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Köycülük 
Meselesi 

Necip Ali KÜÇÜKA 

Kemalist rejimi memleketin me-
suliyetiai eline aldığı günden 

itibaren köylü ve köycülük işlerine 
lllUstesna ehemmiyet verdiğini, Bü
Yük Şef'in ağziyle, en veciz bir tarz
da ifade etmişti. Yeni rejim, mem
leketi çok harap bulmuştur. Köy 
h
0
er yerden daha ziyade perişand·. 

Türk topçularile tayyare
lerimizin de 

bayrama iştiraki isteniyor 
Hatayda iki bayramı görmek için 

Halepten de birçok Türk 
aileleri Antakyaya gelecekler 

nıumi harbin ağırlıklarının en bü-
Yilk eseri köy ilstüade görülüyordu. Antakya 21- Hatay topçu kıtasile bir tayya-• 
Yeni rejim o günden bugüne kadar dahilinde 30 Ağust0sta re filosunun da iştiraki
•aıiyeti tashih ile uğraştı. Köy ka- yapılacak mebus seçimi ni görmek için, şimdi
Qunu, AşAnn kaldırılması ve diğer 
köylüyü ilgilendiren kanunlar hep bu münasebetile, burada den teşebbüs ve hazır-
~enj hareketin müsbet ifadeleridir. büyük Türk zaferinin yıl lıklarda bulunulmakta
i •kat Cumhuriyet rejimi yaptığı bu dönümünde askeri me- dır. 
tlerle köycüliik meselesini halletmiş rasimle tesit edilecektir. 30 Ağustosta dört yüz-
dheğiJdir. Köycülük havasının halline 
cnnz yeni başlıyoruz. Köycülük işi Hatayda bulunan Türk den fazla Türk aile as-

TE 

iDARE YERi 
Erzurum G~Ubatı DOÖU .Buımevt 

Pazarlealden maada hergiJn çıkar 
sayısı her yerde 6 kuruştur 

Buılmayan gazılar geri ~rllıne:ı 

CUMHURlYE r ADLİYESİNDE BİR REKOR 

Cürmü meşhudlar Ağır 
ceza ya teşmil edilince ... 

Trabzonda kan gütme davası yüzünden bir 
delikanlıyı yere seren 15 yaşındaki kattı 
dört saat içinde hükmü giydi 

Trabzon 22 [ Husmi] - Geçen gün 1 Herkesi mateesstr •den bu feci ha· 
burada <'n beş y1ş•nda blr çocuA-un otuz disenln akeblode verilen seri karar halle 
yaşlarında bf r delikanhyı, eski bir kan üzerinde derin ve memnuniyet uyandıran 
gütme davası yüzünden, cadd' ortasın· bir tesir hasıl etmiştir. Cumhuriyet adll
da vurup ö'dürdü~ü ,ü yaz!Dışhm . Adll- yea!ofn gösterdiği bu sür'at karşıaında 
yeye te•llm edilmiş Kemal ha~kında a- halk. verilen karara « Yıldmm karan• 
ğ•Tc~zada curmnmeşbut • kanunu tatbik ismini vermJştir . 
• dllm'ş ve mahkeme adlı bir rekor kı 
ra•a\r, dört sP.attan az bi< zaman zarftn· Adaleti sQr'atle tecelU ettirmiş olan 
da bü<mü tefıılm etmiştir, Kemal yaşı· bu kararın k.atlllıı köyünde ve civar ka
nın 1taçııkın2üod m dolayı idamdan kur· ıalarda nan ettirilmesi çok muvafık olsa 
tu1muş, 15 53neye mahküın edilmiştir. a-erektlr. 

Elektrik teli iki yavrunun 
hayatına kıyacaktı 

Habibef endi mahallesinde evvelki 
akşam herkesin gözü önünde cereyan 
eden feci bir hadise 

~Un~edildiği gibi basit ve kolay de- askerlerinin iştirak ede- keri merasimi seyret
'· dtr. Köycülük, her şeyden önce cekleri bu geçit resmine mek Üzere Halepten bu-
11Yaıal bir görüş tarzı ve bir sosyal 
İeseledir. Belçika, Hollanda, Fransa, Türkiyeden gelecek bir raya geleceklerdir. Evvelki akeam, şehirde aç kta 1tldeo ve böyle açıkta gerllrnestnln ne kadar 

kll~Jtere. Şimali Amerika ve Meksi- elektrik hava tellerinin bO vük mahzuru· tcblfkeJI o!duQ-uuu söylemete lüzum yok-
ltol da en ehemmiyetli devlet mese- H 

1 
M K 

1 
nu göqteren elim bir hadise olmuştur. tur. 

Ctinden biri olarak telakki edil- ı•t er acarı•stan ra Ha'Jfp efendi maballeshde evvelki -----------
lllektedir. Bu itibarla bu mevzu aynı akşam saat altı buçuk sularında oyna Ef • İ d } 
~lllanda en mugvlak bir ekonomik • l v. ' yan çooıklardan birinin uçurtmuı eldkt· ganıs an a ça ışan 
111 ı ı· e ya a a ılk teline takılmıştlr. Muallim mektebi T k d k ı 

C&eledir. Şimdi endüstrinin bir 1 

• mttdllrü muwlni Bay Turgudan 90cok· Ür Q tor arı 
~trlcez. etrafında toplanması mı yok- larır.dım t-irl uçurtmayı teld'n kurtarmak 

·~ köylere saçılarak endüstri ile LJ l '[ . l LJ • 1 T. d b k isterken, tp' şiddetle çelcmrş ve bu suret· 
~~atin bir standardizasyon içinde rıit er e Amıra nortı v ıyana a üyü h tel kopmuştur. Bu sırada telin kopan 
IQ•dşaf l k ti t k 1 [ bir ueıı çocuğun ayağına dokunur do· 
~ 1 mı meme e n umum a - tezahüratla karşıland• ar k'Jnmaz, zavallıyı birdenbire yere ça·p· 
L. lnası bakımından daha ra!:yonel ~ ld 
Qlt' b Hltl .. mışhr. Fakat çocu~un avaıı te en kur· 
, arekettir? Bu cihet ekonomi ve Berlio, 22 (A. A.) - Bay · e , tu'dıığu için elektrik sademesf p ·k o kll-

Kral Majeste Nadir Hanın şehrımlzden 
geçen hususi tabibi Operatör 

. Rıfkı Kamu anlatıyor 
Osy0ı " h ı d lı .. t dün ııkşsm tayyare ıle Viyana ya h re· . • h 0J1 sa a arın a ça şan mu e- 1 . K dl 1 A\ H bl dar tesirim gDstermemlştlr. bn!ust tabibi doktor operatör Rıfkı Kl-
llssıs adamları çok derindeq meş- lcet ft ı:ı ştır. "D R ne \ı man ar ye Bay 'furgudan o s1rada. çe~meden mil, htanbula g-ltaıek O.n:e Klbllden 

Efgan Kralı Mı jeste N adlr hanın 

tııl etnıektedlr. . .. Nıızırı da ref kat etme t , dtr. yatıuayak su getiren ve h!Q bir şeyden şehrlmJze gelmiştfr. 
b :\laNU' liJ'al nnlbi Ylyanal·n ba~rl olmı yan btlvttk çocu"'u, nasılsa Uzun seneler kab'lde bulunmut olan 

0 °u memleketler köycülük saha- J & 
"lllda - b t b d'" harckı•t PUi yerdeki telin tızerine basm•ş, n da u~ra . doktol' Rıfkı KtaıU ile dost memleketin 
t1ı 1 muayyen ve mus e azı us- 1 BUdep şt• 22 (A, A) - Macar dıtı ani sademe l!e yere yıkllmıştır. Fa- umumt ahvali hakkında konuştuk. Bize 
~ r ar elde etmişlerdir, Ancak her Knıl nalbl Am

1

iral Horu dün saat 12 de kat bu sefer vaztyet çok feci va ten · ı . şunları sDyledl: 
ı/Jnleketin ekorıoqıik şartları, muhit Viyauaya gitmek üze:e buradan avııl- keli bir şekle almıştır. Çünrn çocuk _ M9zunen t~an yolu ne geliyorum. 
~ı~Pları aynı değildir. Belçika'da rn _şt r. Amiral Hor ti orada B. Y Hit ere lt li ı üıerlne yıfı'mı~ ve ceryan müte- Evveli lstanbula, sona Aukaraya rlde-
r e edilen neticenin Anadolu kö- uulakt o'rc k, Almanya 1akt matHıı.ra sa- madlyen vücudundan a-eçtlğl için o tb · C'ğlm. 
Utıde aynı muvaffakıyeti temin et- hasıoa gldı elitlerdir. uıa ;lar ara~ıntta tel Çf')CUQ'un ho:nuna Efgan bükt1'Det merkezinde Tilrk. 

