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üdet Alman arı hükiimetle 
anlaşmağa mecbur kal ılar 

Küttür kongresi 
Bu ayın sekizinde Trabzonda 

tr . Doğu bölgesinin kültür kon-
tıı toplandı. 

te ~~ı, Kars, Erzurum, Trabzon 
t ogu bölgesinin bir çok vilayet 

, k~alarının ilk tedrisat ispekter 

~~Ultür direktörleri, lise, öğretmen 
ltı· u direktörleri gibi kültür mün
tt 1Plerinin iştirakile yapılan bu kon

&~t tını.umi Müfettişlik Başmüşaviri 
~ y Nızamettinin açması ve Kültür 

~~~a~ri Reşid Tar~~çıoğlu'nun ri
dt tı ile başladı. Uç gün kadar 

ttı.n"arn eden bu kongrede yapılan 
.. ~ .. ~akaşalar neticesinde verilen ka

leee ~~ın bir kitap halinde neşredi-
gı de bildiriliyor. 

~i B.u kongre Doğud:ı toplanan 
~ llcı kültür kongresidir. Şüphe yok 

h Doğu, diğer içtimai ve iktisai 

1 
d l tda olduğ-.ı gibi, kültür .saba

! 
1
• il da yurdun diğer bir ç k yer-

y tıne nisbetJe fazla çalışmaya ihti-
aç gösteren bir mmt~kamızdır. 

Almanya ile lngiltere 
arasında resmi 

y eni müzakere başlıyor 
Lord Ru si anın tavassut vazifesi 

.. uvaff akıyetle neticelendi 

TE 

lD AR 'I YERi 
Frnırum GôlJıaJı nor. u Rasıme'\·I 

Pa:tarle!elden maada hergiJn çıkar 
Sa)·ısı h~r )'erde o kuruştur 

811 ... ılma!lan yazılar geri verllmeı 

Kültür kongresine giden 
murahhaslar döndüler 

Kongrenin tespit ettiği kararlar 
bir kitab halinde nef redilecek 

Trabzonda toplanan Doğu Kültür edilen kararlar h~yetl umu:nlyeye arıe· 

kongre~lnln mesaisine ıı 1 he.yet verdlğiri dil:u!ş ve karınlar Oıerlrde mOoakaşalar 
dlln yazmıştık Koni'reye iştirak etmiş cnyan dmi~tir. 
olan mıırahbaslıır peyderpey yerlerine Bıı son toplantıda verilen tckrlrler 
dönmektfdirler. Kong-renln Uç gUn de· üzürlnda de görOşmeler olmuş T8 heyeti 
vam eden mes isi hölg mizln kültür du- umumiye c.~ kabul edilen kısımlar, encü
rumu bakımu dan hayırlı neticeler vere· nıenlcıin kararlarına ilave edilmiştir. 
bilecd.': kvrarlarla neticelenmiştir. Konırenln kararları bir kitap halln-

Aym sekfzinzl gOnU sabah dokuzda de neşredilecckt.r. 
toplanan ko ğre Üçüncü Umumt MUfet- Kongrenin devam ett!ğ'i müddetce 
tişllk Başwüşa . fri Nizaınetlin Ataker Trabzon muh\ti munıhhıısları :ıtırlamakt:ı 
tarafından kısa bir nutukla açılmış v~ hiç kusur etmemiştir. Birinci rün bele · 
Kültür MUşııviri Hsşlt Tsrakçıo~lu müza- diye tarafından Yeşilyurtta bh' ıiyafot 

kerelne rlyıı.et ctml;tir. v rilmiştlr. Bu ztyaf tle karşıl k.h nutuk-
Kougre ilk iş olarak dört encümen lar söylecmlştlr. İkinci akşam Ocüncll 

s•çmiş'ir. Bıı encümenler ıuzuamede Umumi Müfettişlik tararırıd n Atı türl.: 
mevcut m'-'selel rl Irc le:nJşler ve hı hu köşkllod bir z1yafct verilır.lş ir. Son 
s s' n lcab O.en kararla'"ı vermişlerdir . akşam Vilayet Kale parkında kongre 

iki el g U top! ntısında da er:cü ruen azalarını bir sofra t;trafn:dn toplamıı ve 
k r ınes i e ne devem etmişlerdir. kong-re azası tatlı hntır:l 1 arla ye;:rlerino 

Üçü cU gUn cncüme ı~rdc tesbit avdet elm1ş·erd'r. 

hs 1 eri zarar gören 
ler hakkında bir karar 

Vak inde mü~acaat yapıldığı takdirde 
zi vergisi terkin edilecektir 

ti Ve gene yurdun bir çok yerle
k ile nisbetle burada ıtültür işlerinin 
t;t!ılaşacağı bir takım hususi şe
~dıtın mevcudiyetini ltimse inkar 

tınez. \lab"U leıf ha ara u~r yan lerler isimlerini, h asaT n köy, kasnbn, şehir 

11 
llu gibi noktalar göz önüne alı- hakkmdu na ıl mu mele y pılr.cağı veya mınt ı::kaclan o sene aha caçı tıılı-

'ı{1hca Doğuda yapılacak kültür kon- Finans Bak 'ı ığ rca tesbit olunmuştur m n ed len basılAt m'ktarına i'Ö e Tu 
littlerinin lüzum ve faydası kendi- Y ngın, sel, dolu, kuraklık gibi se· yoz.de hesubllc nisbetlnl, hasar ıörtn 
&ınden meydana çıkmış olur. lny!ltere:ıln Çel: erle Stidet er ara.- llitlerln bir Juwn p ktı m ztJ.Jc esim• b .. p'eri.., lı .. sar görenler ııyrı ayrı veya yerlErln icara veramiş veya mabs uliaıi 

t Bütün bu noktalar göz önünde swtfaki nıüznkerelere/ıwas~ut.-ı memar yol açmak riwre lırısu~t lalinıııt ile bfrllktc mah&lli 'l en l::üynk müıklyr sii"orta edilmiş olup olmadı~ını teıblt 
il l rneınuruna mnracaat er ilcccktir. Müraca edecektir. !dar! tahkik heyeti teabt •l· 
lı Undur ı k l ld w d etliai eski Dahiliye Naz rr f,ord Lo el aya gönderdiği }~üzbaıı 

Ş" u ara a ınmış o ugun a at yapılmadan telkike glr'ş'lmiyecektir. tiği vui;eti bir raporla idare heyetine 
çtiPhe etmediğimiz ve kitap halinde R U .ı.V SİMA N V l DM.AN Köy ih iyar b etleıl köy balkırıın veka- verecek ve idare heyeti basan kabul 
~~acağı da bildirilen bu kararların {Bir Fransız kırikatiiristlnin kalemindeı1] letnaır esini haiz olmadıkça köy nanın:a ettiği takdirde arazi vc:rg-islnin terkini 
k .. ultür Bakanlığının bu bölgenin . . .. .. d L d .1 k . t mürıcatıtta bulunnmıyacEı k 1ardır. cibetiı:e rldilecekt'r. Mnracaatta bulun-

Ultü d h kk d Berlın, 11 - Lord Runsımanınl yuzun en on r a ı e yapma ıs e- Bu mü acaat'ar teşkil olu uacak ınam1ş olanlar hasar dahi görseler ver-
\' .. t r . urumu -· a ın ad tasadvvhur Su"'det Almanları'le Pragw h'u'kuAmeti' dı'gwı• anlaşmaları akim bırakmak is- . bk k h " asvıp edeceği mesele en a a .. . k d' ıdari ta ·i ayetine tevdi olunacak ve i"llerinin tabslll clhetlne gidilecektir. 
~ lı .. b t b' kild l arasında tavassutu burada musaıt tememe te ır. • ba bey tto taluıkku\ı: memuru ünvanını Hasar vukuunda müracaat için bir 

ve ınus e ır şe e yapı - 1 • ,. h ı ' b' l d dd llıasına d l w h kk k >ır su: ctte karşılanmaktadır. Cemberlayn ın Avam Kamarasında 8 z om nn r rr • ye IT' f'muru a mn et tayin edilmiş bu!undutuna f Ö· 
tır. .. y~r ımı ~ aca~ı ~~ a a - Almanya ile İn illere arasında , be anatı t)ulu acaktır. Bu h yet t asn gören yer· rt-, nnshsullerl aynı şehir, ka~aba vı 
q Çunku, bu bolgenm vılayet, ka- . .. k l gb 

1 
w b y erde tetkikler yapııC3k, hasarı istilzam köy veya mıntaka fçfnde bulunan ve 

Ve köylerinde senelerce çalışan yem muza ere ere ~~ anac~~ı u Lodra, 12 ( A. A.) - Başvekil eden hld ls nl m h'yet ve latlhini, ha ayoı nis':Jelte hasar görnldUğU halde 
tccrüb l' k d l 'ht' l sırada, Alman mahafılı Prag a ge- Çemberlayn bugün Avam Kamara- sarın köy k s lııı eh1r arufsmfn ta· mnraeaııt e-tmedi"'l için verai!•rı· sı'l fn-.._e-... ı ar . .. aş armızın ı ıy aç a- . . · . . . ' " "' 6 .. 

tını 
2 

tl . . I A tl ıen esl\.ı lrıgıliz nazırı Lord Runsıma- sında Çekoslova'<ya vaziyeti hakkın- mamıaa mı yoksa muayyen mıntaklar na mlş ıntıkell flrr tııratıı;daıı b'llbare mü· 
L ' arure erım, ıususı şar annı . . . • · 1 

• 

rıt:rke t d h k d h d v nın vazıfesını kolaylaştırmak lazım da mühim beyanatta bulunmuştur h~all Qliı: e.ttlğıni ve bu köy kas bıı. vt racaıt vukuu haliode bu mü~acaatlar 
s en a a ya ın ve a a ognı •w• • • • • h · <ılar k b' . , d k . D . geldıgı fıkrındcdır. B k'l Ç k l k . şe rın v ya muayyen mır.takaların , kabul ve tetkik olunacaktır. 

.. ılıyorıar eme tir. aıma • aşve ı , e os ova ya vazıye-

~u bet ve reel e saslar üzerinde yü Hitier mutemet adaml- rından .o- tinden bahsederken, yakında Çek-

turn~yi şıar edinmiş kültür bakan- lan yüzbaşı Vidman'ın bilhassa In- lerle Südet Almanları arasında bir 

lıfürnızın bu kadar hakih.i ve y hn- gilt re ile Almanya arasında yeni anlaşma yapılôcağını söylemiş ve bu 

<I~ görülerek nlın"n ve sunulan bir h va anh~mnsını t. lınkkuk et- anlaşmayı kolaylaştırmak için İngil
