğl, ESl!S9n şehir nüfusuna nazaran m'ş olmfSına rağmen, bu koşuya fcvka· halt tabUsını a!dı Bu snda n':~ 
le üzerinde incelemeler yapmış ve Is Büyük boynuz 131.916 16.677 mevcut fırın adedinin ihtiyaçtan çok lede ehemmiyet atfedtldi~I gerek saha- alan Ceylan_ ~unt1tzam bir te b~r ~ 
ttmlak edil i t dil n e l Ku··çük' . - koşuyu göturdu. Mesudun ari mes asavvur € c Y ı e· » 972.309 19.990 fazla olmasına bın:ıen narb h111r fırının nın mukemmellyetlne sıırr edilen himmet 

1 
pJe' 

l bl t ı l d' A tı · b - - . cumuna v""rayan Ceylan mevklfn 1 zza · gezm şer ır.. yrıcı ç.,y ay Domuz 131.509 13.270 <Tünde dort çuval un lşledfğlrıe gore ve gerek ınz\batl ted'llrlo tam bir mü .6 • ı.Jı 
l 1 t d t h ı t l · ti B bl 6 

• • • • , da terekttı Mesudun prşınden saa ..ı ev ç n e 8 s sa ge mıı r. u na- 1937 de hesıp edılerek vazedllmıştlr. Halbuki, kemmeliyet dı>hıllnde temın edılmlş ol . ıııJl"., 
d b 1 b 1 k . . fen Suna daha ustaca hareketıle nın a u sene yapı masına aş anaca - mevcut hrrrıların nüfut kesafeti nlsbe- masılede dikkate çarpıyordu Kısa bir 

4
o 1 

1 Hb o- - d t d Büyük boynuz 141.855 16.271 . raya atladı ve bu mesafeyi 4, _,, 
t r. ay yaHn umuşaueye av e e e- Küçük 750.

383 14
.
785 

tinde şehre taksımi ve kadrolaştırılmas1 zaman zart.nda vUcude getirilen gayet ço'.i'. lyl bir rekorla b rincl gelll'· 
cekUr. » halinde her fırının dört çuval yerine muntazam ve muhteşem bir hak9m ku oltirdl. Erzurumda 4 50 Ue bl ten tJI 

Domuz 128.662 12.616 8 . 10 çuval un işleyeceklerini kabul lesi ve bunun etrafına yüze yakın çadır vemet ve 2 4 l le bit~n sür'at koşıııar 
Yoksullar piyangosunda Bu adetlerin tetkikinden de gö- etmek laz1mgelmektedlr. Bu takdirde ise koşu mahallinden zlyade askert bir ka- :nazaran, K~raköse sahasında goste 

eşya kazananlar rüleceği veçhile S. S. C. İ'nin canlı ekmeğin dbha ucuza h.alka yedlrHmeal rargtlhı andır~yordu. Yer yer baş'ıyan muvaffakıyet her veçblle ş:tyaoı t• 
ha v n ithalat se de e e e _ mümkün olecağı kanaatıne varılmıştır. inşaat ve bu ınşaatın hayyizi fıle isal edil- dir. Bu rekoru itina ile vücuda ge~ 

Yokıullar Kurumu menfaatine çeki· r ak d V ı b ne d n l s .n y t- Belediye hali: lehin~ hennz böyle mesinde saıftd len faliyüle bir inşaat miş bir pistin mükemmellyeline "e,r 
len eşya piyangosunda kazanan numa- za ma ta ır. e u a et erın ~e e bir ~eşsbbüse glrmemfştır. Yalnız bir malzeme deposu manzarasını arzeden vanların kazanılan zamanla idoıarıl, 
raları neıretmfştik. Çek.iş gününden cek seneler zarfında da azalacagına narh koymuştur. Oda havayici zaruıiyenin ve her gtin biraz daha artan güzellfğioe daha matltlp bfr şekle almıv oırııal 
Ulbaren iki ay içinde ikramiyelerini al- muhakkak nazarile bakılmaktadır. en başında gelen ekmeği de faıh ş bir zevki selimin ifadesi olan yeni bir gll atfetmek lazımdır. 
mayınların haklarını Kuruma terketmlş Çünkü S. S. C. İ de, ilk zaman- fıat'e halka yedirmemek lç!o. Hlılbuki z~lllk katan Karakö3e bugürü hakika- . Dördüncü koşu: Kanıkösed9 

8 o'duklerı nazara alınacak ve ikramiye lar köylünün mülkiyetine nihayet ve- f nrrcılar bu fiııta da kanaat etmiyorlar. ten bir bayram içinde geçirdi. Çoluk ço · mış koşu ~ azınmamış bayva~ar b• 
bıtkları sakıt oleca'ltır. rilmek istenmiş ve halkın elindeki Binaenaleyh belediyeden; mevcud nüfus cuğile seyre koşan halk zevkine yugun sus 1200 ~etrel.k bu kotiuya tı µe 
Gayrı meşru çocul'Tunu l h'b. d v d d v kesalttine na1aran pek faz!a bulunan bulduğu bu seyri kana tana yakııı.:tan l~tirak ettı. Bay Abdurrczzakın ,yı 

5 hayvan ann sa ı ı ogru an ogru- fırın "dEdhıi no• mal miktara indirerek seyretmekle çok eyi bir gün yııamış ol fevka\Ade bir çeviklikle numar ııll' 
düşüren kadın ya müşterek mülkiyete tahvil edil- h Ik ~ ekmek yedirmestni vo geri- du. ve sonuna kadar bu vaziyeti IJJ 01 · f H lb k · t f d. k · d l b ·1 a a ucuz ettt Potaya bir at boyu mesafe I~ 

Rize [ Husust] _ Yemişlik köyün- mış ı. a u ı k ısa ı aı e er ı - ye kalaca'k fı1tncıların da za2ar görrre- Birinci koşuya bin metre mesafe da- lbr~blmln Arubı çtzıiye dahil o 
den Ha~n oğlu Mustafa karısı Fıltma h~.ss~ hayvan mülkiyetinin v şahsi melerlnl temin etmesini beklemellylz •. b·Iinde koşacak dört tay iştirak etti joieyf Ahmet yaptığı son baınled: 
kocasından uzull bir zamandanberf ayrı mülkiyet esasına dayanmadıgı tak- Bu koşu1 Bay Abdurrazakm tayları çok tO koşuyu kazanmakla beraber ço 
bulunduğu için Çağlayan köyünden tirde bakımsızlık yüzünden mahvo- Köylerde elektrik ve ümitli bulundukları halde ayni zata ayit bf; kaz3ya maruz kaldı. Baygın tıl~ 
Mustafa otlu Hızırla ev!enmek kastile lacağını isbat etmiştir. Bu suretle radyo l~I tayın koıuyu lnı_çırmak ı&vdasına de yere serilen Ahmedln üzerfild11ı 
mQnasebette bulunmuş fakat bu m1lr a- S t k" l'· .. 1· d ki h l , duımelcrl ilbl bir bfnıcilik hAtuı yüzün- rlden O'elen hayvanlar atlayarıı1' 