~tai çok şüphelidir. Bqnunla bera· :\1 aUr \ lyanadn ıazahhuralla takılmıştır. YerdEn yere vurulan sağa doktorlan büyük bir rayret ve faa1fret 
~r • · . . kf\ı'stlandı so\a çırp1nan çocuk, o lbtllJçlar arastn göstetlyorlar. Kablldekt tıb fakO teslnd• 
~t Q-nuq:u esaslardan ıstıfade etmek , . ,. A:. B H'tl il d "• tel boğn ına sarılrnıv olduğu h'tlde h'men bQtQıı prores,..rler TQrldOrler. Ye· l(lnı d d . .. .. - d t t \ ıyarıa, ı2 ( A ) - ay 'r e u 
~ak g:rek~ir. aıma goz onun e u - ı\1man H "rbl1e Nıızırı tayyare ile seat köprüden dere.ye yuvarlanmııhr. ol yap11an btr sanatoryuma «Rıfkı• fs-

~e . . . . . 22 de Vlyaoaya g- 11lmlş ve tııyyare mey· Bu sırada konıfser HüsnQ vaz1yeıl mini vermekla bana karı• olan muhabbet 
be. rnleketımızdc bır ıkı seneden- danında bükilnet rrkanı ve bfoleıce görmüş, fakat MI çccuA-un vücudundan va itimatlarını a-österdiler. Bu aanator· 
~t 7 köycülüğe doğru dddi adımlar halk'Ja bc:raretll alkıtıarı arasıtVtakarşı ay rmak gUclüQU karşıSlnda bir şey ya yom da Türk dok.torlan tarafından idare 
~t~~~Şbr. Köy bürolan devlet uzvi- ıa.,mışlardır. . pam<tmıştır. Bereket vusln, o sırada eski edllmektedlr. Üç vllAyet merkeıln~~ bu-
?t.. ıçfnde bir hücre halinde doğdu- Bund;.n bıt sBat so.,rada hususi muhab?re neferJltl yap'llış olan bira· unm htı ~ \1' :•lrı H:ta'> : ;> \ t:ı dt 1'.irlc-
t1~tıa "i t l V ı t K l albl Amlra\ Macar Kral Naibi Amiral Hortiyi dam, ora1an geçerken vulyetln fec"a lerdir. A,.urt uı't a;>\,:iı rı ~ .ı: ıll·th · ~L göre imme hizmetinin geniş r ren "' 'J.acar s a~ ra n 

qas1 içine gı"rmic:. demektir. Ho,..U grlm!ş ve ıstasyond" bUyOk kar1ılamak üzere Viyanaya tini görmnş ve derhal civardaki evler· rl va \c•ıunttnları r~nl ~,~il o·Iıu· 
" " t hh ti • ı ı gelen Hitler d~n ıas1i![ ayıkkap'arı aratm1•tır. Nlba- na kırmetll elemanlar yett .. •Irmekle m--Yİ'ay t k 1 · d ki k- b·· az• ura a , ar~ı t!l\IDl~ ır. ,, 9' -• 

~ 'e~~~e ~ ~---~-~----------------------~~u~~key~~~~~~~~~.~~~ın~~~~ 
ht:~Qın bu ünkü faaliyet sabası 1 k ı· ogv 1 b ı· r ba bay 1 ayağına ge~lr.nfş ve kendi ayağına da ıçten relen bir sevrllerl vardır. 
~ a ba it olmasına rağmen dilne ıasttıder ge~lrerek, on, on bev dakika (Alt tarafı 8 QnciJu) 
bil aran ileri bir adımdır. Her yerde ' dan bari çarpmakta olan yavruyu bu fo· 

d~ '~hada bir hareket görünmekte- · bogv arak o•• ıd u•• rd u•• ıer el vazlyatten kurtarmaRa muvaffak ol· 
• ı ahı mu~tur. Fekat ç.:>cuk da kendisini kay· 

b~~k · ız koycülüğü her mıntaka betmiş tir. 
Tii.rk .. İran hudut 

m11lakatı içitı 1~. tiirlil anlatmaktadır. Bunun ll d h f k l k Darbal hadiseden haberdar cdl1en 
b 1(

0Ycülük politikasının hiç olmaz- Baba katı• erı· er a ya a anara ., §il yavrunun bibası ı-o~up yetişm'ş, çocutu Iidır - Ttlrklye Cu'llhnrlyetl fle 
"ı tk il hatları bir sistem halinde Ad/• ı · d •td ·ı eve a-etfrdl~I gibi, doktorlara da ha~er İran Hüt:Qmetl arasında aktolıJDDp b" 
lidft eıden idare ve telkin edilme- ıyeye teS im e l l er vermiştir. Gelen doktorların bJr saat ka· kerramerlyete glren hudut anlaşman bD· 

' dar devam eden aındavat ve ihtimamla· lıllmlerine tevfikan, hudut islerine ıld 
CUtıll<6ycijlUğün bugün en ziyade ken· Oltu [Hu•usi] - Hltur.un Pitglr na- ı ıııkmış olecsk kl derhal babalarının üzt· rıı;dan soora, yavrunun vQcudona hare· mntakeratta bulunma( üzere l 'çebayımıs 
1 g(S t f niveslno bag!ı ATfsti köyunde i~tly.ar rfne hücum etm'şl r ve bo~ıızını sıkmak ket gelmiş ve gözle?lnl acmağa ıiıuvaf· ltısan Olıun lran hudut komiseri tara
~tid· serdiği saha kay kooperati • As'an ağanın gelinleri aıadakl geç ms z surttıle ihtiyarı yere s:!rmışler Jlr fak olmuş'ur Yaol çocuk ölınoş ve dl- tından davet edilmiş va Snrbahan - Dc1-
~ ır. Kooperatifçilik bizim ekono- ik:. yüzürden birb=rıeri 'e 51 ç saça baş· Hadise deıhııl zabıtey.ı aksedıarek rllmfş d ye bl'irfz. ğu Bayaılt yi>lu ile, mülhakat için Beıir-
o~ 11rtıdelerimizden biridir. Köy ko- 'l8Ş!l kav2a ttmeae baş\amışlıır. Bu kav· mQd :letumumi vrk'll l<'azıl. do'ttor Be-iri Bu mfless f hadisenin te'rrar etmesi ıan geçldiae azimet eylemiştir. 
~ .. ;~tifleriyle köylilniln en derin ~an ° uzun sUrmes', nihayet Aslan ağa- ve merkez kara'!tol ııµrnandanı baş ca· ihtimalleri de vndır. Belediye çocuilıt- Dotıı Bayazit - Hudut l4Jerlne alt 
1-h...ı olan borçtan da köylüyü kur- r ın oı:t~lltn Ali ve Is.mailin mll1shel~sl· vuş Recep vaka m• h'llllne giderek tnb rın mahalle aralarında uçurtma uçurml\ müıakeretta bıılunmak üzere llçemf:ıde11 
L ·tqak nl mu~ıp olmuj bu lkı kardeşte döğuıe kikatıı bsş'aınntar. Bttba katillarl derh1t 

1 
k B 1 ldl ld J&d 

~~ ' köylünün istihsal emeğini mani olamam1şlıırdır. NHıayet gelen kay- yakalanmış va adaletin pP.nçesfne tesllm larını yasak otaıe 1, anne •e babalar da geçere ez rgan g~ç ne g en • ır 
~tıı Ctlendirmek ve çalışmanın hak- a· ta As'an bunlara sögüp raymr~a bış eailmişlerdlr. llıtfyarın otopsl ve muave- bu hususta bnyn~ teyakkuz göstermeli· kaymakamı Ihsan ~ a-an Jcan budadu 

\rernıektir. lomı ve her nedense bu ihtiyarın bu nsslrıd bcğulmak suretile öldürü!düğQı dlr. Ynk.sP.k tevettur!Q ceryan nakle1en e-1 ko_ıntserl Bay Mabsu Devletşııhl llt tik 
Arkası 3 llncılde) modabale ve sövmesi oa-ullaıının caotnı tahkik etınıştır , · loktlrlk t~llerinln de mahall'J aralarında mu bıkabnı yapmı~tır. 
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ihraç malı 
fındıklarımız için 

• • 
yenı nızamname 

Fındıklar kuturlarına 
göre yeni bir 
tasfiyeye tabi olacaklar 

Ağust~s başında Girttsun'da iç ı i
cııret umum müiürü B. Mümtaz S.,k'i' 
rfya~eti altıl"da f ndık konğresl top]iln
dığıol, o zaman ha'>er vermiıtlk· 

Ko,,grede varılan netfceı~r ve elde 
edilen karnlara göre fç t'c ret umum 
müdürlO~ü taratındnn, m~Vc'lt fınjık ~f

zam.,ameı i •i de~'ş 'ren yeni bir ı izam· 
name projesi hazlrlana-ak İktisat Vcka 
Jetine verlJcc ktir. Y ni ta i at Vek&ld 
tarafından tas ik e illdlk/en sonra t ıs:ilk 
edilmek ·nzne İcra VekHlert heyet:ne 
sevıo'urac kt r, 

Mevcut fındık nlzamuamesl lh,aç 
malı fınd.kl rımızın, ku u, t miz, 8Z ç!l-
rtık ü olması, kır k ve vurgunlarının 
mümkün o'du~u k-ıdar az bıılnması esas 
larını ih•iva etme~ t~ idi. 