~r~rlara göre vereceği direktiflerin tirınek ~~n, ~eni w~ir va7 if~ ile Lo~- tereden bir heyet gönderil ceğini 
h nlıteye en uygun olacağına şiip- draya gondcıılecegı ıanncdumcktedır. beyan etmiştir. 
~ Yoktur. DOG U Alman hükumeti, Siidet meselesi 

--------~~~~~~--~~~~~ 
Fili tinda Araplar 
bir trenin y olcu a
rını soydular 

on yağ·murl r 

ltu yollarına 
zarar verdi 

Oltu, [ Hususi ] - S .ı gOnleıd 
Yah ye ~murların tcsirlle lıu ~ı le 

c· O •u yoll ı ı tahr!p tn iş \ 
r~ l htr köytiniın Ü ttarııfındaki köp i 
Ytı d~ b ı :ıher g-ü ürmü,tiir. Un yüıd 
eıcıı, idt ücılc. a:ıf ıtlr 

.. 
Oğretmen okulu 
mez u arının 

verildikleri yerler 

A rk:ısı .1 rincüde) 

1. On mühendis genç 
• • 

staı 1çın 

şehrimize geldıler 

Giriddeki son isyanı 
kimler hazırlamış? 

Atina gazeteleri bu hususta dikkate 
değe r neşriyatta bulunmalrtadırlar 

Son aelen Ati na a:ız.eteleri Girifte mt tebliğ leri neşrettikleri a-ibf, baıma· 
çıkan isyan hakkırıda şu ne~riyatta kaleleı inde de isyana teşebbüs "den!ul 
bulunmaktadırlar: tel' in etmektedirler. Bu muamelata gOre: 

Bu tarihli gazet lerln meşgul olc!uk- İsyan ı Dr. Yaoryiladıı.kisJ D:. Patziı ve 
ları baş1ıca mesele ( Girit lsy&nı ) dır. avu\:at Slnolakisten mürekkep üç kit i 
BUlün gaıetcleı bükO.mctin verdlli res hazırlam1ştır. (Arkası :ı l1ncllde) 

• 

Kars istasyonu 
Geren bir y.nımrzdc'l, 

Karsa g11lirilc11, /.<Jflllıbıılun 
Kartıku 'Rk SU!/ll nytır11ıdalll 

Bor lu suyumian 1.Ja/ıset mlştik . 

Kc71·s m .h hil im z /1 ! tim/erdi· 
(ji hu re•.-m. l o· .my• k11 v11şt111 
Kar;ın i.•: suo ı ü ü11Jeki fıs· 

k1 11eli hav .zu u rıö c 111 ktcdir. ı 

A ık J)oğ11. ı u, yüz ! /Jır \elıri o· 
Ll.111 Ko.rs, btuıde. n so ı a der 
~11yu içm,,l«teıı Jmrtuldu ıu !J'l>I' 
in ç erin• de d Jırı lıüyle bir 
çok f1sk1yeli hıw11zfan koy:•/Jll -
cektir. 

Önünde Fıskiye 

• 

• 
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Trab~on Belediye' Elmas kızı iki defa Bavburtt yl ..,, a Yirn1i kilometre ötede zümrüd gibi çimenler ar~: 

d D 
Reisi takdir edildi kaçırdılar ş ker f iat arı sın dan şa ır şakır akan buz gibi bir ~u ve dB~ 

Trabzon, [Husu i] - Şehir dahi· . . . Baybuı:t, [Hususi] _ Bundan blr ların tert miz h8.V"Slill Ciğerlere dolduran sefJll 
inde bir senfdenberl bütün hızıle de Haydutlardan bın kızın bır ıkrabası kaç i~D evvel Doğu &ütunlaıındn Bay- bir rüzgar durup qururken gündüzün buna~tıcı 
vam eden b,,ledlye faaUyetlnin s'dmere- farafl0d8R birÇ~kl8 0ffiUZU0d8R yaralaldl l b.urt tüccarlarırun E zorum şeker şirke- SICağına katltınmak, gecenin sivri sineklerıne, 
Ier1 pek çoktur. Adım başında bir ima- tındcn şeker alarak tekrar aynı şlrkete 
ra, büyük bir lı ve faaliyete ,ahit olu . Yusufeli, [ HusuMst] - Ergins nahf- kArlle sctmak gibi bir ac·kgözlQk yap· tatarcıklarına yemlik olmak ... 
yoruz. Genç Beltdlye Reisi Cemıl Tur- yesınln lphan köyu hal~ınden Osman bklar;nı okumuştuk. Ha!bu ki buıün Yazan: Fuad ARA S L / 
fan bu makinenin başında bütlln gay- Sıva~ı'nın kızırıı ka~ırmışlardır. Vaka Bayburt iki haftadanberl dehşetli bir 11· 
ret ye ııvkl ile çalışıyor. Bu mesaiyi şöyle olmuştu : şeker buhranı içerisinde bulunuyor. Elinde Fırtınalı bir kı~ gec~si ~öte M kazn- Halbuki mevsiminde yaylaya cekll~0• 
gören Üçüncü Umumi Müfettiş vilayete Osman Sıvacı'cın ~ızı 339 doğumlu şeterl olan sermaye·lar bakkal ve tM _ sında sığınd ıQımız bır köy evmde uç dört rın, S'lnbabarda çok ııhhath olarak 
ap~ıdaki takdirnameyi gö:ıdermlştb: Elmas güıel bir kızdır. 329 doğumlu 

1 
csrl:Jr şek'erf vesi im ile satıyorlar d~~- sa~tlık. uykudan s1J1ra keskin ve boğu· dükleri göz önününde blr hakikattır~r. 

«Şehrin bilhassa temiz!iğlnf', s:hhi Hakkı Jnce'I bu kıza ötedenbarl tutkun· sem mübalağa yapmamış olurum. Bugün cu bir amonyak l:o\:.usu ile, z!lten pa· ~ğ·hf kasabasına en elverişli Y,f 
durumuna imarına belediye zabıtası dur. Kendisine kl!fadar yaptığı Salt ot- ba'ı hazırda 40 - 50 kuruş arasında ıe- razitle dolu yal3kdan fırla varak dışarının ylrmı kilometre mesafesindeki Zor ~t,,O 

' ' 1 lr d l il Iu Azizle bir - Elmas'ın anası Fat· ker satılmııktad karla havasına dar atmıştım kendimi. lesıdı\', Suyu ile, havası He meşur 10 ahkAmımn tatbikine masa ar a a, !r e • gun ır. H ı ı ı M M ı d b b ı ı ı ki rı b 
l 1 R j 1 D kt mft kadınla tarlaya glttJğinl görerek Erzurum beledly 1 Mb bl lh ayvan arına tarım supurOyor ar ı, un- u yer lğdıra baQ ı~an ~o, se z o ıdU 

beraber çalııan Be Med ye ~ 8 0 ~r ' · es mu rem r hırla, arasında yarım bir tahta bölme lira masrafla otomobıllerın rahatca i' ·r. 
Cemal Turtan'ın yuk~k takdirinize la- kızı hçır~ağa teşebbOı eder ve ksçı· tıyaç olan şt-k,M flatlarını bfr haftadan· bulunan u:;.isatır odasında değil uyumak, g-elle1erlne elveıi,u bir durum konabl~ 
yık hizmet ve gayrehnden dolayı ken· nt lar. Llkın kızın d11yısı arasının ter- beri deke il b.r mesaf ile tesbit etmeğ'e oturmak lmkamnı bile bulamıyarak sa· ilk hamlede ve en ucuz tlpde yapıl•" o· 
diıinl, belediye azalarını , J 8Tl.adaşla- yadı üzerine yetişir ve kızm kaçırıldığı ve h'llka ucuz ş <:ılrer yedirmeğe Ç tdı- atlarca d1şarıda tıekledlm. Ev ııahlb•, bit' kaç (yazlık memur evi) ile bir at.O' 
nnı ve bu arada imaret ı;.arkıı::a hasrı evin kapısını kırarak iffetine bir tecıı- şırkcn • Bayburt beledfyesfni!l de bu işi hareketimi tasvib eder bir tavu•la anla- kihnet konağı, glttlkce kfndlllğlndeıt ,
~lcut eden Aliyi Müfettiılik namına da vnz olmadan kurtarır. Cumhuriyet YHkın bir zamaıd~ halkderok, buhranın t yordu: klşe.f edecek olan yazlık Iğdır ku•b' ~· 
tebrik: ve teıvlk buyurma.,ızı rica eder Mnddelumumtlfğine verilen bu şahıslar öıüne gereceğini ümit edlyorn-ı. - Z~nnetme ki bu koku bizim nın t'3mtli ala b'lir. Muayyen b!r za111~11• 
ve hepsinin fevkinde feyizli ve verimli bununla da mOtenebblh olmazlar. Başka Bayburtta havalar fena komşumuza gi11yor efenat! Eger şu üç da ve gösterilen tfpde ev ve du~kl11 eıı' 
i d t ı b"ledl ece bugOo temin bir plan düşünürler. • • dört aylık yayla hayatımız olmıtsa, ali· şıısı ıart konulmak üzere har . ısteY111s1 
'f!l a ınız 8 " Y gıdıyor · · - m ccani arsıS da v~rJldJğl takdırde, ,. 

edJlen ıühane deler hfzmet'erln mu· Babası Saft ve kardtşl Azlz ve • rnallah h~piınız ahı1etf hoylanz. U~ &yın ~ _ _ . bll''o 
vaftaklyetıerln tevali ve teali edec~ğine Yusuf Ue kızın ~eçeceği yolda pusuya Bayburt [ H sust] - Bir hartadan- temi

1
z yıyla havu:ı, su'arı, çlç'k kokhu ~~r:l~~:~~!d;~r:.i1 kd~~rrd~;r ::şs~11ıV 

M 1 1 t ı H" b. d hab · I d berf burada h a 1 k t 1 ı. lan çlmlzde ne adtır zeh r v~rsa e· " • · ıoı· ouphem olmadıtını sayırı arım n arze· Y~ ar ar. ıç ır şey en en oma an • va ar pe !r:a g tme .. te· isini slll sü ürö or. ' ta, memur evlerinin injasına maddi-~· 
&erim.» k.oylerine dönen Elmas, dayısı Mustı:ıfa dir. En s•c k oı:na•una ra~men insanı p y 1 p ·rnp k Y , 1 d h t kan olmndr"'ını kabul etsek bile bU ., 

• - üt ay a· r aan anes n e 11ya ın K • .,,· 

Trabzonda elektrj'k fı'atı va ekrabalımnda::ı M llmet Tipi birden- u~ ec~k derecede soğuklar devan edl- bir .. 'd z t "' 1 . d met da!relerfnin üç ay fçln yaylaya çı,. 
b. ... h d ,. yor Ye11r 0 Mt dt 1 d p .. rçası ır. a en m.,nıe mız e yav- 1 M k- dM z· hl bir JJJ 
ıra .erşılannda. bu tlç ay uuu görür- · M &aM mu ema yrğ'mm ar an ladan gelme d ğil midl? .. TUrk yaylas"ız ması y ne muın uıı ur. ıra; ç al· 