' ovye oy usu e ın e ayvan arı vııa·yet merkez ve b'rlncl sınıf ka- d ı· d B M t r b 6 J 
ıebet çarçabuk semeresini veım'ştlr. . .. _ . 1 en ne ıc ~ e ay us a anın tayı aş Bayı'ma hadlseslle hareketsiz 
K d bü Ü b .. kt k t 1 kesmış veya bakımsızlık yuzuncıen zalarında elektrik saııtra ı bulunan höy- farkıle birinci ve Bay Abdurrazakın tay- Ah t b b k 

1 
i bfl' 

arnın a y yen u yu -!n ur u . h 1 b l B . - kil t b - at e l kt lkle me u are ets zlfğ sebe .ı 
mak isteyen Fatma çocuğu düşürmüş ma vo masına se ep o muştur. u lerın. ~uır n mer e e sur e e r lan lkil'.'c\ ve üçüncü geldiler. Bu masa· tıuı yeniden kazanmış old oerllll' 

• t k d k tik b 9·· t tenvırı vilayet ve knttlaıa tamim edil- f i bl · 1 1 ı 115 d k t t · 1 u. ~• Jse de mesele duyulmuş ve kend'sl Ad- vazıye arşısın a ı ı aş os er- . . ey nr.c ge en n • a a f mış 0 • tahane1e kaldırılarak müdavatı / 
• S .. C · . h mfştir Elektrık tesısata yapılıp cereyan K kö d t k E · het llyeye verllmlştlr. mış ve . S. . 1 harıçten ayvan . · • . ması ara se e 8 mıra ının ,rzuruma jokey Ahmede gösterilen aıaka .., 

Gümüşaneden dört 
senelik ihracat 

ithal etmek mecburiyetinde kalmıştı verıldlkten sonra, koy kanunu muclbın- f&.iklyetine gösteıir. şükranın fevkinde addedllmeğe JA> 
• ce, köy meydanlarına da birer radyo İki 1 k ki h f ı - . gO 

Umumi Harpten evvel canlı hayvan konec:ıkhr. . ne oşuya se .z a:yvan, ş Irak Gosterılen ihtimam sayesınde t t 
'h t l R S t .. Bu radyolarla köylü içlr. fiydıılı ola- l ettı. Bu koşuda en tehlıkell göıü en bay- hastı: hanede sçan jokey Abrne 1 ı ~a.ca ~ y~pı an us~a ovye reıı- cak bi·çok: nflşrİyııt yap•l,caktır. Köy-ıvanhr L~}Ia, Arzt Ejder ve Zarş t kay- gllnü iadel afiyetle bastıhaneYI ıe 

937 mmı~ ıp~dasında m~lyonlarca hay- lü'erln fstirııde'.erı için, Eyhl'den ltlba makamının Yıldız adıı Kars ve Erzurum- En ufök bir şikayete ınah811ş 
Ton Ton van ıthalıne mecbur Kalmıştır. ren neşrivata başlıyacak olan yüksek c!l tanınmış hayvanidi. Bir l.rapaldanma maırak gibi sıkı bır hıkayyude 

934 935 
cın11t Ton Ton 

Etma 1600 1750 1842 1250 Halbuki yeni rejim köyliiye hay- tevet'ürlü EUmrsut lstasyorundan da is- netlcJsl olarak Yı1drznı çıkışta bhılcfslle tulan Karakös3 at yar ş1 kOŞ~ı 
Armut 75 85 79 170 van hususunda mülkiyet hakkım ta- tifade edll·· c'3ktlr. Ayrıcı icap ettlkce beraber yuve.rlanması Yıldı zdan beklenen he~etinfn her türlü kolaylığı lb'teı! 
Ceviz 250 300 275 2G2 d v d k b' d S S C 1· bu radyoların hoparlö•lerfnd n, köyler- llıııitlerl akim bıraktı Ejdsrle L-,yJanın /erı ve hatta koşudan sonra dB hl 
B d 1860 1700 26 9 1979 nı ıgın an ısa ır zaman a . . . · h - 1 k latı ÇJ." 

uğ ay .J d h .k b' d de verilece~ faydalı konferansla~ için y. rışı götürmeleri pk heyecanlı oldu. mu taç gorU en oşu hayvan 
Arpa 3010 2908 4621 1125 e mevcut ayvan mı tan ır en d · t·r d d·ı ktl d B t d ı ı t ·ıeıı v v . e ıs ı a e c ı ec' r. Vaktında çıkış yapamlyan Afet en geri- a A aj ıır a res nce gös erı fllııc 
Ç ııvdar 29~~ 27~~ B9j~ 12;; çogalmaga başlamış ve aradakı far- _ _ _ _ _ de kalmlş ve buyük bir mesafeyle rekip mlmı aUika memleket baY ~ 
MMe1811!ımek 24 22 5 52 12 5 kı aşağı yukarı kapayacak bir hale ne de fiatları indirmek Sovyet Rus- lerinl takibe koyulmuş bu,undu. Yanım verilen k!ymet.1 nazarlarımızdBbft 
----------' -----' · · h ı'hracatımızı çogv alt- . da taayyua eltırmeil-e çok caolı t1' gelmıştır. yasına ayvan bltmesıne beş yoz metre kadar merare 6 ~ 

HAVA 
12 - [J - 918 •at 14 rıporo 

Riiı(tr sürab : 3 - 5 metre 
Rtlqlr Lstlkamett: Cınuhliarbl 
Kuru laararet dereceıl : + 24 7 
Auml laararet • : + 26 2 
Allart • « : + 13. l 
aatubet • : % 33 
Yatıı : Yaamuı 
Han tasyfkl (.Emırumda) : 604 9 

• « (Deu 1evty~lnde): 751 o 

Bu gece 11 öbetçi ecza e 
«Cumhuriyet>> eczanesidir 

k · · I · d ·· b t - oidu. Gelecek ser.e koşularıPıtJ 1ı 1934 senesinden itibaren Türki- ma ıçın a ınması ıcap e en mus e kaldı~ı bir zamenda yaptı ~ı bir hccum- 'bl .., dil 
1 

h d ki ~ 
t db" ·l d v 'ld' l Af iki lllil- f Ejd 1 tava ı a6 e mes akkın a ıı yeden yapılan hayvan ihracatının e n er egı ır. a et ne r.e geçm ş ve er? sağ- inkişaf ve terakki sahasında f. 

l b l . . ..h. • Bu hususta yapılacak esaslı ted- rısına yapışmış bulunuyordu. Gıttikc: ittmatla hızını almış buluoan 1'' 
aza ması se ep erının en mu ımmı b' l 11 · .. ·1 k r E · i d bil d' 
de budur. Bu husus Türk istatistik ır er ma ~mıza ~en~. mudşterı er lap"nıaın m!hesa et b Ildier n ipk~tb~ya ta 1 alo ıremleket hıtyvarcılığınııı ıfeıt 

