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Errnn1m Gölbaşı DOÖU Basıme,·1 

Pazarlulden maada hergiJn çıkar 
Sayısı her yerde 6 kuruştur 

Ba:nlmagan yazılar geri oerllmt% 

41manların maksadı tehditten ibaretmi? 
Alman gazeteleri, Çekoslovakyanın 
Almanyayı tahrik ettiğini söylüyorlar 

Trabzonda Doğu illeri 
Kültür Kongresi 

'------~---------------------~ 
au da başka l h k 

.k A Rüznameye alınan bütün maddeler 
Son manevra arın a ı ı etraflıca görüşüldü ve karara bağlandı 

tl"lukavemet! 
F. R. ATAY h d f • b d • ? Trabzon (Husust) - Rnınames\ e e l aca a ne ır. önce tespit o~noan Dotu illeri K~ltnr Atatürk'ün ve 

KoDgresl gene evve'ce tesbit olunan 
da. Geçenlerde Bükreş'ten gelen bir " 

~ uınuz diyordu ki: "Biz Yenicami Lord Runsiman'ın tavassut teşebbüsünde rof clQrıını ac;meıa karar verdikten 
~ 10rıra, Bükreş belediye•i bizim· muvaffak olamayacağı anlaşıldı 

o tt ~en daha ehemmiyetli bir cadde 
o,"''letme teşebbüsünde bulundu. 
\İ~Q her şey tamam oldu. /dan

'•e henüz başlangıctadır ! ,, 
' ~~ostumuzun bu mülAhaza ile İs

,0~1 belediyesinin ağırlığına mı, 
\ti kanun ve usullerimizin gara
~flt. nıi tariz ettiğini bilmiyorum. 
\\ t\ısunu söylüyelim: Eldeki kanun 
~ llauUerle belediye daha süratli bir 
41lıllttette bulunamaz. Bulunabilir: Ka· 

,ııı ~it:ab'ıluk etmek, yahut, haksızlığı 
.,, n·a uydurmak şartiyle ! 
; ~tık ıtde şehir imarcılığı pek yeni, 

Yt .•ranın henüz kıpkırmızı kiremitli 
~llişehir'i ile yaşıttır. Binaenaleyh 

b~ı lll. kanun ve usullerimiz basit 
d..,~diYecilikten ilerisini düşünmüş 
~·ld· '1 ırler: Bundan başka, eski za-
~ ltdanberi devam edegelen ta-
~ Uf hakkı tecavüzlerini menetmek 
o~e llz~nıi ihtiyatlı ve takyitlidir er. 
ıtıld kı eğer bu kanun ve usuller, 
~6r erıı garp imarcı 'ığı prensiplerine 

,1 )tıı~ tadil edilmiyecek olurlars::ı, Türki 
'\,, }a ~ Utnranı için ya Amerika serveti, 

r 'Ya keyfi ve ceberutu lazımd ı r. 
ol ltrj ~cdern şehir imarcıhk prensip

li •r ~-d tl\sarruf hakkma en aşağı bizim 
';-. ı~ ~ .. riayet eder. Fakat hemşerile
ıı• ~,. dlh h~ldarı ile vazifeleri arasında 
ı0° )oıı öl 1Yİ bir ahenk kurar; spe'<ülas-
~ lıtt 1 A • d. • ır· ~b· ı.arar armı asgarıye m ım; 
ı t,tıır Plincıhğını, basit bir arsa ka-

l~~ ~~i~ılığbına irca edilmekten korur. 
all":j 'ı a u prensipler senelerce değil, 
.,,~ ~~~ca devam eden mücadele ve 
g) Q elerin eseridirler. Alman orduları ı ııusfurg11yı bögl• işgal elmlş 'ı rdı. /ş'e lm em•i vakiltrdir ki 

programa göre 8 Atuatos Pazattesi gü- Başvekı· ıı· m; zı· n 
nü Trabzon Kız Ensftüsünde ıaat onda 
toptandı. Kongreye Karatan Kültnr Dl· teşekku·· rlerl· 
rektörü Sadi Tokcanın refakatinde mek-

[Kültür kongresi münaıebe- 1 

tiyle, çekilen tazim telgrafları

na Cumhurreiai Atatürk ve 
Ba,vekil Celal Bayar tarafın
dan aıafıdaki teıekkür telgraf-
ları gelmiıtir :] ' 

Dolmabahçe : 
B 'Y Nizami Ataker 

Kültiir Kongresi Reisi 
Trabzon 

C: Kwtür kongresi dolayısiyle 
bana karşı gösterilen temiz duy
gulara teşekkür ederim. 

K. ATATÜRK 

teb direktOrlerf, ilk O~retim ispekterleri 
ve ktntnr lşyarlanndan mnrekkep ol· 
mak üzere oo, Ağrıdan gene MaarH 
Direktörü Avni Ülküner refakatinde dört 
okul direktörü ve öğ'retaıc:n'erden beş, 
Erzurumdan Kültür DlrektörQ Hamdi 
Keıktn ve Use Öğretmen oku\u Kız 
orta oku'u dlrektörlerlle fspekter ve 
öğretmenlerden on, Giımüıaneden KOl· 
t :ır Direktörü Vc:h'li, Güm"ş :uıe ve Bay
hıırt orta okullarlle ö}r"'tmeııleri de da· 
hll olmak iiz'!re beş , Trabzoııdan Knl
tür 0-rektö U Rltat N •cdet Evrimer ve 
lise, orta okul, Tt cim okulu dlrektörle
rlle fskpekte • ler ve mualıtmlerden 22, 
Ço•uh•~n Kültür O-rektörü L'ltfı Eıgin, 

Orta okul Direk'ö ü vA ö~·etmeelerden 
üç, R"z ~d l'n KOltür Direktörü Hamdi 
Arda. Rize Vd Pazar orta okul direk- Ankara: 
törlerile ö~retm~nlcrd« n on iki ki ceman Nizami: Kültür Kongresi Reisi 
67 8z1 i ştırak etm•şt :r. Kültürcüler Kız Trabzon 
Enstitfüü Jde misafir f dllmfşlerd 'r. 

Tam saat onda ılyaset divanı ve 
'<ongre zebı t katipleri s ~ çllerek yeril 
verl eıı ine oturmuşlardı. ba sırada Uınutt i 
\lnfettrşlilı Baımüşavirl N zamcttln Ata
lcer kürsüye gelt rek U mumt.ıi Mllfettlş 

Kültür Kongresi üyelerinin 
temiz duygularınl? teşekkür eder, 
çalışmalarında paşarılar dilerim. 

Başvekil: Celal BAY AR 

Tahsin UzH~ vckal~ten k'lngreyl ;ıçaca· ler veren nuı u~lttrını ıiöyltyertk kor.g
{{ nı föyledl ve çok htlf otd •li olan ve reyi açtı. 
11ğrctınenlere mf'saılerlnde yPnl dirtktlf· ( .A rk:utı 2 i nriılP.) 

"Hamidiye,, Rizede iken •• 
/ 

l\ir,/banism faaliyetlerini akamete bugün Çekos'ovaky.gı J..orkutu.gor 

'~d lllağa çalışan bazı mukavemetler Berin, t4 - Orcu Çekoa.lovakyaoınj man t oprakhrı üzerinde uçtuğu iler i 

' , 

~t •r. Bu husustaki kanun slmal bud1;t larında o1duğu g-lbf , Ctınup· sürülerek, Alman matbuatının yaı:;tığı ıld · 
~tt~ı'Ullerimizin - bilhassa istim!Ak ta~ A -.:uslu• YA foprdklarındn da genlı detli ne: riJatn cevap vermektedir. Al
t~ tı.' - kötülüğü, bu mukavemetlerin mık.yaır.ta blr maıavıaya h •zırlanm ş bu· mıın gazeteleri bir Çek tayyaresinTn AI 
~ıt tlddetlisidir: Çünkij umranı yal- lnnmıı kt dır. Bu mmıavralardan makut man topraklan Qzerfnde uçmasTnı bir 

20 l ısrk hudutlariDdakl tedatüt vulyetl kuv- •Tahrik. olarak tellkkl etmektedirler. , 
, 
, 
' 