Tratzon, [ Husust] - Belediye es· fer. Hakkı inceli Elmasa hücum eder ve mehsulun çurftmesinden korkulmaktadır. o!amıız, çünkü 0 tabfatle beraber dojtınuş nıur tasavvur eiemevlz kl, kendi "~,.....o 
babı müclbe ile elektrik kllovattnın 15 k1:ıı kaçırma~a teı bbüs eder. Diğerleri Kö~lüler mabıul vaziyetinin gr.ç~n yıla ve tftbiate en çok Aşık: bir ırktır. Şu ~sl~!n :ı~bat ya ~tlrah!ltt 1u1,ruıı~8dJf kuruştan alınmasını ileri sürmesine mu- ise Mustaf.ı He Mehme:i'in üzMlne çul- nisb ten iyi olduP,unu söyiüyorlıu! esa .en yayla ol!lll 1800 r kımındakl Çı l~ b:del~nd:~"~~k~~l~~sE/ ;~ay::. bet d'j 
kabil Nafıa Veka.Ietl kilovatı 17 kuruş · lan11rak odunla baılannı yaradır. M b- dır'a bakın; oranın balkı bile ysz ayla- lre kati mıkdarda ç dır edinerek keod 
tan kabul ltmit ve tasdik etmişUr. met Tipi yarasına ra4men bunlon tvkfp Rizede hayat ucuzıu~u rıa~a yine bir kaç yüz metre yükselme mem•Jrlonna kir Uya da bilir. lğdltl~ 

eder ve Aziz'i omuzundan bıçakla ya· 6 lhtıyacını duyarak yakın datlara ç1kat- bazı köyleri Zora dahil yakın oldl~I 
Trabzonda yangınlar ralar. Zabıta haydutları tekrar yakalı- Rize, [ Hueusf] - BBlediye enen lar. Türk dfyarının hM buca~ındald köy- beraher merkezin m Yakkat bir zaOI'~ 
Trabzon, [ Hususf] - Spahl paza· DıJştlr. Fakat E!mas'uı bikri izale edil- m~nl, şehirde hayata ucuzlatmak için lü bu an'an~n~ye göre bugün bile bağ için de ~~sa dlğe; köylerden uzaklatıO~ 

rının dibinde Kelkitli Huan c~lu Salim'e miş midir P Şirodl mOhlm olan mesele muhfm bir karar · vermJı ve bu kararı lıd r · Ve koylu sıhhatinin şehirli sağlı- isteme ~f~lni voya ılmdlllk bir Hü1'.t1ıı>e 
alt kahvenin ocatı akşam saat Oç rad- budur. . lokantalara teblfl etmi~tir. Bundau .son- ğından Us ün oluıunda şüpesls ki yay- k.on11ğı inıasının kabil olmadığım fsteıııl~ 
delerlnde ateş almış ve kahveyi sarmıı· l ra lokantılarda her turlu t yemeklııırl laya _dl\ büyük b~r şınef hi!issıl düşmek· yerek farzatsek bile; IQ'dır Zor yoluP~. 
lıı'. Bunu haber alan itfaiye hemen ye Hep Elmas ar - su böreği, hamuc tatlıları 10, her tnrlü tedl. Bizde bu buyuk nim tten ~ahruMm matlup ş-:kl~ sokulması ile dahi yatlol 
tJımlt ve ( 20 ) dakika içinde tteşl sebze, dolma ve bör klerla zeytin yaalı olan unsur, ancak. şehirlidir. Koylüyun dl\n istifade yine mDmk.Ondür. su 1 

k l yemekler 7,5, çorba, komposto, maha\le· ·rabnsı VBr, hrıyvanı var, çedırı ~ardır. yapı\acr.ğt takdirde, arada iıleyecek ~ı~; 
ıöndnrmüitür. QÇlTl lYOT bl, salata, cacık 5 kuruşa verilecektir Yaz sıe ğı sırtını isıtır ~s tmaz hır kaç büsler !çın şimdiden imtfynz talfplıl ~ 

Evvılki akşam Uzunsokaktaki şe · Pnar, [ Husut] - Türdivot k- . Kahve ve kıruth l d - . parça ev e~yuı aldığı fl bi çadırını n vaıdır. Yayla Ue m~rkez ar .sı en ço 
serci Rem2i'aln imaıathaneslnfn bacı- . oyün ane er e ~e muşte yakın dağda v~ şBkrak bir su baş:ndR · . dl1'teJI 
kı t l l . - M d t l d n Kara c ğu lerından lsmaıl kızı 15 rilere verilen çay, kohve, ayran üç ku- kurar. Şehtrllnin böyl"' bir yer teheddQ. 20-25 ~eki~ !ık bır meaafeye in "~t,1 

em z enmemesı yuzun en. a e~ a - yaşhırıada Elmas aynı köy~en. Hamtt ı uotan vnz p araya, gazoz ve şurapl r lttue-vasati olsa bile-işi manidir. O sonre, b ç b r memur ve hfç bir tu rd• 
mııtır. İtfaiyenin çab~IC yetışmesı v__e o~la 333 doğ'umlu Alf, aıkrabasırdan da 5 koruştın 1 kuruşa indlrllmlşfir. va bJr tüccer c:&n t v ya memurdur'. yııztn çoluk ~ocuğunu bir dakika I~dı o' 
canla blişla çalışmaın JUZUnden ate~ bu- 1 M h ,. V d . . f • ' • tutmaz. Buıur. bunaltıcı bir sıcak ıçlıı 
....,, eden sör.dürülmü 10.r. t tai e vakayı Hasan. ve Meh~et oğ u e med ıa yar· 8 1 ızdıvacla ştodt n ayrılamaz. Bu. bakımdan şehırlt- buram bur<!m ter dökerek k:ax-ıt kaleoJ 
ıum 1 y . . dımlarıle kaçırnı)flardır. Suçlular derhal in yayla mesoles1, bır devlet ve Vila. ' 6 • dal 
baber aldıktan sonra iki dakika 1çıode akalanmt lar ve Adıl 8 e verllml ler· Rtzc, [ Hususi ] - Fener mahalle· yet işi o~atak ele alınmata deter bir mov- eline yap·şarak: sabahtan akşama kt ter 
hazırlanmış ve yangın yarine yetiş- ~lr ş Y Y 1 stnd oturan Cemal kızı 25 yaşı da zudrır Kars g-~bl, Erzurum gibi yOksek didinen bir me.?1?r, geceyi de yfne ge-
mlttlr. Takdir ederiz. ' Nazmlyenln, aynı mahalleden Makaut rttkımdakl ıtıhirler!e yaylalardan pak vıa haşaratın muz iç ıstırapları içinde ıo· 

T b k t l k oğ!u 329 doğumla Klıif Rakıcı evlen- uzak lan kesabarı bir kenara bırakarak çlrir. Halbukf, akşam işini bitirince 0 -;ı 
A k l d ç k E . a ancayı arış ırır ar n me vad derek bfkrlni iıale etmfştlr. şlmdlltk yayla veziyet!eri mUs icl olan tJÜje ~tlayıp dağın temiz havasın• iiO 
Ş a e e OCU sırgeme lsplr, [ Hıısusi] - Kazamızm Hu·· Çok ÇOCUk}U naJar şehirler üzerinde duralım; bir misal o1a· ddfelliksızt ubylkua~nadkavuıan ve ertesljlg'll' 

Kurumu nut nc;htyeslne beğll • Jesivkl Seme· . A rak Iğdır kasabası: enm f r vueu ve taze bir enerlt fll' 
Aokale, [ Huıusi] _ Bir kaç gün herk • köyünden Şeyh oııu 328 doğun- Rıze, [ Hususı.] - Sağ sekiz çocuk Siirmelf ç_ukur~ adı verilen bu ova, ~~::'o s:~ı~:~eİıe:~dı:'a:a:a:k8:1~~l~ yol~ 
l b 1 Ç k E . lu ishak otla Osman Şimşek 8 ı 8 / 938 doğur~uş olan İyıd•re nahiyesinin Taş slmalen Alagoz aı1sllesı Şıtl'kan Akma yapı!acak masrafa karşılı'ı: tutuls!l "af' 

evve oraya ge en ocu 3ırgıme M ban kövnnden Horhor oğlu Alf karısı ğan da~farı ve cenuben AQ'rı silsilesi . _ ~ itıl 
Kurumu Müfettişlerinden Bay Neşet gOnu saat 18 raddelerinde kendi ha- Bayan Emine ile gene yedi çocuk do· mahsur baldkt blr çukurdur. 800 rakım- dlr. Yırmf kilometre ötede zumrut a{,P 
Buradaki kurumun vaziyetini tetkik ~ttik- nesinde ve yatak odastnda yalnız bu- x-\)rmuır olan Elm-ıı k- ü d Ç "' d 1 "' bö 1 k 1 1 bir çi~enler ar 11nda şakır şakır Jl'' 

1 d bi d k di l it b 6 y ru oy n en ap Oa- a o masma raı:.aıen ye apa ı o uşu, buz gıbl bir su ve dsğ'arın tertemiz 
tfn sonra yeniden bir idı:re heyeti ıeçll- ~n uğu r sıra a en 9 ne a rov- lu Mehmet karısı Bayan Hatrc ye hü· yazın sıcağın gölgerte 36-38 dereceye vasını citerlere doldur~n serin bir tilf 
mtotlr nığ tabancasını karıştırırken, tabanca kdmetce otıızar ll"a mükifat verilmfşttr çıkmasını mucib olm!lktadıc KöılUler .. d d ı.. M b ıt1GI • t ı k. k la o a · · • gar urap urnra.en, gltndQzun una ~· 

Bu seçimde BaekatihQa Başöğret· 8 eı a mış ve çı 811 urşun sm 0 Ağrı inhisarlar binası arBaındıı imkanı olan her allfl yaz sıca- sıc!l~ıaa katlanmak:, gecenin sivri sıııe 
men Sadi Akatay, veznedarlıta tuccardan Şlmş k sol memesi altından ~ğır suret· ğı b şlar başlamaz Ağn ılls J sı boyun- Ierln~, tatarcıklamıa yemlik olm~··; 
Mustafa öztürlr, muhasipliğe belediye mu- te yııralanmıştır. Yapılan tahdkatta hA· Ağn, [ Humsi] - Yeni yapilacak daki muhtelif yeylalara çıkarlar. Şehfrll D:>ğu diyarını daha culp, vatandaf1 ı 
haalbl İbrahim Kcc', azalıklara da hük1l. dlsedc kasıt olmadıaı ani ılmıştır. Ya- viltyet inhisarlar idaresi binasının te· bu nimetten tamamen mahrumdur. O, Jatlrahat va ihtiyacına daha uygun bl 
met tabibi Doktor Ali Mazhır ve öa· udı tedavi ılbna alınmıştır. meli ri atllmışbr. hastalanmış veya hastalanmak Ozare bu- şekle koymak g!bl kutsal bir da1•~ 
retmen Ali Mazhar ve ögr~tmen Alı Aşkale Sıfat İstasyonu locan çoluk çoçuğur,u o\lbeş yirmi gün- omuzlarına almış bulunan büyülderldlıı 
Eroğlu ayrılmışlardır. Yeni teı kkül Aşkale [ HususA] _ th lei kati 1 lüğüne ıncat bir köyla Ç!ldınna misafir den. euyumuzu, elektrıal'lllzi ve ekoJl~ 