. • bulmaktır. Bır bastalıgı once en an- 0 mas e n ayc u u ve 1 ın me rEy fma hurnst bir ehemmiyet il 
rakamlarının tetkıkınden de anla- lamak ve ona göre tedabir ittihaz 2,35 de kat el~ekle blrfn~llfğl temin et- bu fnkişafa amil olacak esb•fır 
şılır. etmek icap eder. Bugün Sovyet ti. Bu s~retl~ ~Jder blrfı cı, Afet ikinci etmediğinin bir bürhanı katıl pi 

Türkiyedera S. S. C. / hayoan R h .h tı ve L~ylada uçurcll olarak kabul edildi. koşu Karakösede takdiri ve ~~ 
'h v ulstyasına al y~a~ ı racka mızı çok: Ü :Urcü koşuya 3500 metre mesBfe lık içinde geçırn günlerlmzlıı 
ı racı ga ma çare erını arar en yarın ı · hl b t ld ı 

Yıllar B Lira . . .. .. .• dahtlin1e koıacak en kuvvvetll dokuz r a ırası 0 u. JfJ' 
aş Rus ıhtıyacını da gFo~l' ~nundeMtut- hayvan iştirak etti. Bu koıuda Erzurum c,vdet KA~ 

1934 205.721 1.642.161 mak ve mallarımızı ı ıstın ve ısır d ki k . t• d k . 1 ö .. hl 
a osu vanyt> ın t:n ço ıy g une- K fk t ı· d b'f P 

1935 164.255 1.277.369 gibi nisbeten yakın ve komşu dev- ııi bay Rec,bin Ceylanı bütün dlkkı;t ve a as O e 10 e 1 ~ 
1936 156.671 1.152.676 Jetlere ihraç etmek tedbirini araştır- lE c ·ssüsü nz~rlne celbetmelı.ten hali kal- Kafras o~ellnde şofOr .,8psl 
1937 108 666 918 854 k ·k d k ti' d • pıırası çalınmış VA hırsızlı«• '.JJıf 

. . ma ı tıza e er anaa n eyız. mıyordu. Mt sudun da bu kcşuda kuv ylserilt Saim yakalanmış, .Av 
Görülüyor ki ne teşkilat yapmak, ZETA vetli b!r rakip olması bu merakı artıran rllm'ştlr. 

se~ 

1 
Hafız Ruş'n şöyle düş'lnüyordu : Hafız Ru,en bestelediği bu şarkıyı lıklarına artık al·şmış olan ot, 

S T E 1 
-Neıminin hakkı varm1ş 1 Evimize muvaftakiyatle söyleyen küç"lcük sanat- bu şarkıy1 söy'e11ğf zaman, iri'' 

Saadet Rirecek, dfyordu Haklkat~n şu karından çok memnundu. Artık modası nı zaptedEır ve da1gın dalgın ~ 
kilçük Mahlreden büyük Paadet olur mu geçr-n bn eski şarkı Mahlrenin sesinde dinlerdi. Sanki ihtiyar bab8~;1 ı~ 
benim gibi insana ? O da büyUyecek. umulmaz bir canlılıkla tazeltnlyordu. farkıyı ta ne zamandan kerıd 
Fakat N'rmlnlo yaşma gellnctye kadar, Aradan on sene geçmişti. Nermtnfn mış ve bestelemişti. .ıı!i 

Roman : 30 Yazan Selim BABAN k ~ıtv gal\ba ben çoktan öteki dünyaya göçe- kırık kalbi de artı her halde bütün ız- Nermin kızını sesinin go rdf· 
..,. ccğlm tırııplanoı uyutmuştu, Zaten genç kadıo, kerre daha tııt:nak için dfıı1~11 ,1 ı-.ermln, yeni tasındığı mahallede Bu kıyafetle ara sıra kendisini ay- · d ., 

Harız Ruşen, muztarlp hayatının fe- mazi en hiç bııbsetmedlğlne göre, demek M"abirenin de bir çok çocU 11~1 el•• böylle bir tehlike geçirdiğini anla- nada Reyrcdberk, akdseden h !yaltne acı bir l8ket zinciri l\iııde kendfslnl ağlatmayan bütnn o eski acıları unutmuştu. ""u O'fbi, hafit bir peperııe,,, ;, 
m.ıfb. btlyar babası kendisini müdafaa tebessümle a ar ı. e-. 6 0., J 
edecek. ba'de bulunmıtdığı için, kendi - Hatta Mahir bile bani böyle gör tendfa'ne ıztırap vermeyen derin bir «Zamanla her şey unutulur• der- ki, söylediği şarkıyı bü3btll 
kendj.Qf müdafaaya karar vermişdl. se, vallahi tanımaz. neş'e ve sııadet kaynağı bulmuştu. O da ler. do§'ru lmfş 1 Fakat acaba ö1le mi? tlriyordu. d~. 

Ara sıra ziyaretlealne gitti ğ ı küçücük Mahireydi. Ô.ünceye kadar kapar.mayan yaralar Nermfn şöyle düşonoyor "ıf 
KOlndl kendine şöyle düştındü: MQrüvvet abla ile Saadet hanım bile: Mahire o y2şta ne kadar zeki idi, yok mudur? Hafız Ruşen, kızının her ,t" 
- Gercim, belki de güzelim. Onun - Şu güzel Nermln'n başına gelen· ne kadar da çok: kendfslnl sevdiriyordu. şeyi unuttu§'uoa zahip olarak, müteselli - Ah, eğer Mahir şu ş 

19\n arkamdan koşmak, başıma bela ç1- lere bak 1 Diyorlardı, O ne kıyafet öyle! Büytık baba, torununa musiki ders oluyordu ~ kızını dnhal tanıyacak. Je'J~ 
l ı Fakat Mahir şimdi nere ı~'' karmak isteye nler o ur. ylsl mi, ben Gö·Oyor musuu, aşkın v~rdlğl keder in· leri de vermeğe başlamıştı. Küçük kız Mahire, annesinin sesine benzeyen _ . fi JtB 

kendimi çirkin göstereyim. Kimsenin sanları ne bale sokuyor? btıaük babasının verdfil-j dersleri dikkat sesile, büyük babasının brsteledlil-l u llp de kızının ~oyledfğı 
• e; e; ş tır • şıırkıaını dınlesln. nazarı dlkkatını celp etmeyejhn. Ba,ıma X le dlnlPyordu Halta yavaş yuaş keman şarkıyı söylediği zıman, annesi olsun, , 

da yeni bir bela açmayoyım. Şprkı : .. IüHblm Iurıktır • çafmağa bll' baş,amıştı. bl'yük bahası olsun, yavruyu derin bir * • • elet ~rı 
Bu kararla başına eski, kötü Günler böyle ümitsiz ve oeş'tsiz Bilhassa büyük babasının hofuna gl- ht ğrak içinde dinlerlerdi : Aradan bukadar sen . ~~~ 

bir ıapka reçirdl. Tuvaletini ihmal etti. geçip gidiyordu. den bir şartc.ı verdı ki, onu söyledl~I de, Mahir ne avukat Nurı 1,,ı 
O ıüzeı. sarııın saçlarını mümkün oldu- Mahire çoğtar. Süt damlasın- uman Hefız Ruşen bütün kederlerini Kalbim kırıktır, ona artık dokunmll. de doktor Şemsettfne NerOl of 