~l r aştırmıyor, imkinsıılaştırıyorl vetterıdiımek içindir. Bu suretle şark Matbuat büroıu fse, 20 Mayıstan 
~de. ~aranız olarak, bir meydanı hu tndurda yrni yapılmış olan rskeri bugUne kadar 78 Alman tayyaresinin 
~~~d~ ıçın senelerce uğraşacaksınız. tabklma'ın vazifesi, bu manavralarla da- ÇeKos'ova\tya üzerinden uçtuklarını kay- ... 
~~.. 1 açtınız: Etraf ikişer katlı, h, ~ aPi surelh tesbit ed imiş ol8caktır. cıetaıektedirler. •Hamid/ye,. mektep gPmistnin kumanda. köprilsanden a lmmı# bir resim 
~Cepheli. çirkin, sefil yapı yığın- Ma~aualara muazzam tayyare fi loları ~u tısy yarelerden 75 i Afmanyadan . Rlz '! [Husn·f] - Yurt kıyıları ge2i sendallarJa denize çıkılarak sevg!li ge· 
t:'k~ln ı'b t k I k I B 1 d .& ıştfrak edeceklerdir. · a-elmış ve tekrar kendi kararırAblarma sıne çıkan Hamld!ye mfktep gemisi A- mia:ılz sevir::çle kırşılanmı~tır. 
"'! . are a aca un arı , ~ do u ı dl 3 ,, t ç v rı t ile ili d" . k . . {.ekosl<n·aliya uzı•riude ıım ser r. tayyare ise Çekoslovak ~us osun or:uncu arşıtmba gUnQ saat Gemi komlJtanı yar ··ay Necati O d _ 
)~~n 8 erce ıızeltemıyece sınız. Alman tny}·nrcleri topraklarına lrımielerdlr. Bunlardan baş- on üç'e Rı,e limanına gelerek demirle· nlı Vılhet makaaııot belediye vez .:. 
'U bu düzeltme işi asla sizin ar· Prag, 14 - Çekoslovıtk matbuat lra y 'rmtyi mütecavüz hududu i'Çme hl~ mlştll'. kerllk fubesl ile liman dairesini zlyarot 
~.ta tabi değildir. istimlaki daha bürosu, bir Çekcslovak tayyaresinin Al dfseleri olmuştur. Gemlpln Umanımııa vUrudundan ev- ederek gemiye dönmDştür. 
~ Yaparak, meydandan artan 1 Arkası 3 anci1de) vel büyUk bir halk kftlesl tarafu:dan '..t rkuı 4 üncild~) 
~l\ı te istediğiniz binaları yapamaz- konuşuyoruz. Ankara'nın arsa fiyat• 

ıJJI' ~t.. çunkü istimlak olunan arsa- larında belki de cihan spekülasyon Bir çocuğu değir-
• t~&· ~e nıaksatlar için kullanabile .. rekorunu kırmış olan Hacıbayram 

. 

HAZ i RAN 27 • 
4 

11\~~:•t tesbit edilmiştir. İşte Taksim caddesine.b~kar.mıs.ın~z~ ~ğer kanun men suyuna 
' j~' ~ Yd;ı: G~rp aleminde bir boş ve usulle~ım~ şı~dikı gıbı k~lır~a, bu atarak bog., dular 
. . ~lbi bil değıl, bir kasaba avlusu altın degermde~ı a~salar ustunden 
J#' ~ lr tey l Bu meydanın üstünde çamur yapıyı hıç bır zaman kaldı- Kars [ Husu~i] - Ardahan kaz!sı-
~ 1~,il.~partınıan yapılmıştır ki cihan ramayız. nın Haçuvan köyiiılde feci bir vaka ol-

t~,; ··~da darlık rekorunu kırabilir. İç Bakanlığın büyilk bir tetkik muştur: Serdar oğu'Jarından Kadir oğlu 
' 1 ~•stem böyle sürecek olursa - ile hazırlamış olduğu yeni kanunu S!lrmellnlıı .taha:ılnen beş y1ş'arındekl 
~ta Beyoğlu caddesinin baç asır- çıkarmağı, önümüzdeki toplanb yı- otllul Cemllı aynı ~Oyden Hasan oğlu 
ljh!' 'tlı: . . . lı d K , . . . Hal ve kardeşi Gaz[ kendilerine alt de 
~ ·~ ·il\ edılec eğını tasavvur ede - n a amutay ın ilk vazıfelerı ara- "lrmenl u a b ata k b x. ' d Akk. .... . .• • • & n s m arına ra o5 muş-
~-~. sın a tela ı edecegını umıt edelım. lardır. Hadise ctratanda tahkikat yapıl-

•<\l yalnız İstanbul üstünde F. R. ATAY maktadır. 

Güzide tarihçimiz Bay 
ısım altında bir seri makale 
başlıyor: 

Abdürrahim Şerif gazetemiz i~ bu 
hazırlamıştır. Üstad yazılanna şöyle 

'' Yüz on ıene evvl Haziranın yirmi yediıinde birinci defa olarak 
Çar ordusu Erzurumu naaıl aldı? - Galip 'Paıa k imdir? - Franaız , 
edibi Şato Briyanın Paşa ile görüımesi ! " 

Bir iki güne kadar neş:-e başlıyoruz. 
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TARlHTE>r YAPRAKLAR 

Doğudan Haberler OsmanlılarasığınanKra1: 
Trabzonda Doğu illeri OF kazası hükumet Demirbaş Şarl 

KOltOr Kongresi binasına 
ld d .. t" Bir gün Sadrazam Abaza Sülevnıatı., (Baı tarafı ı incidd) tü cUlerln ka'pleıinde yeni ç~lt,ma ener· Yl ırım UŞ U 'J' , J 

Bıy Ataker ııutkuııu bltlroiltten son jllerlri ve h9yrc11nlar1111 uyandırdı. Of [ HususJ] G t tl D d D • b Ş l' l•T geJolı 
ra kongreya Ktı'tü~ MQşavirl R~şıt Ta· M Kongreni1 ikinci gllnü muhtdit en- hrında Of kazası hüktie;:t ~~:ası;ınsı~~~ r aşa an emır aş ar a şu em 
ra'lcıoğluuun başkanlık edeceğlnı bildi- cumenlerde~ gelen raporlarl'l kongre u- mal ve Cenup c~phes indekl çatı kısmı- "E''b ff k l'L •d • f 
rerek sözler:ne nihayet verJiler Reşit mumt heye~ınce munataşı ve kara•lara na birbirini müteakip iki yıldırım düş ' e e a RUp gı asın." $ 
Tarekc oğlu kongrede hazır bulunan ve beğl~.nmas~e geçti. müştür. Y1ldı ·ım, hususi muhasebe, mal- Yazan: R._;. 
ötedenberl KUltür işlerinde muvafta~lyet . Uçu ıcu i't\n korıgr~de hı\rlkulAde müdılrlüğU ve Cumbutfyd müddelumu d•~! 
ve gayr•tlerile maruf bu'uıan TrabZO'l bır faııliyet görüldll Ogun kongre encü- mi!lk odalarında bulunan telefo ' k - oemtrbaı Şarl, babasmın Rusla postacılar göndermfş, kenJlsfoi ıe' 
Valisi Refik Koraltandan kongre hak- menlrrinden blrb'rl ardı, sıra gelen r~- don ve to~lnlerlnl yakm ş v~ ar~:çt~;i r.ıt karşı büyüle muıafferl~et- elmfşti. Kozak reisi l-u da~e 
kındaki hissiyatını rica ~ttl. fü~~lk Ko al- poder en d~·ln tet~rrua ına kadar mu verlerde sty1:1h izler bırakmıştır. Başka ler kazandığı gllnlerde henüz 16 yaşında bin süvarisi He icabet Pltl. şsı· 
tan çok heyecanlı ve mutemadı alkışlar· nakaşı edilıyor ve hı!ırlı kararlara bağ- zayiat yoktur. idi, Dar ve uzuoca bir kafası, ölçüsüz Ordunun geriluirıde D:uıtrbıtŞıd•ft' 
la kesilen nutkunu söyledi. Bundan son- la,.ıvordu . Y 4tlnız o gun altı celse yap l Bina belediyeye ait ohıp hükftmet bir alnı, kirpi gibi saçlım vardı. Bu Iı.n za~it lerlnden Loev. rhauptun t••'! 
ra riyaset malrnmına tekrar Ret it Ta dı Ruznameye alınan maddeler de dahil fcarJa otur akt d yüzden Osmanl tar orıa: • Demirbae • sınde ıbt yat kuvve~ler de vardı. 51ıı 
rakcıoQ'lu geçerek, bUyük Başöğretmen olmak üz•re bütün ruzname bitirilmiş m a ır. ismini vsrmfşlerdf. Tuhaflığı ve inatçı- bu kuvvetler Rt•s oüındaılarının ePel 
Atatıırk'ün yüksek adları önünde eğildi o'dJğuudan kong·e başkanı Reşit Tarat- T • lığı ile maruftu. Hafif ve ince h'lyaliyle, hücumları ve kışın ş'ddetl ile Dfıı)' 
Ve KUltnr bakam Saftd Arıkan ile bu c oğ'u tarafından kongrenin hitam bul· uandt.ırmaya karşı ğelenın kraldan ziyade, bir rahibe benzudi. nehrinde mahvedildi. 

kongrenin toplanmfsrna ! '1t p otan Ü- doğu bildirildi ve bir nutukla mrslf'ktu- akıbeti budur Hfç bir zaman, Narva harbinde ta- Kı tddetlnl artırmı tı. Kar yoll'ı'. 
çO 1cü Umumi Müfettiş Tdhsln Uı:er ve fara yeni mevzular üzerinde muvaffakl- Şldı~ı Onif rIDayı çıkaıımdı. Bu ünifor- ş ş ş M 11ı:ııtşl mmtaka valUerlne adlaıını huraıetle yt t yetler temenni fyiedl Tuzluca (flıısusf) - K•zılkelt fe köyü ma bakır düğme ve mavi renkte idi. k~pamttı, ordununf crzakı tu~e Jo~Jll' 
etti. Akşama bntnn azalar belediye oto- huiudu dah Iİlde bulur an Gölük yay- Çakd beyaz ve ltek ucları kalkıktı Gunle ı ce yol alan sveçlJler bır rd• ,9 

Büyük KQrtancı Atatürk'e ve Küllür büslerile çcım\ıklatda Atatürk köşkQrde lasına gelen l~d rın Ta~lıca ve Karak.o_ Dizdm yukansı ge, iş butlı:rın ucları ekmek lçln çırpınıyorlardı. Yoll~tıılertı' 
B.kanı Saftet Arıkana ve diğer büyük- akşam yemeğine gittile", neş'ell b'r ha- yun köylülerinin kurduklfrı 80 ça' ı·ı dört kö e idi. E•lerfnde blleklerindtn hkhın, ~a~talıktE.n ve s~tuktan 1JıY°' 

1 d 1 di ildi bu 1·o·y hatı.1 ı k ş ' adam oluyordu. Beygırler bırak .,,ır tere korgrenfn tazlmleıinin arzına dair va içinde nutuk ar in er , ve gı1z ' • & i'"' ere yıkm1 şhrdır. M~- yukarıya k11dar uzan n, a a gtyik deıl 
1 

ıP,, 
telgn t çekilmesine dair olan takrir al bu mü·rnsebetle l üvük kurhr cının h ya- sdeyl tetkik ve tahkik etmek fz •re s nden genfş el tivenler, vardı. Bol ve top~r ~r yığınları fçtode s~~:;ı o~;; 