SPOR 

Lik maçlarına 
11 Eylülde 
başlanacak 
Meclfs~en çıkan yeni feşkllAt k anu 

nu btıtün bö'galere tııks·m cdilmi~tir. 
Parti genel sekreterllğloin son tamfm1 

üzerl~e yeni ııpor teşkllttı v~zlteye 

b ti ·~·ncıya kad r, Tıı k stıor kurumu
nun ve hPy,tlerlnla Taz1telnine ve 
mfs ~neri e clevamln: ı tildirilmfş ve 
btıtürı bölgt lerle b~raber bö gemiz de 
mıosa'slrıe baş'amış•ll'. Şimdiye kadar 
muhtel f taTlh\ .. rde bf şl ayan llk maçluı 
bü·Qn bö'ge'erd ~ 11 EylO.ld hep birden 
h,ş·Rn• caktır. Erzuruın t ölgesi de 11 
Ey 11' ·e Uk meçtaıı:ıa ve m çların hita
mında derhal grup ş mpiyonluk maçla· 
r na bıtşlayacıtkhr. Ma'Jların hfç bir 
!ebeple lnkıtaa uğrsm yacak, maçlara 
tek btr kulOp dahi iştirak etse nizamna 
me mucibince o kutup böJge ıamptyonu 
olacaktır. 

Yeni bir kulüp açılıyor Bu n za"' amenln htbikr J ve alıc1 
pıyasalarda l1etısat Vet ~l'etl taruf.ndan Bö'gem~zde atletizın, gllreş ve 
yapılan anketler nelice~inde fmdıkları· boks sporlarlle beraber uc lık - atıcılık 
mızın daha mnt .. canls tiplere i.cA edil- ve kayakçıhkla menul olmak üzene 
mesl kaneatlnd varılın ştır. yeni bir kulr.p açılmaıına teşebbüs 

Bir buç ık ay evvel haberd:ır edil- edilmlstlr. 
miş o.an inrac;ı c lar Kuadenlz'in mu- Futbol ve atletizm 
telif fmdık mıntakalarınd ın g-al· rck top-
laobya iştirak etmişlerdir. Fındıkların t-ğitmeni geldi 
tlplJ: tlrilmf'si hakkmda yapılan mUzake Bu sene A'lkarada açılan kursumu 
re er neticesinde iç fındık ıipleri aynen vaffakıyetle ikmal eden on eekiz genç 
ipk 1 e:illmek.le beraber bun1a8ın yanında sporcu muhtelif vı la ;·etlere gönderilmiş 
bır seri halinde tlpier ıh1as1 kabul olan bu meyında e.8kl sporculardan Mustafa 
mu,tur. Bunlar da lıce fmdık'ardan 
eksmı fınaıklaı a kadar beş tlpden l ıa· SJb!'şı da vllAyetlooiz~ futıol ve atletizm 
rettir. Bu t p'er de tasnif, fın3ıklaııo eğitmeni tayin tdilm'ş ve vazlfaslne 
kuturtarına göredir. baş[ ımı~tır. H tftanın baıı g-llnlerlnde 

V ,kilet tarafandau evve~ce yapılan kulüplere men.sup sporculıırla h,ır'çten 
ankete cev~p veren alıcı pıya~aal.ar bugün arzu ede;ı sporcuları nazaıt le ame:t 
mevcut olan fındık tasnıfınde ma1larımı- olı1rak çal ştır ~c lktır. 
zın kutur bııkıaıından marop tecannsn Yeni spor kulübü 
aızermeolği yolunda mütaleada bulun-
muş ar ve bunun temlnlri dilemfşlerdır. Trabzona, güç Karsa 
Yapıtan bu tasnif Ue ıı üşteri.erımızl tat- g"ıdı·yor 
n.Lı etmek kıab ı olaca t r. 

D ğer tar<ıftan fındıklarımız kallt~ Bö gemiz kulüpleriodrn Yeni spor 
bakımıııttan muht l r ısı h,a\ mıntakala- ku'ü ü lık maçıuın t:i~ baftah'< tat llııdeo 
rma gore esasn fAfklısr aızeta:ekte '\'0 f"t fada ederek, 18 Ey 0.' P zar güno 
bu fcırkl~r ıılıcı p\yastlıırJa eh ·~lyetle T, abzon sporla, 20 Ey ıfü S Iı gOnll de 
nazar~ lt.ıoartt alıumıd~.hdır Bu munaıe-ı 1dm c sğile iki maç y<:pmak üzere 
btl e htıosal mıdtakauırına göre blr ktt· an c 

1 ıtte t.lsoıfı yrpı mu ır. Trabz ın, G ·eson T.cat-zo..,a gl:1ecFkt r. _ 
Or~u VJ bır de Akç koca mallan bu Erzurum gücü kulubn 30 A~uFtosta 
namlar alında lhrrç f'd •ece" t r, Karst bir maç yapmak üzere 27 Aıtus· 

Kabı..kıu fmdıkıctt 1çto de aynı e~as· tosla Karsa gidECek.tir. Her iki kulübe 
lar oahl ıiode u evcut hıs111f l!e iş et 'mlş 'n:uvaffllkıyttler d le iz. 
Jtnl d,ha faza derecell tasnife: ya- soıgeın12ce b•kem s rçllerek merke· 
pı m·~t.r. zi umumtve bfld rllen isimler içlnd1 n 

. İtıra_c edilen fmd klarda eqas iti- R ·sim Ôrc~I Reşat Sııvıı8 Müvahhlt 
barıle çurQ\t bolu , mım .sı JAzm~ır. bu ' . ' _ . 

1 f d ı. "h cat nı mOh kt Akalırıının hakemliklerı tasdik edılmıştlr. mese e ın 1&. ı ra ı n •m no /Sl-

nı ttıkll etmekt~dlr. Çürü\r, küflü, g'zll 
çüınk gibi tAbiıleıln d ;!Alet ettığı mt h 
telif çUıük ve sair sun t ~e ~ usurlu fı r.
dıldar es,sıı surette b11ntf r dilmtş '.lr. 

HAVA 
22 - 8 - 938 ıaat 8 r 11.purı. 

Rüzı&r sürab : fi - 7 metre 

Rt\zglr lıtlkamıtı: Şimıılişark.I 
Kuıu hararet d~rcccsı : + 18 8 
.Azamt b.ıraret • : + n 2 
Aagırt • • : + 15.3 

NİŞAN 
Umumi Müfettişlik Sıhhat Müşa

vir iği memurlarından Remı.i Gün-
görmüş ile Erzurum Hususi Muha
sebe Başkatibi Kasım Özer'in kızı 
Kadriye Özer'in nişan merarimi dün 
akşam bö'ge binasında davat edilen 
nezih ailelerin de hazır bulundukları 
samimi bir toplantıda yapılmıştır. Ni
şanlılara saadetler dileriz. 

D 8 G tJ 

ŞİUAYETT.ER 

Türk mimarı san"atının bir 
ş heseri günden çöküyor 

23 Atlustos 1938 

Hazira 27 
-4-

llOseneevvel Çarordusu 
Erzurumu n sıl almıştı? 
Ermenilere ne oldu ki, asırlarean beri 
kardeş gibi yaşadığı Türklere ihanet 
ederek, Rus istila;Jına öncülük ettiler, 

Rusların taarruz planları 
Yazan: A. Şerif BEYGU 

Oltu [Hustsi] - O'tunun Aslıırıp ıa 
camii muh ıtfne g~re, Erzurumun Lalapa
şa camii demel tir. Bu cami tami•s'zlik 
ve b kıroıuzlık yUzünden qündrn güne 
barap olup gitmektedir. Z1manmd1 A1 
lr n Pk9a bu camlin must• kbel tamir l'e 
termlm mas· afları karşılıtı Jçln de haya
tında Tortnmun Narman nahivulnde 
Otıunun Narman k.oyünde ve net ;i Ot· 
tu ~a blaler c' liralık tarla ile bir h • y'ı 
~bnly8 vakteylemlştir. Ve balE'n de tu 
vakıflar ic>ıra v.·rilmek rnretlle varld ~ t 

t mirt etmPktedlr. Halbuki bu varıdat

tau ancak bir memur vekili bir imam 
bir müezzln maaşil8 bfr de c1miln sene
ı k t :nvir ve temfz iti Jçin de bir masr<1f 
yapı'm· kt2dır. c~mı biç bir şurttle tamir 
görmemektedir. 340 hueketı anında Ü"\ sekiz r.cı asrın sonuna ka ar l111tnbu1daki y c:n•ç ·ri kışıaıa ın11 gidere~ 
cam1ln dıı kubbelulnden biri çatlaya- yani Fransız fbt lallnln baılan· ( VAb, vah, lmp ı:tratorum vz, vDkr IAoızııı 
rak anll ku1be ~en ayrılmış va yıkıl:Da gıcında E ·mentler bizim ile b ir kardes sizd n yüz çwlrmes1ne ve ocağınızın 
nak için de tel h ılatlar vaııtasu., dlfer gibi yıışıyo·ludı. Bir taraf·an jh ua.ı iQıtvlne doğru gldllmPsino çok acımak-

tad r. Başınıza bu b d itlf'rf ç karanlar& 
rubbalere bııf'anarak yıkılma~ teh'ike- dl~er tımıfh~ Çdrhk Rusyasının bu U · k d ib llAl k ) lbl bU 
si bir t mıf edilm ıs' d ~ ta1ll bu mu- rın niha7etlnde aıtır, ağ r K tfkuyayı barşı 

1
uron, t a ç arın. d g 

8 
un 

A ezeyae a•ı sa 1urup du•uvor u. an 
vakkat bir zam:.n içindir. istila ile Anadolu hu iutlarına yaklaşma- tl'slri görütm,dl değil. Hatta oclğ.n tb· 