' 
1 

H. t d "" bl k JsuP s 1 ıu kadar kapattı.Sntına vücudunun bQ- dan alınmış, annesinin südü ile. de bes- bütün yorgunluklarını unutuyordu. asretin zehrini bir daha ıunma ama •nırıı r erre o rf1l1~ 
tün ıüzelllğlnl örtecek, bol, gtnlş ve beslenmiş, büyllmüş, aunesile bü11ük b~- Bu ş ıukıy• çolc. esk.fden bizzat Haf z Mehoeıim söndilj gecem karanlıktır ld dod M-hlrJn artık N~ ıe 't 
pejmürde bir manto aldı. basının ıırasınıa evin neş'esl o1muşıu. Ruşen yazmıj va bestele mltıtl. Kalbim k rıktır, ona artık dokllnma ıl°u'la inanıyorlar, f'hul o'/ 

Ktıçtıcnıt ayaklarını topuksuz, iri ihtiyar bryük baba, küçtık torununu « Kalbim kırıktır • isminde bir şar- lardı. -)1'' 
;unduralar rıydl. çıldırasıye seviyordu, kı 1 Hayatın bütDn ıulümlerine ve acı· (Jf. 
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EN SON HABE RLER.9 
ltalya F rankoya mü emadiyen 
asker ve cephane gönderiyor 

41 Nakleden: S. A. i'--~------------1 
Planörde dünya 1/ngilizler bu yeni vaziyeti 
dördüncüsüyüz ltalyadan sordular Dinlenmek icin su 
Ankara, 11 ( A. A.) - İnönü 

kampından mesafe rekorunu kır
rtıak için uçurulan bir planörü
rtıüz düz hat üzerinde 170 kilo

metre katettikten sonra Sandıklı 
civarında yere inmiştir. 

İtalya Hariciye Nazırı sorulan 
suallere henüz cevap vermedi 

' kenarına oturdıilar 

Bu rekor, plinörcülerimize d Londra, ı ı ( A.A. ) - logiliz Bas· Çemberlnyn iıaıy"n sefiri ile 
Ünya dördüncülüğünü temin et- vekil He badclye nazmnın dnnkü gö göı· üştü 

Bu sırada suyun içinden, yılan 1 

tarafından ısırılmış bir kurbağanın 
rtıektedir. ' rÜ$me'etind~, l (' gtırz maslsh ıtgüzarının Locd·a, 11 ( A.A ) _ Bugü'l bay 

......__ ____________ ltalya harlcıye nazırı Lezdiade yapmış Çemberlayn ttalyanııı bUyt\k elçisini 
I barbar bağırdığını görünce .. 

İspanya 
harbinden 
ahnan dersler 

~--~-~~~~~~-· 
olduğu tı> şebbUs !:levzuu'labs olmuştur kabul edcrtk lspar yaya yınlden ıısker 

A~laşı!d :ğ . ı::a gB:e, 1 gil!z m!:s!e.-
1 
ve malzeme gönderilmekte olduğu hak- Kavga gOrOltü üzerine konu komşu l Ve kcrbsğa ile ytlan lnıan stıretlııe 

hatgUzarı ispanyaya yakında yeniden kındaki haber üzeriad görüşm:i4lerdlr toplanmış. Nta&yet bunları alıp mahke- gi ·etek biri Halis biri Muhlis adını takı-
göoderilen asker ve İtalyan hup malze- . e · meye gOtürm ;şıer. Mahkeme heyeti b 'r n ır. FerrOh'lahta arkadaş olarak dola,a 
mesfne dair heberleri mt.vzunbahs ede P .. rent~ budunun kapatılması müddet saış rmışsa da nihayet, azadm dolaşa Muı ·a ka1ar ıideıler. 
rek, Fransanın Pirene hududunu gönül- meselesi biri işi ha\ yolunu bulmuş; ikisinin de O sırada blr şet ilk )'aptırmak 'a 
inlerin geri çekilmesine alt plAnı ka· Parhı, 11 (AA. ) - logllterlnf:... ayrı ayrı zifaf gened shvallnden bah- mefğul bu!uuan Mısır Sultanının Fdrrun-
bülden Once kapatmı4 olduğunu habılat- Parfs büyük elçlslle huiclye nazın bıy settirml4 ve zabıt tutulmuş, kadın n da baht nazarı dikkatı celbederek ah">ap 

, (Baımakaleden devam) ınış ve ıunlan kaydetmiştir : Bonne bugün 2 saat süren bir mülakatta ifadesi alınmCI\ Hoca Mansur ile muh· olur ve mrc'islne devam eder. 
1htilülerin hiç biri bu kadar kanlı Ademi mndahale planının bUt11o bulunmuılardır. Büyük elçt hüktlmetln· b:k oh!u~u a-örtUınu, m3sele :ie Fer'lnia Bir rün bir su ker.arında otuı urken 
".~ bu kadar uzun olmadığı gibi yeni devletler tarafından . kabu~Q~ ü kolaylaş- den aldığı direktif nzerine bay Boııne rusv, Y .ığı ve m hka niyeti ile !Ona er · M sır Sultanının çok kıymetli yüzoıu 
•ilahı d k k "ld" lırmak ve bunun fçın muealt bir hava den ademi müdahale komitesinin kara- mlştlr. suya düter. Sultan hademelerlol çaarıp 

ann son erece or unç o u- ı ı D "' blk • · · bl ı · ı d t d lilcij • . ,. yaratmak ve nihayet nglllz - talyan undan evvel n'çln FrarıslZ hü~ umetl u ,u aydsını t rınce : yetın ~ seksen kişi, suya a arsa a yü -
a tesırlerı altında aynı kan, hatta anlaşmssınııı tatbikini teshil etmek için tarafından Pirene hudu.ıunun kapatıldı· - tı •e L\hbş3ker, ben d 3 sana eada· zUğU bulmak mUmkUn olmaz. H~nkeı 
Ytıı. aileye mensup insanlar arasında Franıanın yapmıs oldueu bu hareket, Qlnı sormuştur. kat'e kuEur edersem, Fer'l gibi aleme dağılır, FerrUbbabt ta arkadaşlarının · ya· 