kışlarla karşılar.dı ve bu teıg aflar çe· h ve es• rleri yıışettı. E test gün yeni 1 yayhya giden jandarmBlara H san oğl siyah kıra vatı ı,ııde çamaşırluı katly,n ~~~ ~Ü k~~ı~J ve ::!:ğl~e ıı ordıısıl\J 
kildi. Ağus'os P~1ş~mbe günü proırama görl' Demir ka•şı gelmek fstemfş ve erin ön düğ görünmezdi. Uz ın bir kılırç taşır, Y ' _ ç blP ~ 

Celse sçıldıktan so::ra b3ş encü'l!en az 1Iar o~ufları ve şt hrln ~örül1tcek yer· mel erini kcıparmıştır. Bunun Ozerfne hak- k1Jı11ç püslı Ullerl tuhaf bir şekilde ~a~a k~la yalnız dort top ve 19 
seçildi ve birlrc\ celse bu suretle ntha· terini geztller. Akşam yeme~t o\ank larında tutulan zabıtla Adliyeye teslim aşağıya doğı u sarkard. 8 mış ı. 8111101~ yet buldu. O gnn akşamı Trabzon be- vi 'ftvet tarafıudan Kale parkında bir zl- cdilcnlşlerofr. Bııbasının ve dedeslnfn muzafferi· Poltavan n İsveç ordusu tar _1' f~ 
ediyesl tarafından Yfşllyurt sa onunda y fn ve ildi H . . . yetltrl ota ya'mz genfş bir ırrul ve m.ıhasaraaı blşlar baılamaz, BüfU 11 
kongre azaları şerefine doksın kişlllk B11 z\yatette diğerleri gibi çok neş'- ayvan tarlaya gırdı dıye! bOyük bir Şln dt- ğ " l, kuvvetli düşman- ro 60 bin kişilik bir kuvvetle "~f 
bir ziyafet verildf. Ziyafet çok saınlmt eli odu. Vali R·fık Koraltan n!tlara Sarıkamış fHusust) - Burada bir e- lar da kazandırm fil. 17 y .. şın.da ile.en, topla Demirbsş Şarlın üzerine sal~1011ol 
b!r hwa içinde gtçtl. h\yırlı Y01culuklar diledi ve bu suretle kine hayvan salıverme meselesinden hlr büyük Petro Polorıydlı Kralı ve Sakson- tı. 8 Tem:nuzda iki ordu Poltava o.O•rJD· 

Trabzoıı Valisi Refik Koraltan'ın Doğu lllerl kü türetleıinln koııgrelerl ve yaralama vakası olmuştur. Berrıe köyün ya naibi ikinci Augusta ve Danimarka ş'ddct e çırpıştı Harp saatlerce '~ıııtr 
nutu'lclan ve ona cevap teşkil eden Re- T abzendakl seyyıhııtlıırı sona ermfı de otu·an Osman oıı\'lu 23 d B k Kralı 4 üoca Fıederle ile Kopenhtıg ve t{orkunç tir boaoşma ba•lamıştı· JJ "' 
•it Tarakcıoğlunun mukabil nutku Kül o du. 6 Yf ş n a e 0 k d M h 

1 1 
d b y e ~ 

"' Yıldız hayvanlarını kendi eklrlne sal- Mu ova a uç mm ~de mza a 1 ve u baş Şarl merkezden ordusunu id•f 
1 

ııı 

Trabzon belediyes·nin 
ikinci otobüsü 

Lisede talebe kaydı 
ve sınavlar Trabzon [ Hususi ] - B:ledlyenin 

hale •t tıtl otobüslerden fklrclsl de Al-
manyadan lstanbula ge1miıtlr. Otobüs L~sede 22 Ağustos tan itibıuen her 
yakında şehrimize getirllfcektir. gQn öğleden ev~el talebe kaydı"a baş 

Cümbüşlü tiyaro 'anacaktır. 
kumpanyası ~ ~yltlt 9' 8 de orta okul son sınfın 

Iğdır [Hususi ] _ Buraya ge~·r hr- d.a butunleme ve engt~~ kalanlarla, ha· 
de g~Jen ve oyunlar veren lıyet o 1 r çten o ta okulu bıtırme s navlarına 
kumpanyası oyunlaruıdıın menedilmiştir: gi renlerin sırav1arı bsşlayacaktır. 
Kumpanya direktörü bir ge. ı Eyh11 93g de paras z yatılı tale-
ce GOlizar, Cemile ve Zekiye isimlerin benin seçme sınavları yapılacakt r. 
deki aı tislerfnl yanına a'arak Kağızman 7 Eyltll 938 de orta okul birinci ve 
lı bekar Osmzmn evine gltml~ler. Orada . 
mecliste daha birçok erkekler vardır. ikinci sınıfiarlle L'ss bJrincl ve iklncı 
Derhal Çilingir sofrası ku·u1muş ve sınıfları bQtünleme ve engel sınavları 
item batlamıştır. Gecenin geç vaktına başlayacaktır. 

kadar içen ahbaplar sarhoı bir halde 9 Ey~tll 938 olgunluk sınavlarlle 
çarşıdan geçerlerken ~arako'a almmış hariçte lise mezuniyet sınavlarına giren
ardır. Bunlardan Golızar ce Adetlenmlş 
ve muayeneye gidemlyeceğinl söyleye- terin sına Tları başlayacaktır. 
rek kom's :r Nlzamcddlne vaz.fe halinde 
hakarete beşlamışıır, Hemen tutulan 
zab.t varakasile ertesi gnn adlıyeye 
verilen Gülizar iki ay hapis ve 60 li ra 
para cezasına mabktim eııllmhtlr. Ve 
kumpanya da I~dırda lcı ayı sıınatta•ı 
menedilm · şti '. 

Rize Valisi lstanbula 
gitti 

Rize [ Husuei] - R'ze Valsi Nuri 
Türkk~n Ağustosun 9 unc1 günü Aksu 
vıpurlle rnezunen 1starıbula gitmlıtır. 

VEFAT 
Gazetemiz İdare Mtıdürü B'ly 

Ferid Erman•n Pdderl Bay Fuad 
Ermanın l tanıulda kısa bir h!IBla· 
lığı müteakıp vefat ettiğini hes
sürle haber aldık. Matbaa mü1ü-
rüınüze, ailesine ve merhumuu ak· 
raba ve dostlarına bBş saAl ğı 
dl'eriz. 

İSTEMEM ·! 
Roman: 33 Yazan Selim BABAN 

d kları için bu köyden Ho~to kızı 3.5 ya- genç hllküarda•ı kolayca tahtından de- vordu. Büyük Pctro piyade at•1 
şınia Çııreuin yüzlladel', lrardeşi Hıım- virmf'k fçln .. aolaş~alar yapıldı. 1 . İsveç ordusuna hücııma geçıııiştf. 1111 

2ayı ve Şamil Çimeni b2ş1arıııdan tı şıa Fttkat buyük hulyalar taşıyan 12 ncı iki tarafın da muannldane boğ'!~.~ 
yaralamışbr. Suçlu yakafanmış ve Ad- Ş~~~~kPbO~ dek, Ybfa nl 9dsen

11
e sRonra 83d b~n rtlhayet lsveçllleri kuvvetten dtııııııı Jf' 

llyeye verıım:ştir. kışı 1 ı..ıyn r or u e usyaya 0 s· batıadı. Orduda cephane tükeıJIJlf'çır' 

du·•ştu··, ru hücuma başladı. İ:ivec ordusu durma· lınç 1 e harbe devamdan ba~ka 
Bir çocuk ağaçtan dan ıldrllyor, phırıer zabıedıyor, kasa- ıtaımımıttı. tlf 

Öldü b~ları köyleri yakıp ~ıkıyordu. Büyük 0 1 
b b hM 

1 1 
eınft "e ~ 

Petro bu sı vlt:t karşısı da ilk Jş olarak em r aş u ucum ç n 
0 

u" 
1 Tozluca [ Husust] - Melekli kö Şarla s •Jlhü t ~ klff etti. Fakat Dem\rbaş ken topuğundan yaralı idi. B Y ıM' 

yünde Fevıullah o~Ju 12 yaşhınndaki Şarl • Muabeı1enin • Moskovada yapıl- ıstırap Ç!!klyordu. İsveç ordusu de ıöt 
Fikret ağaçtan düşmek suretlle ö 'müştür masını istiyordu. Bu, ona büyük bir şe- rın~ ~ekerek Ruılara saldırırke~U· 

Bir adam de~ı·rmene ret verec~k Rus paytahtı ayakları altın- lerırıı açsmıyor, yalnız fnleyor ı:ıJ' 
6 d ile ktl !ki ordu bu defa kılıç kılıca rll' 

giderken öldürüldü a e~<trC: suİh teklifinin kabul edilmedi- başlamıştı. 1sveç\ller mütemadly~ i' 1~1 
Trabzon [Hus Et] - Yomura nabl- ğinl gö ünce haletleıbln takip edece~! yor ve mütemadiyen ölüyorlar 

1~ırtı'f 
veslne bıığlı S ncanmasuhor köyllnden taktiaı Demirbatın karşısında tatbık bu ş'ddetli boğuşma esnasında De y'f 
lsmall oğlu Hasan Ltpkoz dı kirmene gl etti. Ruı orduları ağır ağır ıerl çekil· Şarlın mtıfavlrlerl, bir at üzerfnd~ot•f~ 
derken mfçhui bir ş• h~s tarafından atılan mete başladı, harpten, çarpışm~ktm tan garip bir yatakta, ıshrapta:aJl ~ıl 
ku• şunla kldürülmüşlür. tahkikat devam çfkln il. Geçtiği ve geride bırakbğı şe- krallarlle beraber harp sabasın 
ediyor. birlerde ve kasabalarda bütün eızaln maka karar verdiler. 

H .. . yakıp yok etti. ııd.0 ~ 
UVIyet Cüzdanı için İsveç ordusu büyük bir muzdhri- lsveç ordusu Ruslar tarah şıtl 

Tutak [ Hueust ] - Ç•lebaşı köyü yetle fllkat bfn bir s ıkıntı içinde llerll- lıçtan g'PÇiri1hken Kral 12 inci dl~ 
h•lkındıın Hasan oğlu 331 doğumlu yordu. Yıydcek bulamıyor, zaptedilen beraber SOO kfşlllk maiyeti dol:,oblP~ 
Yahya Demir adlı blrfslnl evvelce asker- şehirlerde her şeyin tahrfp edildiği gö- Ukranya bududur u geçmfş, Os 13,~& tık muamelesinden dolayı jandarma rülOyrrdu Demirbaş Şarl Moskova yo- idaresinde bulunan Romanyada tıl~' 
dalreslnıe kalan nııfus kağ' ıdnın ikmali Iunda alderken birdenblıe ordusunu şehrine girerek üçQncü Ahnedlll 

. 6 1 ~ 
iç n kendisine tcblf gat yapılmıstır. Mote C:ınıı?a, U uany aya çevirol ve-g-ene ay- yes ne sığınmıştı. betısıU 1~ addlt davetlere rağmen icabet etmeyen nı sür'atle ıış 3ğ ılıra lnmeğe basladı. Bu Ruslar Kralı şiddetle takl 1' ıı~ 
Hasan bekçi refakatinde merkeze sevk arada kazek relslerindtn Mazeppaya da ~atta MOsma~lı hududunu ıeçere 1,•·~ 
edilirken bekçiye Jurşı gelmiş ve hatta o 'dürup, koylerl ve karabalart ,,.11ıı~ 
tecavüz:Je bulunmuştur. BU'!Un ·Üzerine yıkmışlardı. hte bu tecavüz o~: b 
bekç1nln silahından ç kan km şun Basanı Bu gece nöbetçi eczane tarııfından Ruslara yeniden 