eden kutuma kaza merkezi halkından Bu gece nöbetçi ecza e mütathb.ldi 'üz rindıeı icra :ılınmış :ı:s gö;ıderebiUr. o aatalıktan bahsf1t~fştim, ~l~izi b.lr an gözdeit .uzak tutoıaY:ı, 

I t b l •d• n meyvesi bol, suyu kirli ve mıkroplu buyuk:lerımlzden, Itdır ıçtn klymetli 
~ den fazla vatındaı arzularlle senede (( s an u )) ec.z nesı ır Sıfat İstasyon binasının temel atma mfj- olan Itdırda yaz ay'arında başta sıtma armağan daha istiyoruz: 
elllıer kuruş vermek suretlle ıza kay· ras1m1 yapılmış ve hem~n fntaata baş- olamak üzere bilhassa çocu'Ilarda bar- - Zor yaylası ... Lütfederlerse; uset 
dolunmuılardır. lanmışbr. sak ve göz hastalık.arı görttnmektedlr. yaylası da olur ... 

etmek ihtimali yoktur. Bu suretle yeni· nim, dolaşıyor, karılar arasmda ömür - Gördüm, onlar çoktandır bura iı 
den bıçaklanml\k tehllkest kalmıyor. sürüyordu. . gelmeyorlardı. 

Rıza Şerif bu sözden ç·kan mana· Rıza Şerit, Mahirin yaralandıaı ge· - iki üç geceden beri geliyotl-'' 
lan Rnladı mr, anlamadı mı? Ora1ı bel· ceden sonra, bir çok defalar aynı bara Galiba şimdiye kadar lzmlrde idiler. 
11 değil ! Fakat hiç anlar görUnmedl. gene uğramıştı. Burada yeni yeni bir - Ya o yanındaki kim ? 
Hatta sahte oldu~u anlaşılan bir kahka· çok hadiseler olduğu fçin, Mahirin yara- - Ona da Altın diş Mahmut derle'· 
ha salıvererek: lanmasUe neticelenen hlldlse çoktan unu- Osmaııın kırk yıllık ahbaplatmdandlf· 

Mahir daha Uk güntlnden keııdlsfne ta olmasından son derece memnun gö - Zavallı Nuri HOsnU, doktor seni tutmuştu. Ve gülerek ilave etti : 
elxdill hayat yolundan ayrılmam•ıtı. Da. rür. üyordu : bir az muayene etse iyi olar, dedi ve Hatta Rıza Şerif son günlerde bu - Bir mektebde okumuşlar.-. 
ima teyakkuz haUnde bulunan arkadaş· - Ben de bir zaman Mahirin böyle lkt aıkadaştan ayrıldı. barı ziyaretlerlnl sıklaştırmıftı. Bir mak- Rıza Şarlf külhan bey dlllndeıı ,t' 
Jarında fOpheyl_uyandıracak. h'ç bir hare- bir sadmeye mukavemst edemJyeceği· Avukatla doktor yalnız kalınca Nuri sat mı takip ediyordu? Bir plim mı tık yavaş yavaf anlamaıa baş181Jllf 1'' 
kette bulunmamıştı. ni z!lnnederek ko:kmuıtum, dedi. HUsnü dedi ki: vardı? Yeni bir mekteple okumuşlar deıoe~· 

Şakaklarındaki ıaçlar ağaımıştı. Ya- - Mahirin eski zaman aş1klaTı gibi - İyi söylemedim mi? Amcazade· Arayan mevlAsıoı da bulur, balası- haplsane::le tanıımışlar demekti ..• 
vıı yavaş bütü,ı saçları da aQarmak yo- kaldmp kendls'ni denize atacağını mı sinin mirasına Oyle çabucak konam1ya- nı da bu·urmuı. Rıza Şerif bir gece, ge- Konuıan ha iki kişi Rıza şerit•~ 
lunu tulmuıtu. zannediyordun ? cağını lfbam ettfm. Artık eski güzel ne bu bara gelır iş, dansedcnleri s9yre- kendilerine kulak mfsaflrllğl ettltlne ,t· 

Beyaz saçlar, muhakemeli ve aklı Rıza Şsrff bu söze cevap vermeme· günler gelmue bHe, yeni büyük ıztırap- dlyardu. Bfrdenblre titredi. ç tık kaş dırış bile etmeyodardı. ti' 
batında bir lnsamn yatıını gösterir Mı- ğ-1 ihtiyatlı buldu. sadece ker zaman )arın da önüne geçmiş oluyoruz. BuıDn- Osmar.la Flruzenfn içeriye gfrdik!uini Ara,armdc konuşillala devım et 
birin kalbfnde Ncrmlnin boş bıraktığı olduğu gibi, omuzlannı silkmekle iktifa kO bey bn gldlştle iktifa edelill'. Belki gardü. ler: 
yere baıta hiç bir kadın girememiıtt. etti. Allah daha illzel günler gösterir. XI - ç tık kaş Osman on senedir bı.1' 

Bununla beraber iki arkadaş tam Avukat dedi ki : Mahir fçln daha gUzel günler bulu- Altın di~ Mahmut r larda görünmeyordu. Çllnkü gene ıneı; 
sıbbatta olmasından m9mnun bulunuyor- - Doktorla ikimiz vaziyetten eml- nabllfr iydl? İki arkadaş bundan şUp- Aradan on sene gibi uzun bir za· tebe okumağa gftmiı. Şimdi tabılllO 
du. niz. lstlkb!lli de itimat ve huzur kalp ile heli idiler. mın geçmiş olmakla berabM, Rıza Şe· bitirdi, Buraya, eski ahbapları araınd' 

Doktor : karşılayoruz. Mahtrln buğünkü hayatı • • • rlf her ikisini de tanıd,, Zaten yanı ba geldi. 
- Sağlam vücutta Hllam kalp l Da- kendlıfnl nahoş sttrprizler den uzak tu- Rıza Şerif de geçirdiği hoş günler· oındakl masada"oturan kü'ham bey tavırlı İki kiti ile yeni gelenler ıelAınl•ttl' 

dl. Sıhhatli bir vucutta da hasta bir kalp tacattır. O ı n\n hali doyamadığın bar- den memnundu. Hayatını hiç dt>ğfştlr· iki kişiden biri: lar. Firuze de bu iki kişiye tebessaoal' 
pJamu, lara devam etmeyor. binaenaleyh Çab1' mete lüztım hlssetmiıordu. Oece!erl sa· - işte Çatık kaş Osmanlıı Firuzo mukabele etti. 

Rıza Şerit de amcazadesinin sıhhat·, kaş Oımanla Firuzeye bir daha teaetdüf bahlara kadar o bar stnfn, bu bar be- ieldi, demişti, 

İST ı· 
Romu: 31 Yazan· S•lim BABAN 

(.Arluaı var) 
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j DIŞ SiYASA 
Uzak Şarkta 

Madritte F rankisttayyare- hudut 
l · b · h il · k l muharebeleri 

EN SON HABE RLER..9 

erı ır ma a eyı ya tı ar Evvelki gOn gelen bir telgraf Japon-

Madrld, 12 (A. A) - Bu s ıbab saflt 8,20 reddelulnda Madrld üzerinde yantı.n M~~ko a elçis!nlıı Sovyet hUktl
ll<ı:ıeuı bir hua muh rebe.sl olmuştur. B:ı çırpışmada 3 f<'rankist ve 6 da hükumo'çf me,ı nez n"'ckl mtıkenel' teseb .. üsleri 
~>'Yaruı dOşmüştllr. Bu çarpışma sırnsında aded n pek fazla o'an asi tayyareler :et.~es~1°1~afk, Sov.vet • Marıçu budu· 

1llıkıarı bombalarla Madrldfn en büyOk binalarından bir mt ktebl yık'1lış'ard r Yan b unı ~ r 8 
tadan fazla blr zamandan· 

)
111 s·ıayet e'mfş ve bir mahalle kadar yeri kftmllen y •kmıştır. lasanca zayiat her t evam ckdEnb muhar belere bir nJ
Oktur. aye Vff8"f , u huiudun kat't suret-

te tesbltt içi.,, her iki tarafça muhtelit 

S 
bir h~yet !ayinine karar vcrtldlQin bH· 

üdet Almanları Giritteki son ctııiyordu. 

h 
.. Bu haber, b•ç $Uplı~slz genlşlemeğe 

ükumetle isyanını mustelt bir harp kıvı'cımının önOne ge
çııbtlecek btr kararı müj 1eler1 1ği için, 

anlaştılar kimler hazırlamış? :~~~t~~lh aeverlerl son derce~ sevln-

(Beş tar fı 1 incide) (Baş tarafı 1 lnclde) Sovyet Rusya lla Japonya aruında 
kunaimanın teıebbü•ü müabet Bunlar da dahil olduğu çıkan müsttllah ibtihifın sebebi m'lltlın-

kalde elebaı !ardan 33 kişi tevlit edil· dur: SOV\lft • Kora - Mançukuo ıırasıoda 
netice verecek 1 ti D' · sevklllceyiş L •. •·ım ndan Lhemtılfyetl haiz p İ m 1 r. ığer asıler dı:ığ1 kaçmıştır. ls Ui!... " 

~ rağ, 11 - ngiliz Nazırı Lord yan basbrıldıktan sonra Hanvahlar olaiı bir tepe, hududun gayri muayyen 

42 Nakleden: S. A. 

Zavallı kızcağız 
üç kişiye nikahlı .. 
Üç güveği: "Benimdir, senindir 

diye,, biri birine girerler! 
siınan'ın tavassutu müsbet lbir klllsP.ye foultınarak dua ctınfşlM ve htı· o'u~u yüzür.den Sovyct kıtalcrı ta atından 

~tice vereceğe benzemektedir. Lord kumrte sadakat tdgrafı çe~ml~lfşdfr. fşgal edUmiştir. Dlıtabi Japonlar böyle Mahşeker - tavus h\kAyeslml? ! Kendisine katılın lld kl,tyl, A.nter 
''lllısiman Südet mümessillerinden Glrfdln a kert komutanlığına gsn. lr avar tajı Rııslare bmıkmak isteme- Dudu - Evet, ımlatayımda bak : birer sandıta kilitleyip hamallara vere· 
-ıctığı taleplerini muhtevi raporu göz- Çoakvğlu tay:u eülıd:gı gibi, ~uın;_yEıi rn'şler ve mvkeb!l t arruza gcçm•ılerdir. TOs ı eh~fnde Seyyar adında zen rtk hemşfrutnln evine gelmlt : 
den • • S" d ti . müsteşarlıtının umumi müdürü jandar- Bir defa silah patladıktan sonra, g-ln bir adam varmış. Fakat hiç evladı - Hemşire, b n blryere seyyatıata 
~ Jeçırmış .ve aynca u e er~ ma genrralı Mihalopulso da GlrJde ha· kanlı boğaşmalar başlamış ve bu tepe ~lmazrnı ş. fçare bu yüzde:ı herkes bu gldlro·uoı. Şu sanı:tıklarda benim kay-