Gerçı bıı kısmın yapılması baylı sı, içlm'zı:te huzar ve saad~t içinde ya- Uyarları yo'd-ısla rna· 
bir masrafa müt vertıktlr. Fakat bu şayan E•me.,~leri'l mllf:ıılt düşnn:~ıerine - R~k yolda;, bu gavurun sözil 
masraft't eslrkenıcek olursa günün b 1• YJl açtı Çar nın vakıt, vakıt ilan ede ~erçekt 'r. GB.vur, ghu~luği!e bize aoı · 
rinde Türk san'.Ltınıo bir abi tesi olaTJ ~eldilderl ( H rıstiyan sürülerini Osm nh yor. Oca§'ımızın bakasına bizden dı1b• 
"U güzellın şah~ssr temamen yıkılaç'lk kurdurd~n h!llas edfC'"ğlm) sözleri sırt çok çuş·yor. 
o'· rs· Tük h,,..5 . ,.~kt~~ n -rınd-n bü- Balkanlırda yaşayan hmstiyan,ara şa- 1 - Blzlm, dini e~ri imaneıztar ocea-ı· 
yülc. zPy•athm değilmldlr? ml değidı . E·mentlerde bu sözün mıza incir dllcruek istly>rlar.S:>ınu ya · 

Bun1ılD baş'rn cami in etra'ındak i çerç1vesi içine glrmtştl. bant onlıır g hu·, blz o cil<Jr m1,ı 1ınaO• 
Bizimle ( Y~ş) muab3deslnt akte- füısların ilinı bubi müteıtklp heaıeıı 

'Iledrc;s l ra bir sürü yars z 'u Isız i., den ve Fransızları Mo,kova ö ılerlnden aska i harekata geçip, O ıman•ılarJP 
~an~ar yerl ~ştirllmi~tir . Avlusundan ıre itibaren hezimete u&{'at"n Çır! ~ın şöh- derlenip, top an'llasına meydan veıoıe· 
çer en tavuıc ve ku seslr.d:n ve piallk.- 0 d ı. E d "' nrtl· n t ve kud ·eti a. eml velvele içi 1de an ez ue, ve :zu ·um\ 05ru Y 
t·m va bir ıürU µrjnllrde dlleııcl çocuk- k ı• t k' d' ı d Fıf .. ,kl 

bıraktı. Osmanlı lmpuatorlıığu zaaf v~ me P •Dtnl \ P e ·yor ar ı. ' • 
!arının gürUltüsünden insan kehdinl İs- inhitat iç nde yuvarland kçı bütnn hı b.ında da muvdffctk oldular. 
tanbulda eski teneke mııh llesinde zan 1 t ı ş ı. b' ep· 

rıstiyan•ar blzd:m ku:tulınak çaresini i ~s ıu • . u .. c9;>hes'oi tali r c . 
nflt,nt:ktefi~. _Bu çocuklar h< ~ camld '" aradılar. h1 telıkkl etıığlnrten rat'l neticeli oıu1 ç kanın öt unu kr smak ımretıle para 1 i· Rusla ,.1a harbe başl ııdığıaıız .sıraliir- ha,.ebe'erln R •Jm ilinde cereyan etaıe•. 
temekte ve halkı bu . suretl'3 de f21ç et· da Şırk ordularınm baş ;uma 'ldanı ge· zaıu 'f olduğu adan olanca gayret ve fıt8ll 
rnfktFdlJler. Halbukı bu abide tamir 1 p . vlçfn k gAhl 6 E meni llyet'nl Ru'lldiye basretaı1ş, Anadol 
tdllse ve toya usa çar şu c:h!tindeki çir- nera 1 .ıs<de lda Gar~t' 1 b n la ' her cqpbı,slnl kendi menablile baıtnın Ç 4r

5
e,· 

kin makzar~Iı med3rescler kald rılsa o easuı m 0 ; qn 
1
;d u~ rın ki siae bakmasını mü1aslp görmUıtü. • 

zıtman bu aan'at abldeıl blltOn gllnıli- bhla~ birer ~Ub m vaz 1 tevdı etme e vastaıı, Abısb11 hudu1una kııdat' oıaıı 
d k , . _ bArabcr c~p erini de avuçlar dolusu vll!y.:tlerin askeri idaresine E zuruOS 

2lle mey ani\ çı ar ve mem eketın ıru- altınla doldurdu 
1 

d beri 
il d bl k d b · ser askeri · ğl bak.ard • ki sane eo 

z ~ı ~l e r at a a artmış olur. BOt!ln h 'rekatı aslceriye devaın et . btl 
Yoksa glldl'Jn birinde bir daha telcfisl ttkçe Ermrni c soslan g!lnü, günnne k.aldırıl~n-Ye ıçe~! ocl'ğının yerı::ıerl 
mUmk.Qn olamıyacıık bir Türk a'oldesinı ordumuz: hakk•nda elde ettikleri blib 0 r ~unta11fa ~ ~a berıutzk nlzahmı cedlttladı iş 

.. uruma .. uz~re en arp pa • 
kavbetmlş olaca~ız . Jerı, Rus kara•gQhın1 uç·rmak'a idt.ler ene harb~decek a"'da bulunan yeol· 

D ğcH bir kısım vaz fd al m Ermeniler g 
11 

, 
1 

ç 6 
1 1 üıe · 

Sanat okuluna alınacak 
talebe 

Bö'gı sanat okuluna ve Ankara in . 
şut usta m ,,ktcb1ne alınacak taleben'n 
don imtihanları ytpı\mıştır. imtihanlara 

K E 1 ç~· ere .ı<a mış•ı. Bunları yen usu . 
de, Abısb '• us, ·zurum ka eltrlne re sevk ve idıtre etmekte muhal fdl· 
dağlara( ahall a asmda heyecanı, telaş1 u 1ıa •a en mQ~l(ü! ve buh•anlı bir fl.zl• 
mJclo prop~g~nd~'ar~a hu unuyorlardı. yette id•k. T .tb lrl mıth~u1Jtle iki o'}°{ 

En z yad~ Ye~ıçerller• tahrik ve n ısınd l kalmıı b~yaamaza döcımoşuıl''. 
ifsat e 11yorlardı Ezcumle: ( Bakalım P11- As ketin mühim kısmı gönUılüerden it>' 
dlşlhm, gavur le dı olan bl~ avuç n'za retti, p yada as·cerl dls plins•z Yeo•çerf· 
mı ced t askerlle, yere, goğ'e sıQ' •nıız 1 d' BJ i t A.,d 'h 't d 1 d tees · 

bugDn de devam edilecektir. Mosıofun askeri karşısında nasıl dura er ı. d r ne( S Uı tını 1 ev)ı n e ııe o 
. sus e en Jr'd top"u an ııaın 

Sahte teJgraf çeken memur ~a.khtri ~usla~ slza ~~~ acıy:;· dev;ctı aswı tereklriyatına 8Z ç',k. uygun ıc•1; 
Yıyen ni eş Y z yı k' ld :m · . uı 1° an ve sabra topçulımııız ba p batlar1'B 

K ns Te'graf m'lh<tl>ere memurlar n entçer oC>tğmın yı ' ı5ını ıs tem yor. 
T h 1 P 1 E 1 M t r Rusların Ulema efendilere c;ok hürmetl oldukça i~e yarar bir halde fdl. Je 

dlln 8 "n u ur, zurum u usa .ıl ' - Rınell ordularında askerin eıtııu 
oğlu Mltit Oıman ııam ş ıhısla aralarında vardır. HOkmu altı da bulunan Huh uB, 'dll~J 
kurdu'cları ti~ p '!n a gön. sahte Tt!lgraf Kdzan, Kırım g-ibl nice i3lamlarıa m11s- ı hy~lr:1ı çakmktk lı, h k~p~oıJtuOf !~I telk otz fıtıl · o. t -ı 1 hl 1 0 d ki 1 e şar c p ~sın~~ ~ .. er aı Jı 
ıceşlde etm1 k !Un tıle Aı paç11y P T. k a 0 an u ~e eıe 88 pt r. re · lf ve çıkrnatlı ıdt E z ·ı•u u kaıestou 
Ş fli~i kası>sında" 29-11-937 ter htr derı Ulema etendll.,r, şer atı ls,a.11iyqnfn b l t ı 17 18 t Jard•" 

• ' ııı....::ı b . ı t '·t d. 1 u uııan op ar ınc asır ıı· 
3 2 938 tarihine kadar beş dtfada lSOO a ıı..cılıını, s'3r '3S ç 1 cra e aıea e ır er. kıtlma, E ·zu um tophı rı esinın v • ld8 ıJ 
irtt aşırmış oldulcları Vtlayc t idare Hey· Onlara el nde'l g:ıle~ yardı'Il ve lyllhte bulun dölttU~ü topl1r idl. HulSF8 Je
~ttflce ubit gö•ülduğündeu bu suçtı n bu u ıuy 1r. K~le terı mll 1afa1i elmeğa ba,.bln sl~let me•k'"zl süvari t•e bir ııti· 