yera sermiştir. Müsebbip!er hakkında «lstanbu}» eczanesidir llm a!U ile netfoslenmlştl. ad61 
tı:ıhkikat yepılmaktadır. aç (Arkası 4 ~ 

ıl 
bılr~ 

bJs~lArln hayldelfğfnl zavallının yQzQne Zaten benim içiG saadetin gayrı- Br keman, bir cnıı bllş, bir tııı 1' ero 
vuruyorlar: mOmkün bir şeyolduğuru blılyorum. Ne- mürekkep bir saz beti teşkil e~ece1;1 - Senfr1 anan, baban yok mu? Bu dense Allıth bu kelimeyi benim kımu- keman çdacağım. Tabit öyle bol 
ne kıvatetl Diye ,.Jay ediyorlardı. sumdan s'lmfş. f a'<at şlmdıkl sesaletımi ye vermeyeceğini antarsın. 

Mah1rP1 kendi y11ııodakl diğer arka- mizl bir az htf f drnelr, ııana ve Mahire. - Ne yapalım? ~i 
daslat 

1
1.nn gayet iyi gey nd klerlni, lı;to. ye bir ıız iç ferahlığı verrcek bir fırsat _ Ben keman çalmağı heoıeJJ .J 

Aradan bir hatta gPçtl. Rıza Şerit 
tekrar bı.ra ~itmek zamanının geldığ!ne 
htımıettl. 

diklerini 2Jıp yed klPrlni görUyor, fakat çıktı gibi geliyor bana... eltim, f 9°' 

Bir taraftan da Mahire büyllyordu. çaresizlikten boynunu büküyordu. - lyiya babac'ğlm, söyle ba'lra\ım _ Eyi yapmıısın. Yeter ki, seJl 
1 Bu kü,.Ok kızı sefalet ıztırabt altında Bi: gün cesaret edıJrek: annesine nedir? 1 d I' 

r sordu • F k t h ' ver•ce""ln yormasın ar a .. , tıJf kıvra .. dırm , mak ıazımdı. Halbu1·1 çok • - a a er şey sen.n .. & b ... 1,ı Xn ., · '" A d bJ 1 - Hayır Nimet efendi a .. ,.,,~ defıtlar sofraya ekmek blle gelmez o!- - 1'lne, de 
1
' neden z böy e karara bağlıdır. bir teklifte bu'undu, Oııa bfzlııı ~ 

Sefalet günleri mu tur. Artık Hat.z R ışen sokaklarda ke fukarayız? - Ben her fşt yapmaaa hazırım. 
Hafız Rusenln h 1yatı, hakikatıın de- f d 1 1 y. le "" b Ç:>k masumane bfr sual amma, ne _ S:m düşüııec-k:ıfn Sen hükmnnü den de babaetmlıler. ıJ~ 1 

A f - mln çalarak 'ene "' çı masa mec ur t 1 • . Nermin hemen yerinden doftll ..ıı11 dili gib•, fe . akeıten dlbete surUkhnl- \ t H M 11 aç n p acı sua vereceksin. ., 
yordu. Çıılğı çald ğı bBhçenfn sahibi, in-

0 muş u eriun e ne avcuna bg e a- Bir alrşam büyük baba gfzlf bir ha- _ Paki. mesele nedir ? - Ne dedin baba? Msbirede"
1
.,j ı0 

ra1 arı g~tırap kızına verir ve u parayı b 1 lbl r bl . dlıt •· 1eı ıce sazı kaıdırmı~, bursya bir sinema • k 11 er varmış g esrareng z r tavırla - Söylayeyım: Ben kfndlllğlmden - Evet. Onun farkı söyle •ıt•~ 
bir y3rde h ,1susı ders verme suret e 'dl N 1 b b bf 1 k fş ~ yapmaıa karar vermfştf. Slnema1arda • . eve ~e · erm n a as,nın r şey er söz vermedim Evvela sana danışmağı kaktan gelip geçenlerden ço rtı~P~1 kazand ğını so ylerdı. ö ı ı. i t d . f t .,, h 1 ı _ · 111e ~ tııce saz olur mu ? . M , s Y dmelL s f ğ n uer " an amıştı, Fa- munastp bul 1um. Eğer kabul ede·~:n, olmuş. Nimet efendi f@nlllk blb9e 

1 Sonra, Hafız Ruşeni kimse almak Mahıre butllu bu factalardan b ha· kat mes'ut bir haber ummadığı fçio, ye- bu fş olur. Etmezsen, hayatımız 1[9'ne dır dedimya, küçOk bir kızda gı4' 
tstemeyo~du Hususi d•rslerl de kalına- ber, evin içinde iüler, oynar, farkı söy nl bir felaket haberi le karşılaşmamak eskisi gibi sürllklenir, ıtder. Benim eski ıarkı söylerse, müşterinin hofuP' 
m•ş glbiydl. Hiç blr a' le sablbl e' ladı- terdi. _ M düşDııc .. slle baba11nı zor'amııdı, saz arkadat'anmdan bir Nimet efendi diye dıışuntlyor. 
ıııo göztı görmez bir adımdan ders al- Hat z Ruşen alrş•m ustu yorgun Mar- İhtiyar ad9 m rözünü evirerek cevl- vardır, Bu zat Aharayda bir bshç9 aç- Nermin derhal itiraz etti: 
masına razı olmryordu. Hu asa Hat.z g ·n ve b tgtn bir halde evine , dönduğll rerek, nihayet bü Un cesan tini toplaya- mış. « Yfşil yuva• diye bir bııh~e ... 

"' 
ff ,, ( 

Ruıeu tam manaslle fşslı kalmıştı. zaman, Nermin de 0 stf.tlet fçınde kızı · rak, söyleme~ lst,.dlğl Ş!yl kelfııelerl - Yeşil yuva... Gnz .. I bir ba4ç~ 
Diğer taraftan Nermlne de mahalle nın neş'esioe neı'e ile mukabele etme1' tarta tarta soylecı : lemi ... 

de ı1 yaptıran kal1mıştı. mec.,.urlyetlnde kalıyordu. - Kızım, dedi, şansımız bir yerden - Yuvaya saı da koymak isteyor, 
Terceman Yunus mahalJPs'ndekl Mabfre mekt~be ğ d 'yordu. Fakat! açıldı g bl ge1lyor banal Gerçi bizi fakat Nimet efendi y.aşınıQ. llerlleme· 

... ve sefalet tam manasUe çoka.üş . ü. •mektep arkadafları kız n tızerlndeki el• . bedbagıhktan kurtarmu amma... alne ratll)en bir a~ yenilik meraklısıdır, 

- Olmaz, olmaz J dedf, bU dOı~ 
olur ~abacığım? Aman, Mah!reY8 

mayınI 

1 

4 

ı~e-;.i~ 
~ldrıt 
''da 
ıctair: 

.\1 
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\EN SON HABE_RLER.9 
A.rablar bir lngiliz zabitini 

ve ailesini kestiler 
Yata l5 ( A.A.) _ Bugün burada gene kanlı blr haıiise . o\ır u~tu~. 4 Arap 

lnı~.iz. auba;ıarından b'rls~ntn evine geceleyill girerek ailesllct bır kaıdeşınl v~ ken 
dhhıı kama lle k•sm'şlerd:r. Bu subıy kurmay blnbaııs_ı olup 4 senedenberı b~ 
tadaki Psk~tt kıtsatın ba~ında bulu1makda idi. Katlller kaçmış ve ele geçmemış 
lttdir. 

A.lmanyada bir vapuru-
muz daha denize indirildi 

ooQu 

DIŞ SIYASAT 
Prağ hükumeti 
Si1detlerle bir türlü 
anlaşamıyor . 

Dün de Çekoslovakyadaki va-
ziyet hakkında korkutucu 

)ir haber geldi. Alınan ordusu Çe
koslovakya hudutlannda yeni bir ma
ııevraya hazırlanıyor. 

Çekoslovak Başvekili Milin Hoel
ıa memleket dahilindeki ehalliyetle
rin' idaresi için yeni bir nizam kura-
cağtnı vaadettikten sonra, Çekoslo
vakya dahilindeki muhtelif ehalliyet
lerin mümessiJleri ile görüştü. Hep
sinin azami taleplerini dikkatle din

B li 
14 

(AA) _ A'man teıgahlarında TOrk Dsniz"ıank h 13 sabıua yapıı ledi, takat memleketin umumi birli
llltk.cı:ro~n 3100 .to~llatoluk Tur hın vapuru bugün merasimle d !nlze indirilmiştir ğini tehlikeye düşürecek müfrit ta-

lepleri kabul etmek istemedi. 

Almanyanın maksadı Kaçak İspanyol Aylardanberi bilhassa Südet Al-
manlarile sürüklenip giden bu müza-

te h di tten ibaret IDİ? askerleri hakkında kereler, Henlayn parbsinin itilafgi-• • k rizliği yüzünden bir netice verme-

a 

44 Nakleden : S. A. 

Dudµ, sen de benim 
gibi iişık olaydın ... 

Bu derdin şiddetini bilir, bu 
kadar sükunetle konuşmazdın. 

1 Artık nerdeyse ölec_e_ğı_·m ____ I 
(Ba~ tarafı 1 inctde) yenı bır arar yince, İngiltere tehlikeli bir vaziye-

.\ltnan gazetelerinin hücumları Barselon 15 <A. A.) _Harbiye Ne- tin önüne geçmek için, eski dahiliye Hlkayeyl bitiren Dadu Mabşekere Mabseker yine dayanamadı, o lırır 
b· Berlln, 14 - Çekoslovak matbuat ıatetl asker kaçekları hakkında yerıi nazın Lord Runsiman'ı mütavassıt dönerek: ettikçe Dudu da htkayelerlnl birbiri p!şl-
~11.tosunun Alman tayyare!erl hakkında· bir emlrnall'e neşrEtmiştlr. Bu emre sıfatile Prağa gönderdi. - Bana öyle gelJyorkt senin de bu ne an'atmak zaruretinde ıtalıyordu. Bu 
~~ l\eerlyatını mevzuu bahıeden Doyçe gör.-, kaça~ askerler Ağslos nlhaydtine lngiliz mütavassıh her tarafı kız gibi maksadın maddt znklerden u · seferde öyle oldu; 
•tılst gazetesi ıunları yazıyor: . kadar kıtahmna Utibak ettlrleri takdirde dinledi. Bilhassa Südet Alman par· zaklaşmak ise bu fena bir hareket de· Dudu -:- İran taraflarında Sa~n la· 

it c Çek matbuat bOrosunun neşrettfğl ailelerine para yardımında hulu'lulacak· ti il .11 • • •• I diki . aııse hile zamanı değildir. Şimdi sana minde bir tuccu varmıı. Fakat g'Undın 
~ hlıt, tehrlkah ortmek gayesinden b · ş· tı~. Bu tarihe k · dar dönmlyenler yaka· h sı m. messı er~nın s~y e erın~ ~- ıazım olan hemen bir an evvel maksadı· güne sermayesini kaybedip nihayet pe-
' bir maktada atfedile:ııez. Bu kadar la'ldıklıırı tllkdirde kurıuna dlz\lecek· emmıyet verdı. Lakin bu partının nı elde etmeye çalışmaktır.... rlşan bir bale gelmlf. 