ti\ ... e~layn ile uzun uzadıya go- reket etmfştJr. yüzünden hı:tyli Rus ve jupon kanı cıcrdlol a; ralt b ir der~a~ ararmış. metli eşyahınm var. E•d• bırakmayı ıııQ
"tllıuştür. Donanmadan aynlDn hatif bir filo akmıştır. . Bir. gQn Yuna n h kım.erfnden bir ml- nasip gö mcdlm. Sısna eman•t edlyoı um 
Lı Çekoslovak Başvek.iliHodza mem- da Gfrld sutarına gönderilmtıtlr, tsyııın Bundan e~velkl bir yazımızda, bu rnfır mısaflr Seyyar buna da v0zly~ti anla · Dl e Eöze beşlayarak bir müddet 
~et dahilinde akalliyetler için tan- heyetinin yukanda mevzuubıhs olan üç nevi hudut hadıseleri 4 1n mahallt bir he· t ne haktm buna bir macun ~er.r. Ve dereden tepeden konu~tuktan aonra : 
lİQı ed'l h • 'd · Azasırı dan gayri azalarının yakayı ele yet vasıtasUe balledllınosl mQmkün ol· bir ~ kıuım bu macunu tavus odU lle e · - Ah bemştrecl~ m Ne olurdu bir 
. ı en ususı ı are nızamname· d 5 U k z rek k rısma İ"ir ı ı ö ı 1 · 'lııd s-d ti · l h. l k verm'ş olduklan bütUn gazeteler tara- u&unu yazım, ve z:a Şarkta ateş dün- ~ mes 0 s Yer. ev arfın·z o saydı da biz de sevlns ydlk:. 
~e ge~e- u e ennv e ıne o ara tından itiraf edlhnektedlr. 1aya SJÇramamak Jçin, mahııllt bir he· . Er ~s\ ~ün m'sf'flr AUııha ı marla. Alhıh ıışkınıı. o gece o la\.'usu nasıl ıe· 
ttQı· ~adilat yapmaga muvafakat Memleketin her tarafından Metaksı- yet olmasa bile, Sovyet, Japon ve Man· dık d~y .P gıtwlş. tlrmiştlnlz, anlat11ğın sktıam pek iyi 

1Ştir. sa sadakat ve tebrik telgrafları gelmek- çu ordularına me11sup yüksek bir as~m- Lı.ıkın o ~emlee.elt tavus bulmak ta dinlememiştim . Bu iş p k hoıuwa glttl. 
lord Runsiman Südetlere itidal tedir. rt heyet tarafında n bu lbtilatJn halli bir weselo im ı~. Bulunan bir tanecik ta- Deylnce kadır.cat.z vakayı tekrar 

t.vaiye etmiş ve Prağ hükfımetinin Bu tarihli gaıetelerla k~rtesl, lsyarıa m~mkün olabileceği müta•aasında bulun· ~uııı '1 ş ~r·n P dlş,hı?a alt olup fevka etmiş, fakat tam so'lunıt gelince: 
tGıterdiği müsaadekirlıklarla iktifa dair yazdıkları baımskalelerlnde şunları muştuk. 1 de 1 lna. ılo lıeslenmeıde lmlo P diph - Birde uyandıın ki, kardeşim, sa-
ttnı .. ı . t . . d b l tu tebarnz ettfrmekted'rler· Gerek Sovyet Rusyanın bugUnkO oııu P k çok s v rmls. bah olmam ı ~ mı? M Q': r gördOğOrn bir 

"' en avsıyesın e u unmuş r. · dabilt b ı · d S k il b l l ö u .. « G rltt~ ı~yan etmek zor b'r 1, de· ve arcı ur,umu ile, gerek Ja y}ar, rrısı a u o ese ey g r ş- rUya imiş . 
. Henlayn benuz son sözünü söy- kildlr. ôtedenberl Girit ihtiyarları ço- pony~nıo Çınde _ g~r.ştlği geniş mlkyaeta nınş ue Y P P yap P Pad ~ah n tavusunu Ham tavus güz l hay andır lı.ışalıa.h 

~Qı ış değildir. cuklanna lııyan etmeyi vBslyet ederlerdi. ki muc,.delesl yuzund~n blrblrile kap1şa- ı~lfle etrr.eye karar veımlşl r bir bu rüya üterlne gUzel bir çocnğum olur. 

Japonlar takviye kuvvetleri 
göndermekte davarn 

Fatkat o devirde isyan hürriyet ve ıstık- cak vaziyette olmadıkları mülahazasında g c ', hArk .s uyuduğu bir Zil.manda_ bab· Anter de bet b nlz att.rak tellşla : 
lal için yapılırdı . buludduğumuzu söylemiştik. ç ye girer zavallı ku$u kını e g?rme - Heaışl o. demek aıılatttt n rüya 

Son Jayan • Delice bir teıah- d Japonya tein ilk akla gelen nokta d n ç !artık evlerin g tirmiş er. Bıç re. idi? ı. 
ba,ka bir şey değildir. Çüok.Q ur ıı:~e; şudur: bir devlet ne kader kuvvetli o yi h .men bok ı.lay~r~k öJUnü - haktmln Zırif. - Tttbli sen hllmiyonnuaun? 
için nıakul gösterilecek ortad bı b !ursa olsun, kendi üslerinden çok ur.ak· verdiği m cu a e~ p ıç işler. Bu l~l kim Ben bir s rçsyl blls ö dtıre em. Nerede 

a r se ep t iki b - s dll\mıt §tı mevcut buJunmadığt gibi bunların isti a Uyuk devletle aynı zamanda ' · kaldı ki kccaman tavusu Hem de Padlfa· 
s 1'vkyo, 12 (A A) - D:>mey aiau nat e~eceklerl bir h1wvP.t t t3 yoktu. harbe giremez. Gir"se, elbetkl ıayif dU- Yıılnız Seyy:mn karı..ı Zarif enin b.n tatıuıunu ! 
hı b ldirlyo : Bugün cephed!n ı:Iınar Bu s hepten Glrittekl yaka'anmayı şer. . kardeşi Ant .. r ls.ı>fndekl a~am duymuş- Demfş. Runun Ozerlne Anter \1Ütloa 

ediyorlar 

g ~berlere aO e, J:\pon kıtaatı Ytnlrç bi D "'er t rt S ti d tu P"k samhtl o'dukları ıç n ona du- dö 0 'h p d hı b h 1 • zzat G rlt halkı boğmu~tur . ÔtildEırıbı a - -ıır n ov ye er g uzak yurma ta bir mtıhz ır "'Ö Olmemi·.;ti. nm ş, nı ayet " rşa n U%Urunı re-
t. leı inde 25 kl omstr kad!'r llerliyc· ri mlltr iş'erde ön sBfta mCcadf.'le eden şat'kta, butun mentaallan o ı göz önllnde u t 1 " t 

0 lyd h len adamlar ,·azlyetl olduğu rllıt anlat-
~ 1' 4 kasabayı ele geçirmfşlerdir. Bu bul d • ki b b h ,.., es gun avusun gay 0 u.unu ı p d l b d l "ilh Girltlıler, hOkiimt.ıtln yaratıcı faaliyet- un u ,ma. a rrıı .er, "r hangi bir duy n Paifş h tavusu ki bulursa ya mıf ıır. ti şa a bu m rıcı herıfı kat· 
le 

1
lldf!n deriz ı·uvvetlerlnio ve tay\·are terine muhıı lf olmıyacakla ını, b 'r defa macaraya gırmek lıı•em~zlflr. Fakat bir hut nerede ve 0 o'duğunu hate\ verir leıtlrerek cezasını v~rmlş. 

,,~ n himayesi altı da 5000 kadar J pon daha is''laı et mi~ olnyorlar. B•ınlara söz. vardır : «Su bulanmadan dnrulmez,. s bin alt n bah~iş vert ceğinf llan et- Dudu Mabtekere dönerek : 
6 ' 1 karaf Ç kımimışbr. rağmen büktlm Un ald ğt t.edolrler şid- der er. Uzak şarkta da su, ıon gün) rde ti m'ş -: - Zerafotte böyla faydalu vu-
llauı ımıhart•beler duracaktı? detle tatbik edllmel.dfr ve edilecektir. fena hıtlde bulandı, fctkat ~c ba durula Bin altın» H berini l~ldinca Zarife dır. Eğer kadın bu hileye beş vurma· 

a Tokyo, 12 (A. A.) - Royter Bjan· Plaatıras He arkadaşlarn•a, ya'li Yu. cak mı? nln kardPşl Anter dayanamamış, ildfp saydı, Ç>ktan Oltlp gidecekti. 
.,,' bildiriyor : SovycUerle Jaıponlar ara nan D"il'etint botazlamak isteyen bu DIPLOMA'I' mes levt bo."\er ve mi lıto bunlar hep a,k yol ve erkbıa· 
'~~dtlki harp gl tikçe şldd(t ni artırmak- cellAtlııra to7numu7.u te!IHm edemey'z.. Filistinde uyuşturucu P.adlşah gc1zebl galınlş, hemen bu dan 'ır Yalnız S1!nln vaziyetine bakıyo· 
" r Y nl gfllen haberlere r azaran Sov- kadını k.atl din diye ferman edince ve· rum. Pek öyle fazla aşk hali göremtyo-
llı~tlcr Sfyançuk ctvam da hayJi ilerle- Portekiz i tik]aiinin sekiz maddeler z!r vuzera :ty ~mn k panmış: rum. MJsamabaklr davrt1nıyorsun. 

e ve Japonlıırd n 400 t efek: 23 ağır- •· •· •· Jd .. .. .. K dO 10 (A ) _ - Am n Pad Ş bım, b!r klş'nln sö· f.ğtr bunda sabltiadcm olaydın 1ım-
lna~ı eli ve 1800 d askor esir almış'ar yuzuncu yı onumu u s, . A. Gizli o larak ıü ile I dam Oldürü mez, belki bir gare- diye kadar vuslete erml~ olurdun. Yok-
dır J 

1
. b p k uyuşturucu madde get rPn Fransız tUc- bi a •ftl a t 1 t' 81 d t 

l 
.. b·ı· apon Harh!yq Nezımtlnln yaptı"ı ,ı, oı 10 - o•te iz 1139 s snesln- ze n en r em ş ır r e a mese sa· A•~ı sinende e le mc f 1 d 
., t> carlarındun Düsllv buradan kaçmağa leyi tahkik edelim da:ıır'tler · ... Y caı " e 

... 1hta gö:e de bu haberler yalaıılan de ~uruJan ve 1630 !~nes i de beş asır- ff k 1 t · «Ahi eog-Qr humtçre giderek bAde olur» 
"'alttad r. lık esaretten onra iade edi n istlklalt- muve 8 0 muş ur. Evvel! Anterl sıkıştırm:şlar, 0 da dil. lfllıl albl mrcutyl ba\r.lkl .. ka ,._. ı -cevaben : • .,. ._, 

Antakyada iki caddenin 
isn1i değiştirildı 

oin sek"z yilzüncü yıldörümünll t Oyuk E 1 J':•/ "' • rerek Uç kocadan imtina edto C~mlle 