ı. f b 1 T b' 1 p 1 kalıuşcnayın, vukeamz satın ş ır. ) Buna r c 3 top"u üzerinde temerktlz etlll .. 
dolayı mna u u unan a s n u orun .. h" 11 1 '( ı d'" ,_ rı h \t ı d T- lr mumastl ze ır propagandalarda bu U· P.yıtdemlz karga rl~rnf"''"' kabil ıı ·1 
mevıı..u yet a n n evamına ve u '"' f h" . - - 6 bit f" 
C K 341 

. t dd 1 nuyorlar. Btr tara tan da şe ırdekl mU~· 1 aret hır alay ~uruden başka eti 
•za ııruıunun ınc ma es ne . r- k . . eri 

lüman gayri ur anasını para dağıtı- de ı dl. Aı;akırl muwfM namı fi ô' 
tev!ik~n lüıumu muhakemesine karar y:>rl rdı . M ~sel küıtler Bayaz t tarafıodan göaU.l U'erd 1n matlO.p derece bir faY ,ı 

Rutubet • ı Y. 46 
Yaııı : Yağmur 1.4 
Hava tuyit.ı l~awumda): t08 4 
• • (Deniz •vlyulnde) ı r ss 7 

Bu gece I' 6betçi cı#lne 
«Istanbul» ecz nesidir 

; veıı.m ştlr. , . taınm, ta'<ı n Rusl.ara ge iyordu. bas.ıl olınamıstır. ÇUakll hıtlkın edl0~(ı,ı 

1 
Drger suçu ve hali fıraıda tulunan Ü ; ılrıcü S ~lt·n zam!nmda Fransıı ve ıt m ıdınl kaz \Dm11 E zururn " el 

OımRnın da araştırılmasına devam olun- sf'fi ı ( S tba ti yan ) Yeniçerilere bu ka ve şınk ser askeri G-ılip S dt Mjbdl 
m':iı:m:E!::J:~::,;::::ı:;ı;:eiiii;:=:;;;:;;;;:ii~ır;:;;ıJı:&ı:l:D maktadır. bU propagal111da bulunmuştu. O da Paııtdaıı başka kum:ındsn yottu. 

• 
1 T ' • Roman: 38 Y uan Selim BABAN 

DJtrudan doğruya para varse, çok Kahve ısmarıadı, slg11ra ir:ram etti Ya'Ci 
tuhaf kııç•c1k, b3lk.i de ihtiyar sanatkar 1 avukatm tmirlr rlne h ·zır vaziyette bir 
bunu lzzdinefslne ağır bularak parayı adam olduğU'lU bütün htllle gösterdi. 
kabul etmıyrcektl. Avukat eski müşterisinin bu haletl-

Bfoaenaleyh daha bışka bfr yol dü rubiyes\n<ı eıı i~.tlfada ederak dedi ki : 
şDnmek. lAzımdı. Avukatlı" mesle2'1 dola- - Ben Yodikule tarafla"ında bir 
y11lle, kanun maddeıerlnden mUşte•ilerl· bahçede g· çen akşam bir şarkı dtn!e· 
nln lehine hnkümler bu'uo çıkarm ğ4 a. di'll BıihÇ!nin adı « YBlll yuva», eark yı 
Iıımıı olan luıf ısı .hu iti de halletti. söy eyen de ufa.kcı'L bir k.11... Müşteri· 

Bir zamanlar m~hkemede müdafası lcrden b ri bu kız'a ve ba'>"slle alakadar 
nı deruh•e et iği bir klt1pcı tamyordu. oluyur. aile gayet fakir ... Şimdi stzden 
Bu kltapcı h~r çeşit kitaplar bast.~ı gl- benim bir rıcım ohc ık. kaoul edec~tl· 
bl muslkl nutaları da buıyor ve ııota nlzl tthrntn ederim. çn kü maksat f"klr 
satan musiki mağazalarına tevz!at yapı- blr aılııy~ mad11 rardıaıda bultın:naktır. 
yordu. - Enreders'nl~ Nurl Hüsnü bey, ılz 

Bir rüıı kalktı, kitapcıya ırlltı. yalnız emredin. 
- Merhaba aziz dostum. - E ıt.,ğ'tlrullah, emir defli, rtcal 
Kftapcı, kendisine eski bir davayı Bu lıtız n sô11ectı ti şı kıyı nota halinde 

"azaııdırmış olan avukatı görüne , he- bassak diyorum, belk.f blO sıshlm&z am
ıneıı yeı laden fırladı, mlaaf rlnl oturttu 1 ma, meaele sablıp ıablmamasıııda de-

tll I S z kızın babasından bu şarkının okşayan bu tek'ifi kabul etti, h:ıtta ade- boylu k ln!l~ ~n y-.nt müşterf<ıloln 
ııo ~asını a\sanız Vl t'3lif h ıkkı olarak da ta kltapclnln eline sarıldı. GöLl:ri ya· 1dslalet ettiğin! a 1lauış gibi/dl. 
kendisine beş yüz lira nrs1nlz .. . Bu b<>ş oardı, ilk sözU şu old1: seslli çıkarmadı. 
Yüz lirayı şimdi zatuuinlze takdim ede- - Y .urularım, kım bUlr n3 sevlnt· • • • &~ 
ylm. No anın bastırma m'lsraf nı da ay cek.ler ? Avu'cat «Yeşil yeva,. baMeıltı $J' 

rıca biz de ruhte edece~lz. Bu uhmetl • • • gördükhrlni, işltt!klerinl ve kitapcl 11 t 
yaparsanız, raklr bir atleyJ s3vlndırmiş O geca hklr eve bir s;:vfnç ış ğı hsile Hıf,z Rı~~:ı alleslna yaptıtı 1J 
olacağız. i1r.ınfştl. Nermto dadl ki : dımı doktora anlttmıştı. dl' 

- Hayhay .,hnJtm, bundan kolay - Babııc ğım, görüyorıun ya senin Her ikisi yeni vazi vetl bir kerte 
11 

ne var? Hem de bu vesile ile bir balı · şu meılıur t ,ıa.k~tıer zhclrJne, nibayot ha gözd~n g çlı'dller. Avukat dedi ıc &ıt· 
çe havası almış, earkı dlntem ş o urum. btr ili det bal kası takıldı. - z ımın, do',tor.arın yardııııcı5l ısı' ' 
Ben bu ltıi arzunuz veçb.llc mükemmelen _ Bu saadeti M tblreye boroluyuz. Her tllrlü yaranın kapan'llasındıı ı 1 

ti' 

ıddre edeıim . H:lfız Ru7 ın ere ;i gün k.itapcıya nın bUyü'C rolü vardır. Hatta kal.P f~tl' 
Mutııblk kaldılar. Kltapcı o akşam gtt11tı, notayı bırakmış v 3 k tapcıda a da rlaınıa bil~ .•• S!:ı M 1'llri1 kalp yM t•"' 

bah~eye, glltf,şnkı ile so ı derece alaka- tdlıf bak<ı olan b ,ş yüz lirayı eli ~rı tıt. nın da zamanla şifa bulduğu ııaıı~t6e 
dar oımaş gibi görQndQ ve meseleyi b11h- reyerık almıştı. gösteriyorsun. Hıtlbıkl ben hl~ o fı 
çe sahit>i Naim efendiye açtı. O da bu H ·meıı o gü 1dsn M ıblreye güz el cıeğ Um. 
tdkltl çok güzel ve yı1trlnde buldu. GI- elb!s!le~ yııptırıım ·ştı. Zıvallı yavmcuk - Bunu nerden anladın? 
d p meseleyi Hof z Ruşeııe anlattı. artııc mektepteki a kadaştarıoın yanında - Matıirin plposurıdın ••. 

Hafız Ruşen kulaklmnı hanaın1yor yepyeni e.bise\erlle mıı~rurana dolaş yor- - O da na~ıı ıey? 1111' 
du. İki fas 1 arası kalk p kltapc .nın Ya· du. - Anlatayım da bakı Fakat 9,ıı 
nıra geldi K tapcı : Bahç,tle de bu m~sut hlldise ayrıca yalnız diişllnc .lırlınl söylsyeceA'ldl)t,ııı•-

- Y ımıı nota Ue bera'>er kftapba- kutlul 1ndı. Nımet d~ndi ıaı heyetine de ona göre hllkınü 1ü verirsla. ıof'' 
neme gel.niz. S ze tellr hakkı o'arak beş blr ziy fet verdi. Fıılcat ıctnden de bu kt.tlk:, şhıdl b:z•m ev~ gldtSliaı. SIJY 
yoz lirayı dernal tdcdlm tdeceQ'lm. No·ı' yarımın nerden geld12fn\ sezrneyor de- celderlmi oreda söyleyeyim. 
tayı- bıss~ırmak masrafı da bana alt... ğildf. B r llti akşa"' evvel bahças ne ge- ) 

tııtıyar adam b!r aı da izzetinefsini lıp, kendisi ile M hlre hakkında uzua ( Arkaıı tJar 

-
A 
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Ef\J SON HABERLE~ 
Frankoc ar n verdiği cevab 
[oış SiY 
Milletler arası 

Avam Kamarasında 
tetkike başlandı 

Umumi siyaset 
Londı a , 22 (A A ) - BugQu Avom 

gene bir ClkfflO ZQ lı: ı marasmda G 0 neral Franko hUkdmet -
• nin vArd ti cev ıb · n tt tldlcine ba,l&nm· ş-

girdi t r General Fı·Bn'co gönüllülerin geri 
• ti r:m ft sı n:asel9sfre şu şa tl rı ilave 
ıngiliz kabinesi eylul başlannda ederek c~vap vetm~ktcd r. 

umumi vaziyeti bir kere daha t - GöntU Ol · r teuk General 

(;önüllcr hakknıda Fraııkonun 

cevabı 

Londra 20. ( A A ) - Gcnüllü me
se:esice datr olarak General Frankorun 
ver:Jlği cevap hulasım Burgosdan telg-

a 

49 Nakleden: S. A. 

MuhtarMeymuneyi 
kuyuya attı 

~Özden geçirmek üzere, mühim bir Fnmko bü~ ümetl gerekıe hükfıme 'cller 
toplantı yapacakbr. tuatında n müsavi bir mlktardtt geri 

ratıa b. ldlrilmtşsedf', telgrafta etraflı ma-
1011at olmadığından, esas 1 ı bir fikir e'de 
(dllememlşfr. E,es cevab>n vuruduoa 
intizar f'dilmektedir. TeJgnfa göre 
c~vabın bir çok itirazlardan loaret bu
lundugu ar.h ş ·Jmakhdı". 