~dl ınanavraya karıı btz atcak güleriz. !erdir. me8hur şefi HenJayn, İngiliz müta- Dudunun hlkS.yelerlle adeta gendln· Harekette berektt olur dedıklerf ıl-
tatda Almanlara aleyhtarlık roster- Ff'aOlil&llcr~n bir tebliğl vassıb ile karşı karşıya gelmeği den geçen ve sonunda birdenbire aklı bl o da seyahata çıkmış, yolu bir orma· 
~ek fç'n, son derece ga,Jp vesileler\ 51ıamanka 1, (A. A.) _ Umu'Di belki de mahzurlu gördüğü için, Çe- baş~na gelen Mah1eker bu seferde k_en· na uğramıo. Orada da bir arıılan Otekl :t cdılmektedlr. Almau toprakları üze karargahtan tebliğ: Kuvvetleı imlz Sala· koslovakyadan gaybubet etti İsviç- dlrıı bahçeye zor attı fse dt>, yazıkkı iş hayvanlara tabaknm ederek kraUıtı ele 
!lde uçan Çek tayYatelerl ıaak\unda vador cıvmında ufak bir mukavemetten . •tt' Al · 'tt' i~ten geçmiş buldu. almış. Biri geyik biri Oküz iki vazlrl 

'6yı d b ta yarelerlo reye mı gı ı, manyaya mı gı ı, • • • . var 
lo enen söz, sa tce u Y _ son"a, ileri h,.reketlerfne dev11m etmek- orası belli değil J ~ mış, 
t Uaruıı sışırmış olduklarını so~lemek- l'!tHrler. Bronu denilen sevkulceyş ba· B . . Dudunun hikayelerine dnlarak her Bilmeyerek tam bunların karıısına 

1~11 lbaTettlr. Bu vu.lyet, Prag hukOme· lumından ehem...,fy~U hıfz mevkide bu- .. u esrarengız gaybubetın manası, gıce fırsatı kaç ran ve sabah1 eden gelen Sadri görtlr görnrmez sapsan 
tilin hem de keyifli keyifli komşulan~ı lunan kıtalar mız tak v ye edilmektedir. Sudet. Alınanlarının Çeklerle anlaş- Mabş9ker aynı zamanda uykusuz kaldıgl kesilmfı ne yapacağını şafırmış . Kaçsa 

h?tlt etmekte oldutuna en btyük dehi- mak ıstemediklerine en büyük de- ıçtn sabahları bir az uyumak lsteyor, nasıl olsa aslan yetlolp işini bitirecek.. 
dlr, • · lildir. fakat ruhu fzttrap ve üzl1ntnler içinde Dursa felaket!. 

Sudet partlsl reisi nerelerde LJ Ç günde dünyayi Leh gazeteleri şöyle yaıdılar: saatlarca kıvrandıktan ronra biraz Bu vaziyeti aslandan evvel gören 
Prag 14 _ sııdet A\manluı p11tld J « Lord Runsiman tam zamanında dR1ar g1ht o'u·, kalkhtı zaman da 'lez\rlerl geyik tle ökOz btr fırsat bulup 

~lllhuat büroau, He::layn';n Pr1'gda bo do aşanlar geldi. Çünkü hükumetle Südet par- kendini top'ayıııcııya kadar akşamı ol· aslanın huzuruna ge'mfşler ve kendisi· 

d
ll.'ldutunu bt't surette teh'lp etme'ıte· L d 

15 
(AA) T 

1 
K f si d ki .. k l t k • muş buluyordu. Biraz dertlenmek. biraz nt bir müddet met ettikten sonra : 

lr. on ra · · · - ayyıırec •· 1 arasın a muza ere er ar 1 ın- çara bulmak nmldlle ttkrar ı1ostonon - Efendim Allah o rnn· n 
Alman'uada Breslavda yapılt'n i'm· limtrl tayyaresıle dünyayı üç gün, 18 kıtaa uğramış gibiydi. Bir anlaşmaya yanına geldi: etsin. Sayenizde ehll va:t b~tün ~:uy~ 

~, '7 ı;aat 42 dakikada d.,l8şmak su•etlle k · • 1 b••t•• .. k - · k ' ı.. •1tk. şen\Uderlnrle Hltlerln yanında ' varma ıçın yapı an u un muza e- - Dndu o kadar musterlhınn 1.. venlar refah ve saadet içinde yaoıyo. 
uu.ı d d ,, dünya rokorunu kırmış'ır. 1 'k' f k • ı d L- ı lbl H tu 11-an Henlayn, oradan doğru an o&· re er, ı ı tara ın no tcu nazarını te- iPta ed yorum. Eğer sen e ucnım g ruz. atta bu vaziyeti lnsı.nlar bile işi· 
~tn dogruya Bubemya1akl wnumt ka· if edememişti.Şimdi bu işte muvaffak Sş1k olaydın bu derdin şiddetini bilir t rek bundan istifade için ıelmek fıti· 

t-t~ahı olan Aş'a <!O'lmOşttır. Eski bir gazeteci olmak Lord Runsiman'a düşüyor.» bu kadar s~küne~le konuş"Dazdtu. Arhk yorlarmış Hatta böyle bir insan ııelmiş 
t Raıı gazPteler fı~, Henlayn'ln isti- 8 rkadaşımız Evet, muvaffak olınak Lord Run- Derde lsa ~.eceğım: kapıda IQtfılnüzQ bekteyor. Sizden kork-
ı:bat fçiı aileı.I ile birlikte mezuniyetle . , d .. _ d N t kim k. Gel ey nasih kopendi hali dilden tutu için izinsiz huzurunuza giremiyor. 
~lçıeye ırfttl~Jnl yazmaktadırlar. " Snronbankla E.,,~a.k Bankasının slım~~ a uşuyor uh. ehe es. ~ bt haherıln sen (Arkalı uar, 

b A, karargahtnda nerede bulunduğu mu~t~r"kfn ,kurcf~~ 11 • Ouv·~ Sigorta .''r· ~gt ız nazın be eme al bu ışı 
'l\clcında biç bir maldmat verllmemekte ketının mes uı IT'Uf t ışı eslrı gazetec ltr bır yoluna koymak gayretile, ne ka- Beni dtoane kıldı ol peri bilmem S } d 

Git, • den Hldaye"; E~kan ~h ket ı ait ftler~e dar zaman icap ederse, , 0 kadar ne dersin aın? 1 affiSUil İffiafllfl a 
m' şğu\ olmak uz~re ş'brimlze gelmfştır Prağ'da kalacağını söyledi. Dudu - Canım : iç'n bana b\ ha-

Arnerika Reisicümhuru Romanyad~ yeni idari Müzakerelerin böyle bir çıkmaza beuln diyorsıı? Nasıl bi babdr olorum. 
istirahat ediyor girdiği sırada, Alman ordusunun ~ş'ddan anlama;ana insan denir mi? Bl· 

teşkilat manevralara hazırlandı- m • iti oruz. yezl i Blslaaü n1n dediği gibi ..• 
t, .. ~cvyork 13 - Cumhurrelsi Ruzvelt BOkrPş 15, (A.A) _ Bugün Kral . .. .. gt . ış Y •• Mah~0 ker - Ne demiş Dudu? 

gece yarısı 
bir infilak 

~ tl nıevslmini a-eçirmek fç\n HutsoD, Kaırol ve Kraliyet mec i,t azalarının hu· Httler, muza.kerele! uz~rmde Su.d~t Dudu - Ne dJyecek. Bir gOn va'z 
• ra-vaıöru· ile PaııaD'a kanalı aııntak.a· Alına l l h 1 k 95 tonluk b1°r motor •ıııd zurt e Rom.ıııysnın yeni i1arel umumiye nan e ıne muessır o ma ıçın ediyormuı Mevzuun tam hararet c anla· 

il Ba\boa yt relm'ştfr. kanu: unun meılytle vaz o:urması ka- mı, bu manevraları tertip etmiştir, tıldı~ı bir sırada dinleyenlerd4\n bir a· yaaarak battı 
E~ki Marar muharibl3ri rarı imza edl mtştlr Bu kanun mucilfnc~ yoksa hakikaten başka niyetleri dam kalkmış, Beya.zfdl Blstamlııln yanı· s d I 

1' 
d ? ki k amsun a yazı ıyor: 

rl.Ya"'.Qll muahede:.ı·nı·n la)lD olunacak olan ıo mıntı'ta Kral var mı ır na ya aıara t G s 1ı - - ç ba ıı. "' . - k P - h 0 'k" f il s-d ti B k d d "' ü l ö le e~en 1 gunu akşamı, arşam ') . t J müo:essılleri ~eçllm'ş ve muza ere rn· d rki~g .. u ukmelı ~k. u ed er fara- 1 l - h uk ~ a~ o.ru ve i ze ı' z gecul saat yarımda herkesin derin bir 
ı gasıoı ıs eyor ar nur.dı &ıral mumeEs'leıle ayrı ayn gö· sına m~a ereer ı ı ay an azla rne 11r es oğrn yola gıtrmeye uykuda bolund"' 1 d t 1 t 

8 
• • ' - b. d be · d d' muktadlrı;fn Ba11ada blr lütüft• bulun °~u sıra ar a op BM n 

""I udape~tE' u - Eııki muh ui'ller ruşır us ur. ır zaman an n evam e ıyor. · N w ' ? andıran tarakalarla halkın ekıeriıl uyan· 
"'Ut r ' . 1 k d · Ç k l k l . •• l Bllyazldt Bl.tamJ - e istiyorsun 'tıt cduesyonu blr top antt yapan Sovyet Rusy& a yenı e os ova gazete en şoy e ya- Adam _ Eşe~lml kaybettim onu nuş, uyku s-:rsem\iği ile birdenbire lnfi· 
llıı~a~on muahedeslola llgas~ ve gerçll .• f t h . . zıyorlar: .. . • lütfen buluver. lakın mahiyetini anlamıyanlar aal bir te-
,1 h ~Uk.s •k mlılt gayel~re sıore teı b'Y·'- n u us a rırı ((Yapılan Statu, ekalliyetlenn Bayazldl Blcstaınl süküoe!le cevap taş ve heyecana kapılmışlardır. Sonradan 

1111 1akkır·da bir karar sureti kı bul tt· Pr vda v~ lzvrstla g-azeteJerlnin 27 dilleri ve mektepleri hakkındaki ka- vermiş: bunun ne top nede bomba aeıt olmayıp 
'lr. Ten muz 1arlbU nOshalarında Sovyetler nun projesi, ekalliyetlerin idari ba- - Sabret bulursuo l benzlo, gaz yüklü hareket etm.ek. üzre 
Macaristanda mah~ul birl. ğı h lk komlse_rler kons·yir.ln, ·1939 kımdan kendi kendilerine haklın ol- Bir müidet dahil şözane devam e· bulunan 95 tonluk btr motorda çıkan 

b 11 
l'Tu st;n" s\ nO~ııs tah·lrı. hakkındaki 2~ Tem maları hükfımetin en azami musa• derek bir mt\:ıasebetle cemaata sormuş: yanimdan mQtevelllt lnfllAk oldu~u an-

0 Us ' muz tarib nde karan neş~edilmfştır. adekirlı ·mı te kil etmektedir. Yoksa - lc'nlz;fe h'ç aşık olmayan var mı? laıılmıştır. 
ı, Bur'ıptşlf', 13 - Bu sene Macar.s Bu knara ~azaran nufus tahriri 17 • gb . ş . . .. Bir ihtiyar kalkarak cevap varm1ı· Samsun limanına kayltll ŞHkl re-