mıua~•mle kutlulamağa baıırknmak'adır TZUTUffl Y l ayeti - Efendim, ben bun~ hemştnenln mi döndün? 
Bunun için hu ust b2r komisyon t şkll k n isinden l~lt im. Eter ıbtlma etmes-

D • "' S'nlz banıı iki kişi verJn. Bir yere sak· Mahoekcr - Mecazlyi haklkt atk•· 
edilmlş'ır. Brşv• kJI Salarar dr n:fı;ı.tfr ki: Qlml vi f C ll 1 1 b ? v lans nlar, t krar hemşlremle bu meseleyi mı ce rm f em e, nuı o mq u 

11 
Antakya 10 - Hataylılar yurthm « Hem kendimize, hem yab~ııcıh;ra gös E Ü • J konuşup ikrar ettireyim,. demlı . ( ~rkuı v.r) 

~ta beı kemiği olen Aı:hkya • lekende· tereceğlz ki, medenlyı:ıt\ yapan bir millet ne menınaen : 
l'll 11 caddesine « GOndüz caddesi ,. tsmf- olan Porteklzlllerln tarihteki yOksr k va-
oı koymuslardı. Bu caddenin bir kolu zlfGsi bltmomfştir. B lAkls devam etmek- Haııanka'c m rkcz

1
nde venlıfen ya- fnhı·sarlar Artvı·n M"" t k• ( 

•n K h 1 k t d' p lacak olan sıf et i .t 0 syonunun ( 1823 ) US a 1 li ırık a"l - ~ er derun cıı.ddes'ne e ır. » ~· 

11 
ataya ilk giren Türk kıtaeı lıumaorta- Bu çifte istiklal yıldönürnn mUnaıçc lira 55 kurllf keşifli temel kail loşaaı M"" d"" ı·· "' •• d 

18
1" 111 ismine lzrfeten «Kanatlı caddesi•, betlfe, Portek z re ecneblle in de davet 6 · 8 938 gününden it b ren ( 16) gün U Ur UgUn en : 
Tlılnt ve f ı ı dl edflec klerl sanat ve fe k ı 1 müddetle açık eksiltmeye konulmuc:tur. rm şer er r. e n Ongu er 

1 
b ib , 

1 22 
A tv 

938 
Artvin Ardanuç Vfl Borçkll anbannda mevcut artar ekslllr (890 blo) ~flo 

Ziraat kredi top'aoacakbr. P t -; ~~n : ~~ d V ~us ~s 
1 

yaprak tütüıılertn kamyonla Hopa inhisarlar anbarlarına EylO.l ve birinci Tetrln 
l» S · B k·ı· · ~ıaEr eus gu

1
nudsaa 

1 
akt 1

' ye Da aylan z:ufmia ta•ıaması l•I 5 8 938 tarihinden lttbaren 15 gün mOddetld anık ek-
1\00peratı•flerı·nı· damga urıye aş ve 1 ının mı ~c men n e yapı aca ır .. y y 

2 M '·k t t f t 'ıkt 
1 

slllmeye konulmuştur. llıa1a 19 8 938 Cuma güııü saat 11 de ArtfiD lnhlaarlar 

re • konferansJarı - I UVa ... a em na m arı ( 37) fd 1 1 1. • smı il d ares nde yap. 2ca11.tır. Bu itin muvakkat teminat akçesi 880 liradır. Talip olan· 
Şam 10 - Ba~vekll Cemil Mardem ra ;· _ İstekliler buna llit ke•' f evra- lann va ,artn!\meyi görmek tste7enlerln lnblaarlar lderealne müracaatları ilin 

li~ın T~rıaı krrdf kooperat ileri birlikle· Hama, Humus ve Helebo do~ru bir se- .. olunur N 61~ 4 2 
l>•ra od nç alma ve verme işleriyle yabllt yapmı~tır. Raşvczlr bu seyBhat kını husuar ve fennf oartoam slr:d encü · 1.. 

0

• > -
)Q artırma ve dlğ r bUtnn ı~ı rlııde vestlesllr, ı:on günlerde vatanı kitle men kaleminde görülebUtr. 
\' P htcak a net, rap or, mul:iavc'er a '!lo ehıyblnet dö·cn ~ay'alt rı önlemek için 4: - lstok.Jller 938 yılına alt kez ıır.ç 
1 1 

kAğıtıarla ıe~mt da!rolcr ve ecı:;k· buralarda konfcı arısl r v~ mtş, kitlenin tezkeresini ve ehliyet vesikasını ihale 
. rzuhaller ve ynptıkluı bütün zr ua son slyast vaz'y ti hakkında fz botta günü berabt.rl11de a-etlrmete mecburdur. 

Gümüşane Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

lıır "r dolııyıı:;ll ta zlm eltıklerl l A.ğ•l- buluı:ımuştut. faş· ezlr Yllkında Patfse ( No 617 ) 4 - 1 
, 14; dami& resminden muaf Duaundu1ıu gidecektir. 1 - Oüınu,an.ıde yJnlıien Y•Pt nlaıakta o an memleke& haıtaD .. loln ıoaneıl 

1
1' alıdJara blldlıllmlotlr. Hale]lte bir tevl< if Erzurum p. T. T. kısım h şaab W·7·938 tıuih\ndea ttl >&ren yirmi ıün müddetle Ye kapalı ıur USU• 

ın ık fiatları yüksel·yo ille eks itmeye kunutmuştıır. 
t l r Hslep 10 - • Şabep » gaz test M"" d .. ı .. w •• d 2 -· tn,aat n ı:ıuhnmmen btd il 17S1S lir 86 kuruştur. 

tlUc, S > günlerde fın~ık P yasası hayli muharrirleriod"n E,r t Elkl lbi polis U Uf ugun en : 3 - Sürülen pey bedeli !Ayık rörOldüğl\ tnlcdirde ihalesi 18·8-938 Pertemb• 
ı., &elıı:ılştlr. Onycnin ıç tombul hndık- tarafında 1 tevkif ve 'l'ürkıar propaian· E4csiltme müddeti on gUn daha uza- g-Onü ıa t 11 de Vlliy~t Datmi enoQme!Jİ'ldc yapılac ktır. 
~dan ~38 mahsn'ü 5U'40 llilo tes11rr 1 dası Yl!Plıkı id t'as 1 dltyf ye teslim tılan Erzurum Çst a"ası postasına ıs ek· 4 - Şı11t .amesl Vilayet encQmen kale:nln .e Ur. 
~a:ı losu 82 kuruşttın sablmıştır, edilmt~tlr. , , 11 çıkmadığından 12. 9. 938 Paıur "si 5 - Eksiltmeye Jşıircık etm k lıtlyenl~ı· muhammerı bedelin °!o yedi buou" 
' tr bu se ıc hndık. _ flatl rın n Tevkıfhansde bulunan Eşref Elkl- gUnü ihnlesi yapılmak Uzere 13. 8. 9<>8 tutan olan 1393 lra Ul kuruşluk banka m ktııbu vı ya tıusnıt mnhıaebt vaaeal 
~-ılynda )Ül.. .. lacetlnl soylemekte· tlbl l!e hlo b!r z yaretoı gOrüştürUlme· güoden itibaren bir ııy müddetle pazar· hesabına baok,.ya yatıtmlı1n~ d1ı-p ıtto ııkç·~ı nı kbut ile bbt1kte VU&y"t daimi 

• mektedir, Jhiak.o~ulduQu illn olmur,(Nr .648) lencQmenine gelmeleri ilin ohıo\tr, (No. 567) 4. 



4 =.======.===============.=-============· DO Q U ":".:. s:ıı=ıı:s=-~=~~~=~~~.--~~~----- 1~ A<Justos 19~1 -==-
s~k~;.~ ~r ~~I~ ~e ~O~ ~!P ~.l~e~ 1seri bk 1 
kilde ımtıhanlara hazırlamaktadır, ıdarehaııemı:ze miıracaat. 

----~alililllll-m.m~--~-.;ııg;ımı-• ( No: 633) 

Alamctı Farıkll 

erazileri 
·· r iy e iıı En itin.c · erazi 
a brikasının Mamulatıdır 

Taklit le rinclen Sakınınız 

ın u d Salı yeri: NT~ŞET SOLAKOÖLU "e Ortağl 
Garcilkapm, Kavaf /ar çar~ııı 

'---------- ---·- • 9COOLUZ q-

Erzurum Asr ~ri 
Satına ima 
Komisyonundan : 

Erzurum Vilayeti 
Dami 
encümeninden: 

Kapalı z8rfla eksiltm~ye konulaJJ. tlk Okul!ar iyin tetlııriklne lii1.uU"1 
Mnreşal Çukmak haı:: aneııinln ÔUney pa ~örUt n (120) ctııne tl'Jebe aırıısının yap
vlyonu ile k.or!ddoruna iste' 11 çıkmadı· urılması 6 - 8 · 988 gününden itibaren 
tından bir ay içinde n?ticelendirllmek 16 g-fın müddetle açık eksUtmeye kor,ul· 
ve talip çıktığı t kdtrde her gUn paza · muştur. 
lıtı yapılmak üz~ re pazarlıı?a çık rılmış- 1 - Bu sıraların bedeli (1080 J liradir. 
tır. Tahmin bedel! 28651 lira allı kuruş , 2 - Muvakkut teminat mlkdarı (81) 

ilk teminatı 2148 llra_ 83 .uru t ı r. ş~rt- lfr;ıiir . İst(lkli er 938 yılına dt kazanç 
namesi her g-Un komısyon• a gö~Ulebıllr. tezkere!erlni ve ehlly6t v~sfkasını lhs le 

(No. G22) 4- 2 ıtınu beraberinde ge tirmeleri mecburidir. 
-------------- 4: - İstekliler bu sıralarıa ebadını 

Kars Nafıa 
Müdürlüğünden : 

ve busud şı:rtnımıeslni eı;cümen kale-
minde gör btHrler. (No. 618) 4 3 

---~---· 

Erzurum Vilayeti 

Türkiye İş Bankası 
1 9 3 8 

KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
PARA BİRİKTiRENLERE 

28.800 LİRA İKRAMİYE 
VERECEK 

Zire.at Bankasmda kumbaralı ve lhbarıız taaanor htaaplanudan en az 
50 lirası bulunanlara aenrde 4 defa 91kllecek kur'a fle aıatıdald p}!Da 
röre ikramiye da~ıtılaoakhr : 

" Adet 1,000 liralık •,ooo Lira 
4 ,, 500 • 2,000 .. 
• " 

250 
" 

1,000 .. 
40 .. 100 ,. ... ooo " 

100 • ISO 
" 5,000 • 

120 • 40 
" 

4,800 .. 
160 • 20 • 3,200 .. 

DİKKAT: Hasaplarmdaki paralar bir sene l9lode 50 liradan aşatı 
dütmlyenlere ikramiye çıkdıtı tak:dird• Y. 20 fazlaslle verilecektir. 

Kur'alar seneı:fe ' defa, 1 EylOI, 1 Birlnclkinun, 1 Mart ve 1 Hu:lran 

İliramlye plAnı 
4 adet 1000 liralık 

. 
4000 lira 

tarih1erlnde çekilecektir. (No. 623) 9-3 

3 » 500 » 4000 » r.-....-~~-..y.~~-~ev;~~~1) 
16 

76 

80 

200 

381 » 

250 

100 
50 

25 

JıE: ~~ ELiŞLERiNiZ iÇiN {l 
~~~~o: ~~ C. B. Kotonlarım kullanınız <~ 