Kızcağızın nesi 
Y ezot şehrine geldi. 

varsa alarak 
Bugüne kadar olan umumi vazi- alınmalıdır. 

~~ti gözden geçirirsek, şu neticeye 2 - Burgos hükunetl İspanya ll 
'i~tı m tnluıom kont· o'una muvahkzt eder. 

t z. Yalnız bu kontrol ayn~n büiÜDE.tçl 11- İtalyanlar ,·enl<lcn asker ve Zt ban· lver - Nas·' yapmıı· rnlatta · BQ""":. h, h 1 ·1 h"kA t' ç kl l S" .J u ... mıı ,un şe r a rı oraya gellrmlı. 
d ııgı tere u ume ı e er e u- manlarında d1t y~pılmalıd ·r. maJzemt' oöndcrml"'ler a"reylm. 'l• b d b et ~ • u .mu tar a u mezuın yanında dilen•e-
~- Almanlarının arasını bulmak 3 - Hıva kont·olund'lı.I ı'kfncl L d ı D 1 S h ( dl 1 D "' b 1 1 ~ .. en ra 20, ( A A ) - ngiltenmln ~y l\C9 u tnp~rver yanı ı o· 6 e aı adı. lr güıı buraya ieten z\ya-
d ere Lord Runsimanı Prağa gön- modd ı d .kl esulara tabi olaıa .ıdır. Roma mulaba gOzeıl dUn Ko·.t Ciya- du) ııou başladı: retcller arasıoda vakti le kuyuda terktttl· 
it~~İştir. Südet Almanları gayet G .meral Fnnko ş•htrlarfn bo'llbar- no ile görüşerek: 15 rüa evvel yeniden - Yez1 tehrlnde Muhtar is'mli ği karısı M ~rmune de g ılfr. Kocasını o 
Alafgiriz davranmışlardır. Bu sırada ı dıınam mes~l~ slnin da düşman d~vletltrl · ispanyaya ltalvan askeri ile harp mat~ b!r tüccar varmış. Fakat bunu1 fena ta· vaziyette a-örünce, dayanamaz, yıpt•ğl 
~ İttt~n gazeteleri, Çekoslovakya a- nln p· opogandasından lba-ret 0Liuğ11nu zemf'ıi ~ö:ıderild'ğlnl ileri ıQrerek lzt· bıatından usanan anası b~bası bunu baş- fenalığı unutarak onu alır evine getirir 
.Y?ınde şiddetli bir propa~andaya v~ şl~1fye k'tdar gayrı muharipleri~ hat istemiş ir. Kont Ciyano cevap v6r- Janr.dan d~f•t.mek fçlo Şlrazdan May· ve affeder. 

ıirıştııişler ve Çekoslovakya Kızıl Rus- h ç b1t taarruza uğratalmHdıtmı ilen mlyerek Bay Mussolinl ile gürllş&ceğlnl mune llfm ıl bır kızla evlıadlr4trek orada Kızın anası ve babası da tekrar kız-
~~llın A d .

1 
. k k l . sllrm kt'!c!fr. blldlrm'ştlr. yerleş1rl,r. Bir müddei orada kalır•ar. lanna eşya ve mal vererek oltanın 

f • vrupa a ı en ara o u vazı- Fakat bir gQn Muhtar babasının yanına memleketi olan Yezd ubrfnc gOa.derlr-

~'1tıi görmekle itham ctmişlardir. Ko·· ycu·· ı u·· k 1 Ef d Yezd f!hrlne rttmek fstır. Kırııımn ler. 
~~lllayn Prağ hükumetinin Südet ganİstan a çalışan eşyasını da hazırlatarak beraberce yola Mutıtar kansfle tekrar yola oıkar. 
'lltıhanlarına bahşetmek istediği idari me 1 • r·· k d k 1 çıkarlar. Yine bir kaç a-ün glttfldtn sonra aynı 
oı. tariyeti hükumet içinde hükO.met se e $ 1 Uf Q tüf art Bir krç gün g-lttlkten sonra bir ge· koyunun başındı kalmak zaruretindedir· 
~~ak anlamaktadır. Alman gazete- ce bir kuyu brş ında sabablama\t mecbn· :er. Gece, Muhtarın bafnlil: damarı hk-
"' l'inin Çekoslovnkya aleyhindeki (Baımakaleden devam) ( Baı tarafı 1 incide) rlyeti hıs1l o!ur. Geceleyin Muhtarın ca rar kabararak kızcatızı oracıkta keılp 
no"' K" k 'fl . k d' . k Güzel bir hakte:riyoloj l E•ıstftUcü de navarlı\c. daman kabararak kızcığızı so- kuyunun içine atar ve savuc!!p gider . 

.. agadal da mu"zakereler üze- oy ooperatı en en ısıne ar- aç1ık. Bu enst to.ono de başın .. a Tıı·rıc- v titt an · ı yup soğana çevrlr va kuvunun içine ıt- Z:banlver bu facJaaya dayanaoaı-
de S" d t Al ı l h' t · şı bazı kimseler tarafından gösteri- ler bulunmakta .. ır. M .. rkaz hııstabanes fn-İct u e man an e ıne esır ._. "' " tıktan sonra kalkar yal~ısca yoluna de yarak: 
a etnıeğe matuftur. len bir takım engellere r~ğmen bir d~ Tn kir~ tarafıcd11n idare edilmektedir. vam eder. _ Bu nasıl vahıt adımmı•? lnaaıı 
{)·~ çok yerlerde muvaffakıyetle yürüt- Hulasa Turk dokto!'lsrı Efıanlshnın u v a.....h ıger taraftan Alman ordusunu mu • • hh t d - 1 d k B'r müddet kuyunun içinde ırrpı· bOyle kızcJtızı nasıl kesebiliyor? 

"Q mektedı'r Art k k" l" h kikA mı 01 a urumu uzer n e ço fay k d bl k-ıa 1 d ~ llıar manevraları son derece . ı oyu a ı men- dah c~I şınalarına deva 1'l etmekttdl.J-.r. rı~u tzcağ z a n mnı u et a kuyu an Subanperver - Tabii ya, ıorn ror-
1\ıı 1ıa1ı olmuştur Almanlar garp hu- faatin nerede olduğunu çok güzel Ergatılstand l imar '°'l~rl pek bü nk ç kma1a muv.ıftcak olarak, perişan ola- ıuokl vefasızlık, gaddarlık yalnız kadın
ı. Uatınd 