l~tla butday mahsu10 ço't bol olmu~tur sonktnun 1939 güilU yapı!acak'ır Tah azazı ~~ .. tanye~•. reyıimma mura- _ Efendim. Ben bu yaşa geldi~ isin malı o\an 95 tonluk motorü Hopaya 
flı,htet m8h8tıtrne nazuan bu seneki rlrıt n ş hlılerde, ~ a~ara v'e k~yle de caat, hukumet ıçınde hilkQmet kur- OınrUmde Ask diye bir şey tanımadım gitmek üzere hezırlandıtı esnada ateş 
tııı ,lll 28 mllyon Kentaldır. Fazla. mah- ra• ıl yapılfcağı ve roeıkur gOnde lstas- !Da~ hükumetin kabul edemiyeceği Sevmek ne, sevilll ne bunu b!lmcm. almıştır: . 
le~ lıe l1 mlJyon kerıtal t•bmfn edılmek- vo"

1 
vapur ve ş1rueııditerlerde bulunan ıddıalardır.» Lütfen baııa tarif eder misiniz? Sahb Reıs motoru çabştırmakta iken 

1111 
rr. Bu faz'a mabsulDn 5 küaur mllyo· yo'cıı arın tahrir işi ne surst1e başarı\a Vaziyet bu şek.ilde malum olunca, rayazldi Bl!tamf evvelki adama ağlebl ihtimal delik tenekelerden sızan 

k,,batka memleketıeıe satılm ş'ır. Geriye c,.gı bu karBr:'a etrafh bir surette tespit Lord Runsimanın her iki tarafa uy- dOnerek. benzin makine dalrestne kadar a-elmtı 
bur."ıı ve satılamayan 5 200,000 kental ve tcıhrlr t ş'erl nllmunelerl dercedilmlş- l k . b t kl'f' t _ Kaybettlğln eşek budul' el götQrl ve bu suretle islll\l ba9lamıştır. 
~ ıdııy hBkkında bü~Cimetln verecttl tir. gun ge ece yenı . r e ı 1 or aya D . ' Motoru1 6000 benz\n, 4000 teneke 
•tar merakla beklenmektedir. lrgiliz Bahriye Nazırı attı~na şü~he ed~lme~ekte~ir. Fa- M:~ı:ker - Yanı bununla Ud de· gaz yatn~dan ve bir mıktarda boş ben-ln ·ı d f ·· ... h .. d.. kat son vazıyet gosterıyor kı, Lord ' zln varillerlntJen ibaret hımuleıl Neft 

gı terede te a uı ava Vaışovadan don u R . ' b • t klif' d s.. mek fst&yorsun Du u 7 Stndlkat 1'umpmyasına alt idi 

l 
unsıman ın u yenı e ı e u- o d Ne de k iste e ~I • manevralafl Varşova 15, (A.A) - oglltere Bah- d Al l t . f u J - me Y ee m, Açıkta bulunan motör sOndürii\mek 

1 . . . . • ıiye Naıw bugiln bura .. ~n ayrılmışt r. et .. man annı m~~nun e mem~ş ır, aş·. tan nasbı olm~yauJann e~ekten far üıe·e yo'cu lskele3f baı tarafına yak1ış· 
l'ıı. -onttra, 13 - T~c'afı.ı bOyO • bava 

8 8 
k ~endhine huduöıı kad~r refa Muzakereler hala devam edıyor. kı olmadı~•m ayılatmak istedim. Sende tınım1ş ve samsn Belediyesi itfaiyesi 

1 r l\c'ralanna bugü 1 d ~ devam edilmiş- ~ a; de ~ f. Almanl&\l' ağıJI basmak istiyorlar. benl aektan anıamıız S'\ıııyorsun. Hılbu· tar tından tertibat alınmı~ ve btr baylı 
~"· ~,rJndra ile Humb~r arasında y8p ılan a s' f)Cı> 1 : t F dan Hitl~rin İngiltere ile yeni müzake- ki hlr 5af't bile hızur ' fçl~de değilim. BU .boşaltlınışsada kurtarma~ mümkün ol-
~ cı.:tvralara 1 g\liz ht!vıt ordusuna U gaqs an fdD8a l . . k . t ..... l d Sanftda bab3 n~sıh ıtı o sun . Kalbını aşk maııışbr Yalnız te•ekkür olunacak bir 

q·.r
1 

· • 
1 

t' ,, t . . t re ere gırışme ıs eaıgı şu sıra af a "ti d "d v l t 1 , d t kil · ... llılş ." l' Yirmi allı kay ıır gan ş 14"' e · ıstıkraz yap l Alman manevralarının ciddl bit teh· şara v 9 
Q u!. u~ c çın e amB r· cihet varsa o da insanca zayiat olunma~ 

h · of a 
13 

_ Bul ar HUkumetf bir • . . .... lık etme, ynnı l'şt. pazmnda dert ku· masıct•r. 
lljr• t t l G l o··' du·· s y ' g . ' lıke teşkil edebılecegı zannedileme! • . ıısş•.le k ı naat el. Aman bu derde bir Yanan gaz benzin 20000 motörun a 88 n en era l , Frans z ba• ka ırupu ile 3'15 mi.yon fı- F k · kil 1 A . ' ' 'ı• Ş 

1 
Af 

1 1 1 
lk. kd 

1 1 
ti 

8 
., at emnva ere a ışan vrupanın der.nan dıye uA'raşma . Aynı zamanda mali yeli 16000 ayrıcıt motörde kurtanJ.. 

t•da~ hı lue V' P 11 - \mat h h~r · rankl•k b: . ~t ~~ 8 e ;- ş r. il ~ep ~a korkusun~ da yerinde görmek ge- f.ız'a bı?ts de olma. S.>n.ra, tüccar Sadtı m\yan para tutan 4001.)kl \:JAp
1s' 40 bl• 

t~ı.ı 1 it ilyan orduları erk!t>ı ar ye on iki t ~ •nt e 0 enec~ v~ Y ı 1 ektir ()/PLOMAT ıglbl, ba~ına blla ıeıı.-. Ura tahmin edllmektedir. • 
Goneral Alessandro vefat etmlfUr, bµç"k falz verlleçektl~. r . . -· 11 



Osmanlılara 
sığınan Kral: 
Demirbaş Şarl 

"Hami diye,, 
Rizede iken ... 

(Baş tarafı 1 incide) 
Vali vekili mektupcu yaml'!da belııı· 

(Baştarafı 2 lnr.ide) dl H 
Bal

' M h t p 
30 

bin f ye reisi ile saat on beşte amidiye 
acı e me aşa yen çe- ki ı ı k -• ı ı d rl 10 bin si ahi e edl b'n t me ep gem s ne gidere .uyaret a e 

• 1J v Y opcu ve etmtş ve gemiden ayrıldlklannda top'ır 
cebeci ile Pmt nehd k~narında büvük atılm ı. 1 -ı I" 1 t 
P 

a"' snre ı e S'! a.ın anmıı ır. 
etroyu ve Katerfnayı çember fçtoe al- 0 t 1 'd H idi kt 

d 
. (C9 saa y rmı e am ye me 'P 

ığı zaman, D.!mııb1ş Şarl da Oamanlı gem' l k 1 ıı · ti d ı b ordusu ile beraberd" ıs omu aDt e maıye en z su ıy-
Fakat Balhcnı

1

;n mücevherlere ve ları ~erefine beled!ye tarafından 40 kişi· 
Katarlnanın ıüza)l'ğ'lne kanarak bıısit bir ilk bir z_1yafet verılmfş ve bu ıiyafette 
sulha razı olduğunu işitince, Paşanın vali vekıll ın:ektupcu ile vllayet erkanı 
çadmDa koştu: ve halk par ısl erkanı da hazır bulun-

- Ne yapıyorsunuz?. 1stanbu\a su'h muşlardır. Z yaf-\fte vali vekili mektup
muah:dest göııderilıneJlne bedel Rus cu Şefik ~ydın donanma va o du har
çarını esir edere'l htanbula gönderse- kında samımt bir nutuk söylemiş ve al
nlz daha iyi olmBz mı? .. Dedi ve sonra kışlenmıştır. 
Baltacının hatıısını bir bir ynıüne wrdu. Bunu müteakip belediye reis\ bir 

Fak•t Baıtacı sö2ünden dönmtlyor nutnl sö1leyerı k ordu ve donanmamızı 
bir türlü bQyülc Petronun ordusun~ selamlamıştır. 
mahve ya11a1m1yordu. Bundan sonra gemi ko1Jutanı Neca-

DO Q tJ -= 

D m1rbaf Şarl sözünü dinletem9yln- tı Özdeniz kahraman ve vatansf'Vfr RI· 
ce btlyük bir yeis fç'nde Bendere döndü zelil erin fstl klal savaş•ndaki kah •aman- • 
ve kaçırılan bu büyük fırsat ·ç·n göz lıHarını ve f<da'tlrhklarını yad e1erek, 
yaıı btle döktQ. Rlz~lileri selamla~ış ve teşekkür ederek 

Türkiye iş Bankası 
1938 

KÜÇÜK CARl HESAPLAR 
• ,. • sözOne nlh1yet vermfş'i•. Bu ııutuk sü-

Bir gQn Demtrba~ Şırle sadrılzam rekli ahışlarla kareılanm1ştır. 
Abaza SQteyman Pıtşadan: 

- E b3th kalkıp g\des'11!. 
Diye em1r geldi ve ayn\ zamanda 

yevmiyesi kesildi. Demlrbao Şarl ken
disine bin klse a'<ça gönderilmedikçe 
gldemJyeceğ'nl bUdirdl 

1stanbııldan yeııtden hlr emi .. ge'dl. 

Memlekette büyük 
su projeleri 

İkramı ye plAnı 
4 adet 1000 liralık: 

3 » 500 lt 

16 ,. 250 ,. 
76 ,. 100 ,. 

80 ,. 50 ,. 
~00 ,. 25 lt 

384 ,. 

4000 lira 
4000 » 

4000 ,. 
7600 ,. 
4000 lt 

5000 lt 

28600 ,. 
şarI bunu da dınıemeytnce ozerıne as Pı ojelerin tahakkuku 
ker aOnderlldf. ls·ıeç'n zııva\ıı hn <ümda t f d k• Kuralar: 1 Mart, 1 Hazirnn, 1 E.y-

6 e ra ın a ı r-alışmalar aı 1 s· 1 ık· ·h· ıı k 
11 mafyetlndeki Oç yüz askerle kendislri ~ ı ır ne anun tarı ınde çek ece tir. 
müdafaeya kalkıştı. Fakat kısa btr çar- Se}h n n·hrioi:ı sıığ sahil sulama En az elli l'ra mevduah bulunan he · 
p· şmadıın sonra yakal,ndı ve Dimottka- kanalJa ·ı prt'j~lerl bltlriltrek ihalesi ya· saplar kuralara dahil edilece'derdir. 
ya gönderilerek habsedildl. pılroışllr. loşaata devam olunmaktadır (No. 476) 

Blr devlet mtE:afirlnfn hapsi halk Ssyhanın sol sahil k8.llal tahdidi işi de 

ti AOustos t 938 ~ 

.-----Erzurum Vilayet Matbaasında-----
Ba~lık, Duvar v• El· UAnları, De!ıer, Fatura, makbuz, Cetvel· 
KartvlzU, Amele karnesi, .Evrakkalemlerl, Muhasebel Husu•lY'' 
v• Naflalara ait Bllt'ım•m Evrakı l\ılatbua, ıtttab, Ebllyeıaa .. • 

Sıhhat v• Hüviyet Cüzdallları 

UCUZ ve NEFİS BiR SURETTE TABI 
ve Hariç VUAyetlerdea gönderilecek atparıııer sliraUe ihzar ecliltr. 

Adres: Erzurum - Vilayet Matbaası 
~~~~~~~~~~~_:_~-~-=--=======-::::::::----