Kurnlar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey- \\ Heuldcri asla solmaz, nüneıc, k d JI 
lUI, 1 Bi rinclkAnun tarihinde çekilecektir. I{ H yı aum1tya aynnır. ') 

En az elli l' ra mevduatı bulunan he \ ) OUnynnın en sağlam Kolonlarıdır. ~\ 1
' "C B "' saplar kuralara dahil edilece'derdir. ~ A LA C R 01 X .cya:r: vs Krem dantela kotonlannın, ~~ 

(No. 476) \\ • • " FLORAL!A ve bas AG ipllklerinlP 

__ _.,.._..__,...... >ı Erzurumda toptan ve perakende •atıı mafazaıı 
1 Bingöl ve Halep otelleri ı /} TA H S 1 N ŞERİF S OV <~ 
1 l\lüsteclrt /} ·· · ~~ 

Mnliil Emeklf· topçu Yüzl>uşısı 1 ~ Turbe caddesı No: 73 n 1 

1 
Erzurumlu ( No: !i24) 3 - ·' "\ 

Zekeriya ERl{AL ~~~~~~~~ ~~~~~~ .. ~ ~· .~ 
1 Yeni, temiz, ucur, emnlgetli, b.'Ui1n -· ·-- ----.-.~ · 

konfora h•1~ b nyoıu Karaköse Askeri Satınalma 

2 adet 12 ·şer tonluk Austin mar· 
h benzinli ilindir makinesinin tamiri 
ve altı ııdet Aull't!n marka benz n' I si· 
lindlre yedek parçalarının alınması 1 şi 
açık ekEiltmeye konulmuştur. 

1 - Keşif b edeli ( 496 1 ) lira ( 50) 
kuruştur. 

Daimi 
Encümen inden: 

lyl h sı lat yıtişUr~n çi tıçilere mec· İstanbul, Sirkeci, Nöbethane cttd-
desl No. 18 Blnıöl Komisyonundan 

2 - Kf'şif ve Ş rt'flam si : Kars, 
Erzurum Nafıa Müdürlükle inde görUle
l:ıillr. 