;ltf ıdeoloji farkından dolayı, cins plan icra mevkline konmadıın yeni F k rüsvay ola$ım . nına ge'ip meseleyi anlatır. 
atkı olmaksızın insanların gözlerini müdahalelerle ihlal edllmlşse, Fransanın ran ·onun ce,·abı B 1nanfal~yh sözümü dinle, aş kın Muhlis (kurbıı2a) der: 

kttPrnad ll b' 'b' l ·ı b jestl mükafatsız kalacaktı r. Burgos, 11 ( A.A. ) - Bugün ge · seni btkllyor. - YOzUQü bea bulurum. Yalnız 
. an yı arca ırı ır erı e o- 1 ı - BI b hıla al 'h' k .. Anlaşa:antn ihlal edildiği anlaşılır!a, neral Franko ııgl terenin gönUlluler r de aktılar ld oıtalıkta ne gece, sen git Mısır Sultanına, yUzüan buluoa-
"akı !m arı t~r~ ~ ço mu~t.e!>na Fransa için statükonun mubaf>izası güç hakkında sorduğu süallere cevabını ver- ne kararlıktan eser var. S ,bah olmuş 1 ğtnı söyle 1 ,. 
k a arından bırıdır. Demek kı ıman olııcaktır. mfıtir. Geııeral Franko ademi mOdthale Ertesi ak~am yanına g~len Mab~eke- Muhlis yOzüQü bulur Ferrüh'uıhta 

t
\ldretinin, yaratıcı fikir kuvvetinin ltalya harfciye n,ızırı bu sorulara komitesine h !r hususta müzaharette re, Dunu : verir, o da Mısır Sultan na, takdim eder. 
l!s' . I ltı hemen her zaman başka şart- henüz cevap vermemiştir. bulunduğunu bUdlrmiştfr. - Naaihıı tımı tu'arsan mttk•a 1ıntt Bu suretle sult · nın yanında kadir ve 
~at albnda gene aynıdır. Mukaddes nail o \orsun. iabtl şabz tdesl de iki ar· kıymeti yüıcıellr. 
tatpler için kalplerinde aynı inanı Bir Arab çetes·ı kadaşının nasıh!itı yiizUnden mıır&dına Yine blr mOddtl geç~r, bir gllnsul· 
~şıyan insanlar her taraftan gele- Genel ermtştt Dedf. tanın çok a-u1el o!an kızını bahç•slnd3 

tek N bl t b. v~ ülC.rak eden Mthıc.kert an'<ıt bir yı!:ın so~ .. r. Bütün Mısır buna illç 
t gene karşı karşıya saf tutmak- d ti . . d a us a ır maya başladı: yaparsa da kar elml"Z. Nlhııy't Halis 
y:d~rlar. Bu alaka dünyanın girdiği er e rı m 1 Z en: - Babı ide, eskld n, btr Padlşah• nın (yılan) FcrrUh)ehtla beraber sultanın 
lll'llı teknik şartlardan dolayı geç- Ankara ve l•tanbul gazete- banka y 1 SO yd U Hümayunbaht, Ferruh baht adın 1a iki oğ · huzuruna girerler ve : 
• ış zamanlara nisbeten daha çok lerın' de be• on gu· ndenberi bir lu varmı ş. Babaları öltn ~e t-üyUk oğl u, - Pddişah1m kızına ilaç bulmayıt 
0ık İ Y Kudüs 11 ( A. A. ) - Blr çete Nah· HU " b h h geldik derler 
1 

1 ve kuvvetlidir. şte bundan do- k dl k d' m-.yun t t ta ta gecmlş Kt'çOğO d 11 • 
il mesele müna aşe e ime te ır. luslakl posta, tcli'raf ve teltfon blnasnıa ühi bl ı t ~ ki ı P.a.dlşab da FerrUh1>atıta: 

doY!dır ki İspanya toprakları yeni m met r eya e e ha !D o n:: uş . ğ Prostun planına göre Sultan bir baskın y.lparak, burasını ya!lma et· Etraftak\ düş'Dan'aıı blıb~tl'e g ytl - E~er kızımı kurtarırsan, seni da· 
t Olaların mukaddes toprağı olmuş- Ahmetteki umumi hapishanenin mJş ve h!lt! !lrı tabı rp ettikten sonra, bfr fyl grç'nen bu iki kardeş•n araların mat e<terlm. 
~~t. Bugün İspanya' da muharebe yerinde bir adlive sarayı kuru- bankayı hasıırak 1500 lnglllz lirasını gas· boz "' ak fçin ellerinden g~lenl yapmış\•tr Der. 
\{eııı l 11 d · d .., bed u ek kaçmış11r. , Halis, y;lamn a k.tuğu yari aazına 

b er spanyo ar an zıya e ya- lacak. Fakat; binanın bir kıs- Filisttne giden İnnUiz lıcvetl ve nihay. t bfrbirlerl'c tıozuşmu,tar . Bo- a!Jp emack bastı yı iyi eder. 
arıcılardır. • l 11 J yük kardeşlnin (Z yc?tl~ rlr e dıty ıı nama· p mını eski bir Türk •arayı ışga Londra.ya döndü ad şah ta sOzünae dıırar..ık bu.un 

l ı Bu vaziyet karşısında her mem- ediyor. Londra 11 ( A. A. ) - \<, listln'n A- yan Ferruhbaht memlekell terkederek malyyetlni toplar ve dUtünü yaparak 

l
l!l(etin mukadderabnı elinde tutan- raplarla Yahudiler arasında taksimi im· seyahata ç .km ş kızını Fen ühbahta verdı~i gi }ı ba~~· 
ar ldaresile, ilmile, gazetesile kıı 1 kik Bfr gün aş'.\ şarabile mest , dünya· 1 d 1 d f · 1 h 

1 
Ve tarihi mesuliyetini yüklenen- l cın arım tat etmek üzere Fdlstine dad lak k i b' _ t ev a ı oma ığı çın vt i a.t ta yapar . 

• ~'t için aziz bir vazife vardır ki, o da kültür alemi ikiye ayrı mı~, gltmfş oran heyet burayft avdet etmiştir. an a asına esm 'ş ır munztv Bunda'!l sonra üç arkadaşından bi-
•at mesele münakaşa ediliyor. Mıtyısta Fılhtlne g'tııı 'ş olan bu heyet devri~e rastlamı4 Derv ş bunun haline rlr.clsi olan MUbarektal kendisl ve Ha-
~ andaşlar arasında milli gayelerin Bir kısmı Türk medeniyet az•sı Kudüstekt yUksek askeri vP mülkt v3klf olarak ona fyl bılih temenri in ·e lls IJe Muhlis için artık müsade etınesl-
11 ltıurni hatları üstünde milli birliği tarihi bakımından bir kıymet makamla lla temasta bulunmuş, Musevi buluomuı. sini ister. Fe.ırObb4ht bu kara gQo doıt-
t:,e kültür birliğini temin etmek. ve hnlstlyan cem!lal re'slerl ltq de gö· Bir müddet daha gittikten ron"a larını yılnından ayırmak ietemeı. Bu-
b \l~hu riyet hükfmıetinin yıllardan- olan bu sarayın yıkılmasını bü- ı Oşmüştü •. Atap'at lnglllz h•yetl ile Ko karşısına bir dclıkaolı çıkara~ Ferrü 1· nun Ozerine Mübrekfal her şeyi ve bun-
lı'~~l. takip ettiği yol budur. MiJli bir- yük bir ziya, bir kısmı kurula- rıuşmaktan istinkaf etmişlerdir. bahtın ellnt Opmuş ve kMd;si ::e h'zuet lamı kimler oldutunu anlatarak gözden 
gı11 k cak yeni eserlere eskilerin bir edeceğloi ve adının Mn~,arekt.tl olduiu kaybolur. 