"''metı farıka 

( . 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Teı·a:ıi 
Fabrikasının Maınulatıdır 

Taklitlerindc:.n Sakınınız 

Cnurumd11 S"llf yeri: NEŞET SOLAKOÖLU Ye Oruağı 

fJarcakapm, Kavafl•r ç•rıııı 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
PARA BİRİKTİRENLERE 

28.800 LİRA İKRAMİYE 
VERECEK 

Ziraat Ba"klstnda l u -ııbl"ah v ı f~bareız tıtsa1 rı.1f h'5aplarından eo aı 
50 lir.ısı bu'unanlar!\ s•n,d ~ 4 llefa Ç'lkllecek kur'a ile aşağıdaki p!AO' 
ıö;-e lkramly ~ dağıtılacaktır: 

arnıniia fena bir tesir yapmıştı. Üçüncü eks1ltaıeye konulmuşturr E B } d Abaıel hadis1dfn haberdar edlltr ce Susurluk ovasını feyazandan kurtc;r- rzUrUffi e e iye f 4 Adet 
D m'rbzş Şarla öıQr riledl ve kendisine ınak, sulamayı salih bir bale getirmek F 1 4 

1,000 

500 

25') 

llra'ık 4,000 Ltra 

2,000 • 

on bin albn yol ha çlığ1 ile murassa 1010 yapılmakta olan tetkikler b'tlrllmlş en memurluğundan: 4 
atlar ve hediyeler gönderdi. Yanına bir 'le U uab11t çayının iki sah line set yapa 40 
miktar asker t atılarak hududa kadar ~ak ft yazanlıırı önlemek, ovaya su'ama 1 - Koogra caddes!ode 200 metre 100 
gönderildi. t3s'sııtı yapmak lçta 8 :.t inşaatı ihale tulund ki Arnavtt kaldtrımuııo sökülüp 100 • 50 

Demlrbaı Şarl 5 sene kaldığı Oı· ddilmlş ve çılışıııalara baş1anmıştır iğ tı- tekrar yapılması açık eks'l!me ile ihale· 1 120 40 

• • 

" 
• 

1,000 • 

4,COO • 

5,000 • 
4,800 • 

3,200 • manlı topraklarından t9bdlli kiyafetle rin Serdcırabat mehaz tünel ve k• nal ye çıkarılm•~tır. l 160 20 
menzil menzfl perlıa" ve meyüs b1r ha'- lnşratı da ihale edilmtştlr. Seybanın re- 2 - Bu işin keı1f bedf-11 630 liradır. • • 
de memleketine döndü. gUIHOr projqefnin lk'llali de önümüzdeki 8 - Bu işe ait tablilt fiyat, keşif DİKKAT: H9sap'arıodıki pıralar bir s~ne içinde 50 liradan aşd1 

ıOnlerde bitecııktir. fenni ve husu~t şartrıame Belediye fen düşmty~nlere ikramiye çık•1•ğı takdird" % 20 f-tzlasHe varllecektlr. 
Vıranşt hlr _ Kazancılr , Viranıet ir dalre~lnde görülebilir. Kur'alar senede 4 defa, 1 EylQI, 1 Birlnclkanun, ı Mart ve ı HaılraJ 

Yahya bey kanalları ikmal fdtlmlftlr. 4 - lııale 2:5 Ağustls 938 perşem tarih'erlnde çekllecektir. (No. 623) 9-4 

K ynar · Tahtaköprü kanal inşa 1tıı.a de- be günü saat 15 de Belediye dairesinde ~ ..... 