1
_'
1 

t l a d m-u takdir etmektedir. Ancak koopera- bir h zla yürümektedir. Memlekette isa- rak perişan bir ba'd• kendi babasının lırda detll erkeklerde de olabilirmiş. 
.. a ey n or a arın o,..,. . . . . mıeı.. t Şirıza ellr ~ ltı'nıla k "th' b'r m" dafaa tıfçılık oldukça yüksek bır küllür yfş y·rindedlr. Baz göçebeler tar8fı1!dan me ile e g • Daha dotrııııı kadın\ann da etkeklırin 
·qt d naca mu ış ı u · · · h l" ld w · · yapı!aıı uhk tefek kaçalccıhk vakalan Anası baba•ı: - Bu ne hal diye de hem iyileri hem da çok tanılan var-
lhl il. e getirmektedir. Alman erka- s7vıyesının ma ıu u 0 ugu ıçın tat- istlına edil ı rscıı, memı. ketin asayiş ve in sorurtca, yo1da htydutlar tarafından ıo- dır. 
'ltliltbi • . • • • . b bıkatta bazı hususlarda z:>rluk çe- !batı ÇJk Qk ldJ ~d Yesıne Zıgfrıd ısmı verılen u k"ld'w .. el "t' f t k IA d z m emme r. yu'd 11klarını ye kendfstnl kuyuya attık Kafısteki duduların hi'dyeslnl b~tl-
k tllfaa hattına konacak 30,000, Tı ıgını tt~w. ı ırak .• 1~·ım7 k azdı~'fır. dl ~ 1zE111telere gel!ncıa, ltlrııt etmekli- tan sonra kccac nııı haşına ne felaket ren bizim Dudu Mıbşekere dedlkl. 
~ llİr dw k . • R h emas e ıgua oyu erın en ı ı a- 1 kr ı 1. fk~nıs~auda i"•~eleclllk h niiz gd l12lnl bl 'me:Utint ıöyler. t . 
'Qd uşman uvvetını en ne - l • .. f . 'k b' "k D şat devrıne g-Trmemtştır. Ancak bir iki - şte bütün bunları söylemek.ten 
t~ı ttı bu tarafa geçirtmemeğe kafi erıne g~re ~ız mı tarı . ıraz yu - vllayett' o da pek fptfdat vesaitle gaz,. Diğer taraftan Muhtar~a da Yed maksadım. aıtınla cefakar olmamakbğın-
~:~ektir. O halde Almanlar ken- sek oldugu soylenmektedır. te ç kmaktadır. M meıfıh d'ğer s •halar- şrh·lnR gelir Falı:at b1r mudd;t ıonTa fçlndfr. Aynı zamanda vefasızlıktan çe-
atı tttıi b h d · t it na Daha a~ağı faizle Ziraat Banka- dakl işlerle beraber, ıazetec'c'ğfn de a~ası baba'iı ö lerek oldukça bDyOk bir kin. Ve artık vakıt çok daraldı. Seıllll-
."llı• u cep e en emnıye a ı b .. . . . ~ _ _ . m rasa konar. Kızr!an rş .rdı""ı kıymetli ı 
L.''"ta.n . k l b"f" sının ugun para ıkraz etmesme terakki ve t kamille doğru yuruyeçeğıoe • o o seni bekleye bekleye kim bilir ne 
("~etler· s~nra, ~erıye a a~ u un maddi imkan bulunmadıgına göre ~Upbs fd •lf3mrz, bu gazeteler, Türkiye ~fY& il• baba_ mlrasıra konan Mııh•ar bale a-eldl. durma, git, onu beklemek 
~td ını hangı hedefe dogru tev- h"ltA r o o h h ld b d hakkında aldıkları malum t bllh ış\ sefahati dokerek ız zaman içinde anbından kurtar. 
Diı~tceklerdir? 9rası malum değil! ~ ume ımızın w er .. a. e ~oa .. a hemmlyd vermektedirler.8 ı. as~ e- bıı öyle bfr y•u kl metellkslzllkten dilea Daha pencereyi atmadan, Mabı~ke-
~~t t taraftan ltalya ademi müda- hır çare bulacagını umıt ederız. Koy Afgan'standa Türk muallfmlere de met• mecbur o'ur. Kendi memleketinde rln kelbı sız ılar fçinie kaUı. Büttın bu 
l6 ~tensiplerine ye hatta İngiltere ile kooperatiflerinin muvaffakıyeti köy ihtly?ç vardlr. Ankı.rada t:u mesele ile jbn vaz'yttte dabı ztyade duramayuak h'k!ye bitimlerinde gec~ntn bitmlı oldu-
~~~:arıda. aktetti2:i muahedeninruhu kalkınmasının e~ .~ ... ~bim .~~ unsu· de b lha ,sa mtŞl'ul o'acağ .~. Ş'raza ıe'dl. 8ura~a~~ z1ya~~Ah ~- tunu hatırlamak adeta bir ltfyat haline 
~~~ öl General F rankoya mü tema- rudur. Kooperatıfçılıgın koy ın sos- r~lmf4t1. Fakat re yapsın birisi dert, 6-

~~ıı: Yeni asker ve harp malzemesi 1 yal ve ekonomik hayatı üstündeki Ten k ,. d ı· n k 1 y met ı· teki illet 1 o gün d.e o uı\ ak1am adace· 
~ h~tttıektedir. İngiltere hükumeti lmü,bet l\eticeleri birdenbire hasıl llnl dllşllnmıye bat1adı ! .. 
~hiı Sıtsta Romada müteaddit te· olmaz. Ancak köy işi plinlı ve sis- tzıet DELİÇA y • • • 
l~fi ı~lerde bulunmuştur. Fakat sadra temli bir tarzda ele alındığı zaman, - Da1u Hnln lbmahn yQzilnden 

(1~t Cevap alamamıştır. en kısa bir zaman içinde çok fay- ben!m maksadım hısıl olmuyor. Eter 
~,... onuıı . . l h d lı t' I - v. D h'J' Tenkid edilmiyen hic, bir ce- Bu yolda yapılan tenkı'dlerın· senin zerre kadar k1ym .,tin olaydı ılmdl-
~ ~.. erın gerı a ınması ususun- a ne ıce er iOrecegız a ı ıye ve 
'~ h:tıeral Frankodan beklenen ce- Ziraat vekaletleri bu istikamette miyet hadis.,ıi yok gibidir. Mi- cemiyet hayatında.'1.i büyük ro- ye kadar ban muradımı ço'ı:tao ermiş· 
~~t" .... ~ türlü gelmemektedir. Ancak ci.ddi. bir yol takibe başlam.1ştı.r. Ken- mari, resim müzik, şiir gibi lünü kimse inkar edemez. Hat- ti ıı. "" .. 1 D.re, Mıhı 'k9riıı çıkıımnı tııerlne, 
l'. ~t F ranko geçenlerde mübhem dılerıne muvaffakıyetler dılerıı. güzel •anatlardan tutunuz da; ta, denilebilir ki tenkid, mede- Dudu cevap verdi: 
"ltl~l\\ta.p Vermiş ve kendi.;inden asli Necip Ali KÜÇÜKA ziraat, ticaret, sanayi gibi ikti· niyetin mühim ilerleme amil- - Mıht~ker, kuıam c'c1m niçtn 
.SQ ttı cevabı geciktirm'ştir, sadi, harpler, •ulhlar, istilalar /erinden biridir. böyle tellş adi1orsuıı. H 'm tıkt lt böyı .. 

1 ~ltF1~et Rusya ile J ıpony;ı hudut Kiiçük Ar bıntın toplantısı gibi askeri ve siya•i. •. Bütün ha· insan eli ile yapılan her ol iuk ! atı ıoıu ne yaparsn yap, ba1
1u 

\.!(~ ı_1 halletmek üzere bir mlita- 1 di•eler yapıldığı andan baılana· hangi bir eser idn: türJQ olmuııa lm'taıı yoktur. D.ulerkl : 
~ '1Ctec1·ı . ht J't b' k B~lırrad, 22. Kiiç!llc. antant devlet ert • • Erlıir mtnılll m!lbuduna Ahe,•e 

ltıı~Otı bu 1 rnış. ve. mbu e 1 w ır ko· kon.sayı düı saat 18 de içtima rdertk rak asırlarca sonralara kadar: "Artık bundan daha dofru· glrlt1n, 

~~tltr. F:k:~yı hud~d:at~r iki m~ukereleri e tehvıtmd et11lolerdd'r Mil "Böyle yapılsa daha iyi idi. su, daha iyisi, daha güzeli ola- "Tiz rıftar olanın payinı dirntn 
~· ı tat • d k b' I< 'ld za c~re unuında ~r :vlet a amı an· Şöyle olduğu ifin fena olmuş· maz,, denildiğine beıer tarihin- de>!a~11 • 
ıt tdileh~IQ w~ tC~ Mır ~·~·· e hnta ka ·şı o!an b1ğlılık l a D'. b're ~ nu tur.,, Gibi daima, her yerde de, ancak pek istisnai hallerde Yauı. hH 'lyİl bir vak ~ ı va~dır. 

)~~Cat\il ecegı ço şuphe 1 ır. tukla anla•t•ktan sonra Ç'ıkos\ovakyan n rastlanabilir. Acele etmekle lı bitın'ı o!ınız. Dl1!1ns· 
~ t,tı Uyor ki uınumt siyasi vazi- son ali ğ ı vaziyet hl:kkında kısa b~r .rö· tenkide uğramıı durmuıtur. rek iş g')rm,u, DaJ::ii:lculz ç:ıU111ıııın 
~ ~ ~\"vUr etmek ~öyle dursun, rÜf'lled'3 bu'unmu ılard r. Gündelik hayatımıza baka· Binaenaleyh gündelik haya· faydasl d lğll zu,n·ı vardır. G ia:hUk 
~t~tc ~ha girift bir manzara ar- Çek Başvekilir.in uyuşma lım; mesela bir şehir mi imar tımızda yaptıfımız uerleri ve kazancına k:a:ınt etm~,dıı, fazla kazan · 

~'ı tı~ dir. İngilterenin sulhun ida- t bb.. 1 . . ediliyor, bir cadde mi yapılıyor, hareketleri bilgisinden, ihti•a· mık için bir takım düşnacestz barekıt-
( t~ ttıuıa şimdiye kadar aarfet- eşe US er l elektrik te~isatı mı var? •. Daima sından ve ahlô.kı!tdan emin ol- terde bu\uııın kını g ıbl naii n o!urıuıı • 
\ -l Yt~tı~rden matlup netice is- Pfiğ 19 ( ~· A ) Ba~•ekll Uodza 'tenkit edilecek tarafları bulu- duğumuz ıahsiyetler tenkit e· Mtb}e~et - N1, D.ıiucutuu, Ka-
t ~katdılnıeıniştir. BilAkis ahval her ı.,-· rd R~oalm1~la IB~zı Alman memu~~a- derae, onların daha olgun, do~ znmı? No yapnış lcaıtz dl plf:utıı ol-
llt~d gerginl'ğ 1 k h' ıını ey .ı et va .ı ik ( r!r.o tayin edect e· nur. ha mütekdmil bir ıekle getiril- muş? 