l"tl •. urmıyan milletler dünya mil- d bil ı · B b d k bl " engel mi?.. olacafı fikrindedir- Almanya a galıba bir tek nu d rmış. era erca ır: eı en r az Halis ile Muhlis te aynı suretle ha· 
Ytt etınin ve yabancı akidelerin o· ler. Mesele bir itim ve ihtisas Y h. d" k l k dlnle-nmck izere bir su krnannda otur- reket ederek ne zaman fsterse derbal 

11Cağıdırlar. a u ı a maya Çil muşlar. ıelebileceklerlnt söyleyerek. onlar da 
meselesidir. Necip Ali KÜÇÜKA Ber:in, 11 - Almanya ve Avustur· Bu sırada suyun fçinda blr yılan ta· &özden kaybolurlar. 

--.....__ ------- Lakin, şüphesiz her Türk yada bulunan Yahlldl teş\cllatı, kendi rafında ısırılaıış bir kurhığ'an1 n barbar Dudunun hikayesi bitmişti. Mdı-1e-
} ~- gibi biz de ilgileniriz. Düıünü- dindaş1ann:n muhac ~rellni teehll etmek bağn iığını görünc9 day.ınamamı~. kur- kere dedik : 
Zıııitte yeni halkevinin yorum ki İstanbul gibi münev- i;~n so'l der~ce çah1maktadular. Buse- tarmıf, takat y .lan da kendisine haksız- lşt! sadakatta Hallı lle Muhlis gibi· 

Yeni temeli atJldl ver bir muhitte göz önünde bir ne Almanyadan vUzbln Yabu'.ll mu!ıacl· lık olduğunu anlatırcl4sına yOzüae bakın yim. BütOn arzum ve ıayretfm. senin 
Türk sanat e•eri münakaıe rl sevkedll ·cektir. ilk önce Vavmarda ca bu seter de onu haklı bulua·ak baldı· murad n fçlndir. Bunun fçln hemen sO· 

llts ltınit 11 (A.A.) - lzmlt Halke\i bi
~ı· ının i • şesına dnı saat 17 de mera-
oıı 

hcı.ııt 6 baş'anm şiar Mc raslır e Vali ve 
ttıtıı Parti ba:kanı Hamıt Oskan ı iyas lt 
let ' \>f' m'"bu si arla komutanlar ve bln
llı'tce hıılk h: zır tulunmuştur. Vali Hn-

ı G • 
kı f s ·an bal,evlerJrıin kültürel sabada-
! re llallyet ve t hemmlyefüi teba·uz l"t· 
•bl 1\ bir rutuk frsd ett ikten so ra lstlk-

~İl ~r~ını müttıa'ilp teme\ ta~ı Vali Ha 
bı.ıı\l 8 '•n tarat.r.da.J ~t!!~ı:tır. H ım: 
r,

0 
nan memurin ve halk halkevl tara 

dıt~~n cay ve paata ile agırlanmışlar 

~acar-İtalyan ticareti 
rı{)~Ho'"a 11, ( A. A. ) - Macaristanın 
hı 11 btıyük: eJçls\ bugün Kont Ciy•no 
1:~ q Yarbt ederek yapılacak olan Ma-

lt~' İtalyı n ticart. t müıakerelerlne baş 
a tarihi kararlaıtırılm.ı;tır. 

bir kampta toplantt rılmış o?an Yahudi, rınıian bir kurbaQ'a kadar kf,stfğj et\ zümü din\e, doğru iııkıoa .. . 
halindedir. Düşünüyorum ki, bu ler gö.,derilecektlr. Almınvada buluttan yılanın önüne atmı!f. Derdemez Mahıeker dıpriya fırla· 
yalnız lstanbul için detil; Bur- 800,000 Yahu~ iden 250,000'i Hlthr ikti Yıhn memnun .. ildlp va'u•yı eşine Yd"a~ b:lr: ki iş i~ten f8~~lıb 
sa ıcın, Konya icin, Erzurum der mevkfine geldfğ-1 günden beıi Al· uı1atıtca o da mmertllk ile tamim in-

1 
k il 

1' ettrl oDguinn 
8 

n fr ıztırap-
, ' • 1 a a şamı e . u unun yanına ıeldiğl 

için... aynı dert vard.r. manyayı tek etmış bulunmaktadırhır. Ranlarda My e mertce hareketleri de o zaman: 
Bugün toprak altından çı- Alman yanın garp lur mu diye hayret etmfş Buna korşı - Seni de uykusuz bıraluy,,rum. 

• şunu anlatmış : D rt t '* t b b lad kan bir taştan, filan hövükten hudutlarında t·1hkımat u u, a .. a ne yapayım, u e an 
., (.! - Bir aün Mussya blr aüverçin l k t l b' I 1 o • DdSl ur o ac 1ğ . mı ı em yorum. 

c,tkan bir heykel parc,asından Londra 11 - « Taymis,. aazeteııi· aelir, arkıSlndan bir zalimin k?valaaısk- d l ? o • Du u - Be A mı .. Dor.yada Afık· 
bir devri aydınlatmaya çaaşır· n•n B~rlln muhabhi bi'dlrfyor: Alman- ta olduğunu, ve ktndlsfni kurtarmasını tan daha kıy.retli bir şey yok.tor. Nıçtu 
ken; g6z önünde bulunan ve 'ar RıJn mırt:ıkasındaki tı h ' imsh iyiden diler. Musa da onu sa'ıclar Bu sırads at· şik.ayot ediyorsun 1 
yakın mazimizin sanat ve me- fy 'y} 11 · rlt1tmls bulunmaktadırlar. Çekos- roaca gelerek iki günd~n b!rl aç oldu· Ya'.nız aşka lazım olan şey onu lfta 

lovakya ı : e buhranın başladı?ı günden- Qunu güve c·nı kendhine vermesini Is· etme~ektir. 
deniyet tarih!mizi aydınlatacak beri Ahr a 'l lar bu tahkfmalı tacil etmiş ter. Mııhşekcr - E1bette.. Eter bunu 
olan eserleri sathi kerarlarla, terdir. Bu tabklmatta gösterilen ~ istical Musa da huua razı olmaz fakat onun bıı~k ~Ian bilecek olursa halim na olur. 
bol keseden yıkacak mıyız? nlsbetlnıie , CPph>Jn.i fabrık':llarında da açbğına bil çare olmak üze~ .. kendi uz-l ~üt:in ümitler suya düşer. 