v1m olunmaktadır. İçel vtıayetlrde Ber· ~· komlsyoı tarafından yapılacaktır. Trabzon Askerı· Satınalma 
Yerli ve ecnebi ıekerlerln azamt d - 1 .. t. Q .,... 1 h'I k al 5 - Muvakkat teminat 47 lira 2ıı:. . J f an regu a Or sa6 ve SO sa 1 ac v 

fıatlarının ayrı ayrı o masınm muva ık kuruştur. olmayacatı İlı.tısat Vekaleti yi'.ks•k ma- inşaatı devam etmektedir. SılUke kanal 6 T il 1 J l l 1 f d l K • d . kamından bildirilmesi üzerine Rus ce- ve regU l'ör projeleri h .zırlaamaktad r. m Q ,-1 il p ı1tr n yo şer n e oa ış omısyonun an 
v bt • ıv o ma an şar tır. ~O' 

keıine vazedilen azami rıat kaldmlm:ş Pınar şı Atı kesek - Karagözler ve PJ- 60000 kilo koyun, keç
1
, sığır eti kap<ıh zufla eksiltmeye konulmustur. ~ 

ve bu ş~kerln de diğer şekeılerfn tabi naıbaşı kanallarıoa a;t projıoler da Ba- • 7 - Taliplerin _ihale günü komls- yun etinin tabmrn bedeli 24000 keçi etinin 21000 sığır et nin 1500'l liradır. J{o~l 
bulunduğu . çuval bedeli hariç olmak yındırlık bakanlığınca tasdik ediluek ona mQracaatları )uzumu ilin olunur. etinin ll'c teminat • 1800 keçi etinin 1575, sı~ır etinin 112;; liradır. E~stıtınfl~1 
tlz&re. toptan a-0,5 ve p~rakende 32,5 ekslltmEya kor olmuştur. Tokatın GO- (No. 631) S - 2 Eylfil 938 Paz rtest ğlhll saat onblrde T(abzonia askeri satıtıalına koulsyotJIJ 
kuroı ezamt flat Qzerlnden aattınlmıs•na menek ngü'atörü ve sağ sahil sulama E yapıl8caktır. Ş utoamesi her gQ ko'lllsyo lda a-örQleblllr. 0, 

dair BelEdlye Encümenkce verilen ka- k:arah ilıall'ye cıkarılmıştır. Çarşamba rzurum Belediye Teltlif meıttupları b l4l gün •e saattan bfr s1at evveliae kadar ko11ı111, 
rar vllayet liare u~yctince tasdik: edil 'lvası ıslah amellyesin~ fı1allyet1e dtivam Fen Daı·resı·nden·. ~~il na v~rilm ı v:ya post4~. göıı terilrn ş bı1u 11cil'ctır . (No. 6~ 
mfştfr. Ancak piyasada şeker çoğalırca o:unmaktajır. -
ya kadar E•zıırumda bu'unup ş ker Al11ğım1z m'911lmata gö•e B3ymdır- 1- Maballrbaıı ktrastec"l'!r yolu ara- Artvin Askeri Satınalma Komı·syonundaJl: 
şirketine alt olan şeierlerln olrkc tçe lık bakanlı"'ı bOyQk su proı"pslnln tabak- J & sı 575 me~re tul kald ·rımıonı eökQlüp ()(1 teıbit edilen fiat nzeılnden satılmasının koku etrafındaki çalışualanna faaliyetle tekrar yapılması açık: eksiltme i'e ıh:tle 120000 k lo uı kapalı nrfla ekslltmıııy~ ko1ulmuştur. Tabm"n bedeli 2 O ııd' 
muvııfık oh•cıtı yüksek l<tısat VekA\-.. devam etmııktcdir. Yu dun bQtün mınta ye çıkarılın şhr. ra ilk temiııatı 1575 liradır E cs\ltm=.sl 6-9 938 S llı gQ'lÜ saat doknzda Att~I ~ 
tinden blldlrilmtş olduğundan birkaç kalarındakl su işleri Qzeıindeldçalışma- ? - Bu ıwın keşifbedfllli 108611ra1ır askeıi·satınalma komlsyonvtda yapıltcaktır. Şartoamf si h•u gün komisyoııd• o' 
gQn fç\n ş kerlcıin ırker tfrketfnce lan yazı7oruz. 3 - Bu işe alt t,hıut fıat ke~lt f~nnı rülebilfr. Teıdif mekrnp1a•ı belli gün ve suttan bir saat evvellre kadar koıo19~ 
esbit edllen flal18l'1a satılabilfc ğl ilin M:ınlsa'da'ıi Marmara gö'ü besleme ve husu~t şartname belediye Fen daire· başkanlığınıı varilm'ş voya poıta ile g-ö1derllmlt bulunac-tkt•r. (No. 651) 4 "'/ 

<>lunor. ( No. 6iS) 2 - 3 ve k-o~allma kaoallerlyle set ioıaatı pro· ilnde görü t-blltr ~. 

G 
. . ·ı A • ı si ikmal edllm.'~ \'0 elcsitmeye çıkauı 4 - İhale 25 Al'ustos 938 Perşemb~ Erzurum inhisarlar Başmu·· du··rıu·· g"' u··ndeJl· 
iimüıcne vı avetı mı~tır. Aydın Vılayetlndekl Çürüksu Sil- günü sad 15 te B l3dlye dairesindeki '" ~ 

'.T ı 11ma kanalları p 0ı.,8ı de ikmal edilmfş ıcomrsyon ttrafınd1n y,pılacaktır. 1 - Mublfı tuzlasmdan Tcucan anbar na 200 ve E~7uru'll an'>Yrına 2ol11b,. 
daimi ve •kslltmeye konulmuştur. Koçarlı ova· 5 - Muvakkat teminat 81 lira 4; tuzun nakline açık etsi't:ned: talip çıkmadığından 16 . 8 . 938 ırihDnd•P 11 

RI aulama prcjesl de ikmal edllmfıtlr. kuruştur. ren 10 gQo mUddetle •e pazıırhk suretlle ek~iltmeye konu\mu,tur. ~ a' , 
Önümüzdeki güalerde ihale tdil,c! ktlr. 6 - Taliplerin yol lşlerlnd~ çalışmış 2 - lhal' 25 - 8 - 938 gü1Qne tesadtlf eden Perş3mbe güotl saat l 
AyJın b t 

1 
;<, k t l i d lk olmalan şarttır Erzurum l h '.sarlar BaşmüdQrıüğnnde yapılacaktır .0,ı · 

a a · 16 1 uru ma pro es _, - 7 T il ı 1 ıh ı - .. K 3 T ı. JJl' mal 
0 

UQ&rak ihale editml lir. Maıat a- .. - a P er n ~ e gunu omfsyona - c:rcaoın muvaır..\[at hmlnat parası 150 Erz1ru'Dun muvakkat te 

ıo Derme v _ C\ k şı _1AYt~ muracaatları lüzumu d4n otıınur. parası 150 liradır. rla 
D e ıurg ana ve regu a or ( N 6 0 4 T 1 1 1 b · . . ü40 

Pirabmet - Erzincan yolunun Elhfz'm projeleri hazırlıklıuıoa devam olunmak- 0
· i ) 3 - 2 ü - a ip er_ n u naklıyatıı aıt şartname_leri Erzurum lnhııarlar Baştıı 

töytl cıvarında &iıometra 34 X 723 d! tadır. Ônümüzdekl gU.nlerde p ojeler lir- E ğ ve Tercan lohuarlar memurluğunda göre:bılir. (No. 652) 

9036 lira 82 ~uruş keılf beı1elll bir ad&t mal edil, cektir. Meriç - Bo ·naköy faya- rzurum Belediye v LJ B li 
betonarme koprU inşaatı 5 8!.i8 tarıhln. zanlarından koruma p·cjesl ikmal edıl Fen daı·resı·nden·. n.ars nayvan orsası Satı1l Cedoe 
den 20-8 938 Cul_!lartesl günu sa~t 11 e mfştlr. Eıslltmeya çıkarılmak Qzeredlr T 
tadar 15 glln muddetle açık eksıltmeye . · [ Ağustos birinci hafta ] 
k.onulmuıtur. Eksiltme vilayet daimi en F•~atın sol sah l kurutma proı,sl ikmal 1 - Gölbaıı GümrUk hamamı ve Bn .,alı En 11ulıarı 
cümeude yaptlacsktır. Muvakkat teminat edılmfş ve eksiltmeye konulmuıtur. Ber- Gölbaşt İşletme idaresi arasındaki SOO Çeııı .,.,,. 
( 677) lira 75 kuru~tur. gııma'ııın Bakırçey bataklıklarını kurut- metre tul Arnavut ka1dırımmın sökülüp Oknı 50 

4f;';7~' K~. 4~- fn"· ff4 
Bu işe alt keşif; proje fennt şartna- mak için yapılan Bakırçay ıslah p :otesi tekrar yapılması açık e1rsiltme Jle ihale- inek 46 10675 6 oo 9 ~O 

me, Nafıa tenel şartnamesi, mukavele ihaleye çıkarılmıştır. ye çık:anımıştır. Ko111ökozn 17 3800 5 95 g 4'3 
ve t ksfltme ş ıırtname 1', her zaman Na- 2 - Bu itin keştf bedeli 630 li •adır • Manda 4 1335 5 88 6 ss 
fıa mndtırlüğQııde gôrQleblltr. HAVA 3 - Bu fşe ait tabUff ffat, keşif. Buğa 1 295 0 00 0 00 

lsteklllerfn bu gibi işler yapbldarına fenni ve hususi şartname Belediye fen Danı 8 1015 5 00 7 40 
dair müteahhitlik veslkaslle ıent st Jçln 16 - ı -988 ıut 14 raporu dalrl's nde gö nleblıir. Okeç ı 75 ij 00 oo oo 
muteber olmak Qzere tfcaret «>dası vesi- RüzgAr sürab: Sakin 4 - ha~e 25 Ağustos, 938 Pn~eın- Toklu malak ı 220 4 oo oo oo 
katı \btu etmeleri prttır. be ~üoQ saat 15 te Belediye dair,slnde· MarJ• 118 6030 6 13 12 50 
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) 4-4 RO.zgAr latıkametl: • ki Komisyon tarafından yapılacaktır. Kuzu 27 1095 
---------------- Kuru hararet derecesi: + 30.0 5 - Muvakkat teminat 4 7 lira 25 K.anl 24 900 8 57 16 66 

Sahib Ye a .... mubarrlrf .A.zam.t hararet « : + ao 6 kuru•tur -y 6 70 i 43 -.. • · Yapar 6 l ç. 60?6 o oo oo oo 
CİHAD RABAN Alaaı1 • • : + 14.9 6 - Taliplerin yol işlerinde çalısmıı Psket yağı 12•3 T. 20t.9l 51 50 55 50 

Omumt NeırlyatJ idare Edftn Yaıı Rublbet • : Y. 20 olmaları ş.ırttır. Kuyruk yağl 5 1-. 80 o oo 62 ou 
itleri Mtıdürü: İzzet DELİÇA Y Yatıı : Yok 7 - Taliplerin ihale günü komlsyo- Gravyer yağlı 9 142 o oo ıo oo 

0 
• Hava tuyfki (Emınımda): 611.5 ııa müracaat etmelıııri lüzıunu UAn olunur. Salamurayqsız P. f 4 1026 O) 00 3 50 

~dıAı 7er: ~l1 c c (Deniz •vlftllnd~): 7iG.4 ( No. 6S2) 3 - 2 t Ba~ırıak 120 120 00 00 00 oo 

Erzurum Belediye 
Riyasetin~en: 

encümeninden: 
Açık eksiltme ilanı 