3 - Muvcı kkat tereinab ( 372) lira 
( 11) kuruştur. 

4 - İbaleııl: 17 / 8 / 938 gününe 
mOsddif Çarşamba günU ıeat 12 de 
Kars Nafıa MUdür:üğü od smda teşek
kUI eden eksiltme komisyonunda yapı · 
lacaktır. 

Taliplerin mezkür sruo ve sutta 
komlısonda bulııumalım . 

( No. 634) 4 - 3 

can~n verllaı~k üz re (80) ta.ıe iki çift· İstanbul , Sirkeci, Muradiye caddoıl 
l ık ve (53) tane üç çlftr k pulluğun No. 17. 19 Halep 
tıl nmaı:ı 4 - 8 · 938 gününden itibaren -...-..-- (No. MS) 10 _ 6 
22 gün mtıddetle açık e ksiltmeye konul· _ _ . -- -"---------· 
muştur. T J 

1 - Bu pullukların muhammen be- UZ UCa 
del! (2000) liradı r. İ 

2 - Muvakkat tem1natı ( t50) liradır. lçebaylıgw ınnda: 
3 - İhalesi 26 · 8 - 938 c1ıma günü 

saat 16 da vilAyet dalmt encümeninde 1- Tuzlucada lnıa edilecek hükumet 
yapılacakhr. konağına alt 28658 lira 78 kuruşluk ke-

4 - Şeraitini anlamak isteyen ta· şif muhteviyatı ekslltmeye konmuştur. 
llplcrln encümen kalemine müracaat 2- Bu işe alt ıartname ve diğer 
etmsl!rl. (No: ~16) i · 2 evrak şunlardır: 

l(ap Iı zaıfla e'ulltmeye konul n 840000 l;Jlo arpaya clulltme iÜnUnde Istclı· 
li ~ıkınadıiından bir ay içinde n"tlcelendlrmak ü~ere pa:r: rhılıı çık. rılmı,tır. 'falı· 
mln bede l ou s kiz bin dört yüı seks n lt radır. tık teminatı bin ne yüz selcs~ıt 
altı liradır. Pızarlı ı 5.g.931 tarihin:lcn itibaren talip çıkmadıtı takdirde her ıuıı 
pazarlığı yap.lacaktır. lhaleat Kara.kösede aakırl aabnalma k.omiıyonunda rirülO' 
bilir. (No. 613) 4-4 

Sarıkamış Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

---·---·--------,·-----·----- ~---- A- Ekılltme şartnamesi 

150000 kilo sığır eti kapalı zartla ekıiltıneye konulmuıhır. İhaleal HS Eytnl 
938 Perşemhe ıünn 1aat onblrde Sarıkamışhı aakerl satınalma koml17onunda y1o· 
pılacaktır. Tahmin bedeli yirmi dört bin lira ilk teminatı bin sekiz , yüz UraJıt• 
Şartnamesi her rün komisyonda ıörülublllr. Tekllf mtıktupları lbale saatıudan bir 

. 
25 ince if.uari_ 

-
"DAlMA 

TİRYAKI 
1 

iÇiYORUM .. 
e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki 5İgarası on· 
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri s1ga 
radır. 

·•Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç de2işmez. 

Her zaman 

AVNi HARMANI 
AVNJ 1 Ç 1 M i· 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAK/DE 

BULABiLiRSiNiZ! 

B- Mukavelename 
C- Proje 
D- Silsılel tiat cetveli 
E- Fennt şaıtname 

saat enelfne kadar kabul edile bllir. (No. '14) 4- ( 

F- Hu!bal keşif bedeli defteri K K k } "" d 
isteyenler şartname ve evrakın hlr arayazı ayma anı ıgın an : 

İira 43 kuru1 bedel mukat>illnde Tuılu- Karayar.1 kr. zasında yeniden y~pt1acak olnn HOkt\met konatımn on bet tlitı 
ca hçebayhğınia müteşekkil komisyon· lra bedeli keşifli loş ıh kapalı zıırtr usulile ek&lltraeve konulmuştur. 

d
dan veytal ~~rsl bNiları1·a DlrektörlOtUn· l - Eksiltme 19·8 B38 Cuma iÜUU saat 15 de Karayazı Hnk.Ol8:l ıcoııd1 

en 11ur15 erıııı u a ir er. ı · d I ki 
ı çın e yap· aca ır. 

3~ ıbu lnıaat ys/938 tarihinden- 2 - Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
itibtıren 15 i'ÜD muddetle eksiltmeye sı 
kol'ulmuıtur. İbalesl lS/~/H38 p b 3 - lstl kliler bu işin evrakı rennlyeaint Karayazı Kaymakaınlıtı ve I<.:rnurı.ıt 
i'ÜnU saat 14 de Tuzluca tıçebıı;ı:t':ıa~ Nafıa mlldttrlü~ünde ok~yabilfrler. 
kamınd.a müteşekkiJ komisyonda yapı- 4 - ltteklı1er resmı razetenln 7-5-036 GUn ve 3297 sayılı nuıh!lsındl\ lntlş•' 
la~ıı ktır. eden taliuıatnameye göre 938 takvim yılına mahsus ehliyet vesJksaı Ticaret odll' 

4 - Ekslame kapah zarf usulü ile 111 veat kısı ve teminat mektuplarını mühür mumu ile iyice kapalılmıı ıa• fili bl· 
ob caktır. rlncl maddede ya:ı:ıh gQn ve saattan bir saat evvel komstyon riyasetine nruıcı· 

na 
5d- Ek.sll1tın~2Y14a9girlef :dlmek lç\n şart· lerl mecburidir. Postada vu\(.ubuııcak g ecikmeler kabu l edllms:ır (No. 58() 4··1 

me e yvzıı ra 41 kuruşluk --- -----..-- -------- ------------
muvakkat temi :ıatı verme!erl ve eksilt-

nı Y" iş ti ·ak edecaklcrln kanunt ' •vsafı Erzurum Asliye Erzurum Belediye 
h aiz olduklar.ır. ı Jsp :ı. t eylemeleri. 

6 - Talipler UçUncl1 maddede yazılı Hukuk Riyasetinden: 
saııtten bir saal evveline kadar Mal 
müdUrlUklerindcn alınacak ma"buz veya H "k• ı · w • d Yeril ve ecnebi fekerlerln aıanıt 
bank.aJardan afınmıı olan muvakkat te· a ) m 1 gı n en: flallarının ayrı AyrJ olmaaının muvaf ı~ 
mfnat me.ktuplarile birlikte keşif mek· E f h. l B -d ·· il S rf t olmayacaQ-ı İ k.t . sat Vekaleti yüka9k aıtı' 

·zurum n ıaar tır aınıu ur b e k d b"ldl 11 t - e· 
tuplarını Tuz'uca tıç~baylıx.mda ml\teşo _ K~h ,.,1 kı · · A '· t Ki'. GU amın an ı r mcs uzerlne Rus ş .. cı yeo6 u v n 'i uıı.a cızım rer k 1 dil . ıf 
hll kom syona varJnıfş olması. t f d Udd 1 1 h A le d y 1 er rı e vaze Gn azamı fıat kaldmlııı ara ın an m e a ey u anı a en b k 1 bi 

7- Posta ile~ iÖnderllecek me ktup· hl . 1 ve u ıe er n de dl~er şekeri rln tı 
şe rde karanfıl eoka 17 rıum rs ı evde b lu d ,., 1 b d 1. h J 1 al' 

1 ~n nlbay t Oçütıcü maddede yar.ılı kansı Ke mal Fatma aleyhine Erzurum u n u.u • çuva e 8 1 ar ç 0 ıP 
ft n n 11\ate k dar g-elmfş olması ve Asllv" Hukuk mahkemes'ne açmış oldu üzere - toptan 30,5 ve porakonde 32,S 
zarfın müht1r mumu ile fy~ce lrnpatılmış • kurnş naat flat üzerinden IBltırılmr.sırtJ 
bulurıması lbımdır. Postada vuk b _ ıtu boşanma, çocuk teslimi 'f8 ndc,ka dair Bsledlye Enoümcnlrıce verilen }el\' 

Jacak g'cikmeler k<tbnl edılme!. u u katı davalerının g-Jyıtben cereyan eden rar vilAyet İdare Hey lince tasdi~ edil· 
(No. f>?

2
) 

4
_

4 
du ·uşmastnda: 19 - 7 · 938 t ınllıinde bo- miştJr. Ancak piyae&da şek.er çoğaJıcca· 

--"-,..._"._, _____ "---·----~-. şanmalarına, naf•knnın kaldırılmasına ya kadar faz urumda bulunup ftker 
Sahih ..-e Baımubarrlrl ve k~çük TürkAnın v l~yr,Unin ~abflSına şlrkellno alt olan şelcerl rfn ~irkrtÇ• 

ci UAO BARAN levdhnc karar V"rllmış olmak.n. f;hu teablt edilen fiat Uzerlnden sahlınasıııırı 
• lJmurof N'şr yatl idare Edem Yazı kararda t myiz ha kı o1an müddeialey- muvafık olıı cığı yüksek İ IC.tııat VekAI•• 

l larl Mt\düı:ü: İzzet HJı;LİÇA Y bin 112ndtın llıbaren on beo rün içinde tinden bildtrilmlt •lduğundım blrkı{l 
_....,..,,...,., te yJz h:ıkkını kullanaıım llatı olunur. gUn fçtn şeker'erin şeker ıirk tıı<>' 

~ a}dtlh vet': ı 4lU ~-••m"'lvi ( No. 6·.1-"r ) teıblt dilen flatlarla satılablltcığl ııtıı 
olunur, ( No. f5'6 ) 1 - 1 