Şüphesiz, hayır. Buna yal- fdallyct a· tmışt · r. D"ger tar attan Alman· vundan kcsipvermek i.ster. 1 Dudu - Gerçe aşkın belAsmdan 
nız bu11ün değil, yarinki ne.il ya Av ıcılu"ya o ·dus ıınu da sürotıe tes - Meler o kuış,,.rdan t>ir r, ~~ rail biri 1 korkan Aşık olamaz derler amma, dOn· 

l Mlk•ıı ı f M yada dost var dOşmın vHr. Mamatl 

1 

de razı değildir. lilı etmek zaruret ri his ;etm~ktedfr. de cı m 4. usayı ttcru'.>e e'm'ısl!ıır. 1 böyle bir tehlike vucuunda, tavus hlkA-
lz l Çu r. kU Alm1nyada, pek yakında t eynil- Bu masaldan sonr~ .dt;i yıl · ::ı erk~k yesind . oldulıı ~lbi bunu da bertaraf 

zet DEL ÇAY ro\lel teş~vvüş 1er busele gelm, slnde yılaııa o adamın mertlıtıne ka şı ildıp etmek mü.'1kündür. 
korkulmaktadır. vazifesini yapmasını sGyl•r. 1 (Arhıı ,,.,.4 



• 
Erzurum Askeri Satına ima 

Komisyo 1undan . 
16000 çift kundura kapalı zarfla ekgfltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli alt· 

mıı yedi bin iki yüz lira tık teminatı dört bin altı yUz on liradır: Eksiltmesi 
26 Ağu1tos 938 Cuma gUnü saat ouda Erzurumda as'k.erl satınalma komisyonun 
da yapılacaktır. Şa1tnamest her gün komisyonda görü!ebfllr. Teklif mektuplan 
beJll gün ve saattan bir saat evvel komisyon beş ani ğına var!lmlş veya posta 
ile gönderilmiş bulunacaktır. (No. 621) 4-2 

Erzurum Devfterdarlığından: 
Muhtelit tarihlerde müsade!'e edilınlş olan 2069 kilo buğday ve 13 kilo çav

'ar· ununun 3·8·938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle müzayedeye çıka
rılmıştlr. Talip olanların lhııle gü.,ü olan 17-8-938 Çarşanbıı günü saat on dörtte 
defterd.ırhkta müteşekkil satış komslyonuna müracaat etmeleri ilAn olunur. 

(No. 607) 4-4 

Askeri \ Erzurum Nümune 
Hastenesi 
baştababetinden: 

Sarıkamış 
Satınalma 
Komisyonundan · 

Kapalı zarfla eksiltmeye konul·n Hat:tanemiz liare memuru V&hbl 
28000 kilo sade yağına tallo çıkmadığın· Kurdo&lu Vilavet makamıncs 12 8 938 
dan 11 8-938 ten itibaren o r ay içinde den ıtİbaren Vilayet emrine alınmış ol-

. JJetlceleodlrilmek üzere paza .. lığa çıkarıl · du~undan hastanemize~ bu tarihten iti 
mıştır. Muhammen ~d..li 24080 lira ilk baren iliş;ğı kalmadığını görülen lOzum 
teminatı 1806 liradır. Ş3rtnamesi har üzerine ilan olunt:r. (No. 644) 
gtın komisyonda görebilirler. Pt zarlıkla 
ibatesi 24 8 938 Çarş~nba günü saat on 
aJt,da Sarıkam•şta aske rt satmalm• ko ı 

misyonunda yapılacaktır. (No. 643) 

Erzurum Beledive 
Reisliğinden : 

Hiş Tabibi 

HALİD 
Erzuru 01 ]l,Tümune Hasi.'ınesı 

Diş Doktoru 

Yenlkapıda Cumhuriyet Otelinin 
arkas ndaki muayenehaoesinde Pa
zardan maada her gün hıetalarını 
kabul ve tedavi eder. Otal,r gazino, kahve ve Ç'4Y haneh· 

rinde bilardo, tavla, domfne, satranç, 
oyun kğıdı bulunduranlar. BunlarıD 
mıktarlarını 15 8 938 gününe kadar be
lediyeye beyanname ile b 1ldi~melerf be· 
yanname vermeyenlerden lkt misli rüsüm 
alınacağı Han olunur. (No. 5 ' 9) 4-2 

Kars Nafıa 
Müdürlüğünden: 

2 adet 12 · şer tonluk Austia mar-

D O Q U ':'.::. =========~~=~~--~------ 13 A(fusto 1938 ~ 

Türkiye İş Bankası 
1 9 3 8 

ıınnınıo mıınııınıınııınıırnınınıın11nıınnıınDllllllflflııııııııııu ııııııııını mnnıı-ı 

: O G U 1 
: ilanla ınızı kabul eder,, 
~ F MA iZi 
; Bütün Doğuya tanıtır 
a 

ı "ooGu,, büyük bir I 1 memleket parçasının 
= 
1 her tarafında okunan 

bir azetedir. 
• KÜÇÜK GARİ HESAPLAR 

İliramiyc plt\nı 
4 adet 1000 lirahk 
3 » 500 ,. 

16 ,. 250 » 

76 ,. 100 ,. 

80 

Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 
:~~~ ı~a = müesseselerin gazetemiz vasıta
=-~~~ : : sile kendilerini bu geniş bölgeye 

1 so • 400° • ~ tanıtmaları menfaatlerinin 
200 » 25 » 5000 .,. -

334 • 28600. ilk icabıdır. 1 
JUi, ~nBi;~n~~~a~~~ t~~~~n:a~ı ~eu~~:~:k~~· ~. 

Kuralar: 1 Mart, ı Haziran, 1 Ey-= ı• A,... LA R 1 1 z 
1 saplar kuralara dahil edilece'tJerdir. == 

(No. 416) 
Doğrudan doğruya 

Gümüşcne vilayeti 
;;; 

daimi ~ 
1 
E 

GAZETEMiZE 
gönderiniz encümeninden: 

ka banzinu amncıir makinesinin tamiri Açık eksı. ltme 
1
• la" nı 

Aşkale Beledi ye ve altı adet Au~tın marka benzinli si 
ltndire yedek parçalarının alınması işi ~ . 

11111111110 nııınımmııınım 

Rı·yasetı.nden : açık eksiltmeye konulmuştur. k'- Plrahmet. Erz~~can yolun3u4~E7J2~~z~m 
1 _ K ·r bedeli ( 4961 ) lira ( 50) oyü cıvarında kı ometra , . " 

1 _ Aşkalede yapılacak olan bele- kuru$tur. eşı • 9036 lira 82 kuruş keşlt b_,'1,.lli bir adet 
dive binasının inşaatının 4500 liralık 2 - Kfşır ve Şartııamı;ısi: Kars, betonarme köprü inşaatı 5 8·9J8 tarihin· 
kısmı açık eksiltme usulile 18·7-988 ta- Erzurum Nafıa Müdürlüklerinde görUle· den 20-8 938 Cumartesi güoü saııt l 1 e 

• _ btıır. kadar 15 gUn müddetle açık. eksiltmsye 
rlhlndeıı 1.J gün muddetle eksiltmeye çı· . ( 372 ) 11 konu\mu.:ıtur Eksiltme vilayet daimi en 
k ı t 11 h t dibi d 3 - Muvakkat tcmıoatı ra. " · 
arı mış a P zu. ur e me & n en on ( 11) kuruştur. cümende yııpılacakt r. Muvakkat teminat 

ııtın temdit edllmıştfr. 4 _ lbaiesi: 17 / 81938 gününe ( 677) lira 75 kuruştur. 
2 - Eksiltme _Aşkale belediye. baş- musadif Çarşamba günü saat l2 de Bu işe ait keşif; proje fenni şutoa-

k~hJı odaeında lo·S-938 Pazartesı gD- Kars Nafıa Müdürlüğü odesmda t~ş,k- me, Nafıa genel şartnamesi, mukavele 
nu_saat.15 de yapılacaktır. kül eden eksiltme komisyonunda yapı· ve ekslltme şartnamed, her zaman Na-

3 - Muvakkat teminat 338 liradır. Jacaktır. faa mndürJüğQnde görüleb.lir. 
4- Bu inşaah yapabileceğine dair Taliplerin mezkO.r iÜn ve saatte İsteklilerin bu gibi işler yapbklarına 

Naha müdürlüğünden:ahnmış vesika bu- komisyonda bulnumaları. dair müteahhitlik vesikasile senfsl fçln 
unmak-şarttır. -~ (No. 6 l2) - ( No. 634) 4 -2 muteber olmak üzere tfcaret odası vesl-
l kası ibraz etmeleri şarttır. 

(No. 611) 4-3 
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r; l 

Alamctı Farıko 

( 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının l\Iamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

toru da Satıı yeri: NEŞET SOLAKOÔıLU •e OrtaOı 
Garcakapm, Kavaflar çar111ı 

TÜR Ki YE 
CUMHURİYETİ 
1 

ZiRAAT 
BANKASI 

Erüurum Vilayeti Erzurum lnhisar1ar Başrnüdürlüğünderı : 
&~i -1 - Mu'Jıts tuzlasmdan Tercan anbal'lna sevkedi1ec!k 200 Erzurum aob•~4 

1 
( 

.... _....,.... 

'(14.-... 
14ua.wc ,g 

. --- .. 

Encümeninden : sevkedilecek 200 to!J tunn nakliyesi 30 1 938 tarihinden uıbaren 11 gün oJ 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. ı•' 

. t t . •'. 13·7-938 ve Nafıa 720/3738 sıtyıl 2 - 1ale 15·8 ·93S ta•itııne tesa1üfeden Pazartesi gUnü Erzurum abıS 
telle Tortum kazasında yeniden yapıla- başmüdürlüğUnde yapılacaktır. ıı>ıl' 
cak olan otuz bin lira bedeli keılfll hü- 3 - Tercamn muhrmmen muvakkat teminat parası 150 lira Erzll!'umuo 
kO.met konağının ikmali ınşaatına talip hammcn muvakkat teminat paraRı 150 liradır. •r 
zuhur etmeıtiğ1nden on gün daha temdit 4 - Talfpl~rın bu nak'iyata ait şartnameleri Erzurum fnhiaarlar başınü~ 
edllmlı olup iba\rsl 15 8 938 pazartesi lüğn, Tercan lnh'salar memurluğunda göre bilirler. (No. 595) !,.... ./ 
günü s1at 16 da Tortuın kaymakamlığ'ln- ~ 

da Y•P•ıacakr;~~=· 619
> 

4
-

4 
Kars Hayvan Borsası SatıŞ Cedoeli 

[ Ayustos birinci hafla ) 
Erzincan P. T, T. 
Müdürlüğünden : 
1 - Yaz ve kış hayvanla haftada 

mütekabllen üç sefer yapmak yazın on-

sekf z kışm yirmi lkt saatta kat etmek 
gfdlı geliş her seferde beş yOz kırk ki· 
lo yük: taşımak şartlle 495 lira bedeli 
şehri sabtkU Erztacan Gümüşane Posta 
sürücülüğü 15 Ağustos 938 günü saat 
15 de ihalesi icra kılınmak üzre 30-7-938 
gününden itibaren kapalı zaıf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 600 liradır. 
3 - Temlnab muvakkatesl 540 li

radır. 

4 - Teklif mektupları ihale saatın
dan bir saat evvel mahalli komlsyonune 
vcrllmlı olacaktır. 

5 - Taliplerin olbsptakl şartname· 
yi okumak ve daha fazla izahat almak 
üzre eyyami tatiliye müstesna her gün 
Erzfı;c!n posta ve te'ğrar müdUrliiğ'lne 

mürıcutlan Uin olunur. (No. 598) 4 4 . 

~.g. 

50 
46 

En aıa~ı En 11ukarı Orl' 
S· 

A ırlıdı Kr. S. Kr. S. 8.. g4 
17573 5 40 10 54 8 .49 
10675 6 00 9 'iO 7 3Ô 

Koıu öktıztı 1'7 3800 5 95 8 ~3 7 ı6 
Manda 4 1335 5 88 6 SS 6 11 
Buğa 1 295 O 00 O 00 6 69 
Dana 8 1015 5 00 7 40 5 

6
0 

Oteç ı 75 o oo oo oo ıo oıı 
Toklu malak 1 220 4 00 00 00 00 f9 
MUJı 118 60:0 6 13 12 50 9 s 
Kuzu 27 1095 8 57 16 66 10 41 
Keçi 24 900 6 70 8 43 7 ~ 
Yapar 6t ç. 60 .6 g oo oo oo oo 0o 
Peket yağı 1243 T. 20l 9 l 51 50 55 50 00 ol 
Kuyruk yağı 5 T. 80 O 00 62 00 00 r; 
Gravyer yağlı 9 142 O 00 20 00 00 rfJ 
Salamurayatsız P. f4 1026 0) 00 3 50 00 ~ 

s_a_ğı-rs_a_k~~----1-20 __ ~_12_0 ______ 0_0 ___ 0_0~---o-0 ____ 00 _______ 1 __ 0___-/ 

Sahih 1'8 Bqmubarrlrl 

CİIIAD BABAN 

Umomt Neırlyatl idare Eden Y~ 
fılırl Müdürü: İzzet DELİÇı\ 1 

Buılcllğı y~: DO~lJ · ;., ... ,1' 
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