İt, 1 e yo açaca ma ı· r lnt, Ad iye, M ılfy • ve p".lsta idarelerin· Bir gazinoda oturmak, cad- Dudu - Bık, glrdun mü iş te boy-
(~ ~litı·,·... b de de Alman~ara memurlyt tler vertc•"'I· d l mesi istendigi ifin memnun ol· le ... Dıır da anlalttyım: Erendim •aktll• .~ " .,, ede yürümek, umumi yer erde .. 
~.~-tıı... unlar, yakın günlerde nl vadetmişfr. k malıyız. Çiinkü münakkid bizi ve lraktı ~ıızu var nış . Yan\ lp~'c tQeıJa ~ 
,li " p k konuımak ve gülüıme •.• gibi ili .. e nazik bir geçide g re- fsta .1 bul da kahvel'-'r de yaptığımız iıi seviyor demektir. n. Öyle dikıttll ça'ııırmı' ki b1r kıldım 

ı ~<> t '- ahlaki mevzular da böyledir. s lt ıt~l~t s ermeğe kafider. Bütün Bunu, bu ıekilde karııl:mak ta kırk tel çıkarırmış . föıhtan akpıaa 
\~~l'~k lna .. rağmen, bu geçiti de SlTIIffa-a ayrılıyor Bütün bu hdd:aeler hakkın- yurt seoerlik olur ./ıte bunun kadar ça~ısıt, Fakat yJne bir tQrltl ka· 
!(Ilı' Selaı:n t d' kıl b'l l!itan·mı B ,Jediyesl ot~l, lokanta ve da "iyidir, fenadır,, diye bir ce· icind;r ki: u Daha doğruva. dada zan~ı utmaımıı. 
h 1? e ıyarın 1 çı a ı e b ~r"1erle •den. sonra kRh 1e ve rszlnola • ., ' Bdn11n bfr de tlostu nr. Bir aü11 ...... 

1 Q~ miyet hükmü vardır. d h l L k • .,.--~ Sttal rın da unıf ara ayrılına.ına karı r vH· ıyıye, a a güze e,, ROfma nun evine ziyarete rtden Kazu bıkar 
ıtlil ~ cevap vermek için ah- miştl ·. Pu karara aft tetktk:lere başlan· Tenkit, daha ziyade bilgi ve ulu•al ülkümüzün baıında ge. ki hallAc n evi dayalı döşall ve hlo I'&-· 

Cagı şekilleri bekliyeceğiz. m şt ı r. Tt:tkikkr on rün5 kadar bi:lri- ihtisaaa dayanırsa faydalı olar. liyor. mediRI nlmeUerlo dolu.. 
DiPLOMAT ılecek.Ur. 'Arkuı ouJ 
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Erzurum Askeri Satınalma 

Komisyonundan · 
16000 çift kundura kapala zarfla ekcılltmeye k.onulmuş'ur. Tabmin bedeli alt· 

mış yedi bin iki yüz Ura ilk teminatı dört b1n elb yoz on liradır: Eksiltmesi 
26 Ağu. tos 938 Cuma gOnü saat o .. da Erzurum da as'<erl satınalma komisyonun 
da yapılacaktır. Şartnamesi her glln komisyonda görOlebUlr. Teklif mektupları 
bell gün ve saattan bir saat evvel ko~isyon baş~anl ğına V8rilm 1ş veya posta 
ile gönderilmiş bulunacaktır. (No. 621) 4-4 

Trabzon Askeri Satınalma 
Komisyonundan · 

60000 kilo koyun, keç•, sığır eti kapalı z•nfla eks'ltmeye konulmuştur. Ko
yun etinin tabmfn bedeli 24000 keçi etinin 21000 sığır etinin 15000 liradır. Koyun 
etinin tllc temlnatı 1800 keçi etini 1575, sığır etinin 1125 liradır. Ek.si'tmes2 5 
EylQ\ 93 Paz •rtesl ğllnll saat on birde Trabzonda askeri sahnalma komisyonunda 
yapılecaktıt'. Şartnamesi her g-Q komlsyo:ıda i'ÖrOlebillr. 

Teklif mektuplar b •lll gün Te saattan btr s t evveline kadar komisyon 
ba,kanhğıoa varilm'' veya poşta He gön terilın'ş bJtuucaktır. (No. 650) 4-2 

Artvin Askeri Satınalma Komisyonundan: 
120000 k lo u" kapalı zıtrfla ekslltmAye ko~u1muştur. Tahm1n bedeli 2 000 il 

ra ilk temiııatı 1575 liradır. E<SlltmAsf 6·9 938 Sdı gt1 ü saat doknzda A·tvtnde 
asteıi aatıoalma komisyonvnda yapıltcaktır. Şartoamr si hllr gün komisyonda gö 
rQlebilfr. Teklif mek.iuplaıı belli gün ve saettan bir saat evvelhıe kadar komisyon 
b unlığına verllmfş vıya poıta ile g-önderl mfş bulunacıktır. (No. 651) 4-2 

Erzurum Askeri Satınalma 
Komisyonundan 
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D Q V 

Türkiye lş Bankası 

1938 
KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 

İkramiye plAnı 
adet 1000 liralık 4000 lira 

• 500 • 4000 • 
• 250 • 4000 • 

• 100 • 1600 • 
,. sn • 4000 ,. 
,. :l5 ,, suuu ,. 
• 28600 • 
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~---Erzurum Vilayet Matbaasında---.... 
Başlık, Duvar~ ve F.J HAnları, De!ter, Fatura, makbuz, Cetvel, 
Karh•lzU, Amele karnesi, Evrakkalemlerl, Muhasebcl Hususiye 
ve Naflalara ait BUO.mum Evrakı ~latbua, Kltab, Ehil yetname, 

Sıhhat ,.e Hüviyet Cüzdanları 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 
• Hariç V A.yetıerden gönderilece alp rlşl r sür tle ihzar ecllllr 

Adres: Erzurum - Vilayet Matbaası 

.Al.lmctı Farıko 

I 

TOP ANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınıaız 

ısnıarumda S•bt yeri: NEŞET SOLAKO()LU ~e Or\ağı 
GürcQ/upıaı, Kavaflar çarıııı 

Erzurum Belediye Riyasetinden: 
Beledfya .JispatTserlerlnde !edavl edlltc :ık huta1arın bir senelik ihtlya ı o1'P 

ve eşağıda cins ve m ktar1arı yazılı bu\unan 22 kalen erzak 17. 8·938 tarJbt11d~ 
itibaren 15 gün müdd-!tle müııakanya çıkarıhnıştır. Ta\lp olanlu ıaraltl anlalll~ 
ü1ere her i'Ün bıııled ye •ıbbat işlerine ve münakas ya iştirak etmek için de nı et· 

1 aüntl o\ao 1 9 -938 Pdrşembe aünü saat 15 d~ betedly~ encii'tlenlne müracaat Kuralar: ı Murt, l Ha:r.iran, 1 Ey 0 0 

ül, 1 Birinciıcanun tarihinde çe ilecektfr. melerl itao olunur. (No. 659) 4-2 
Oç yllz bin kilo batyelcnml$ kuru et kapalı zarfla ek•dltmeye konulmuştur. 

Tabmfn b\delf doruz bin lira ilk teminatı altı yüz yetaıft be~ liradır. Ekslltmes' 
3·9-938 Cumırtesl günü saat onda Erzunrumda askeıt satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün .komi&y Jnda görü lr:ıbtllr. TeldU mektupları belli 
gün ve saattan bir saat evvel ko11lsyon başkaojı~ıoa verilmiş veya posta ile 

En az elli lira mevduatı bulunan be No. A·g~rı ku. Avımi Ktı. _c_r_s_ı ____ _ 
rnplar kuralara dahil edileceklerdir. 1 28u0 3200 Has ekmek 

(No. 476) 2 1.100 2000 Et 

i'ODderUm'ş bulunacaktır. (No. 657) 4-2 

Aşkale Kazası Tapu 
Memurluğnndan: 

E V.I" t• Erzurum Belediye 
rzurum ı aye ı F 1 .., d . " en memur ugun an: 

A~kale kazasının Cınıs köyunde Ba· 
caklıda 4 dOnQm taı la kayıt ve senede 

bağlı olmayıp 45 yıldan beri ( şarkan 

Daimi 1 - Koogra ~ıı:1deslnde 200 metre 

E •• • d • tulundckl Arnavı..t kaldiramırın sökü üp 
ncumenın en. tekrar yapılması açık elı:sflıme ile ihale

ye çıkarılmıştır. 
Rızvan vansleri tarlası garben yol şi- E•zuruaı _Tortum yolunuu OX 435 2 - Bu fşln keılt bedfllll 630 liradır. 
male Bilal tarlası C'!nuben Tah in oğlu ne\ kilometresinden itibaren bin metre a - Bu fşe ait tahlili fiyat, keıff, 
B drl t rlası flr) mı hdut o'up üleyman tul Bordür taıının ihzarı (1480) lira be· tennl ve husust şartaame Belediye ten 
oğlu Eırefin baba ve dedesinden lntlka deli keşif mukabilinde açık ekılltme u- dairesinde g-örOlebllir. 

len Cınıı köyünde sekilerde Uç dönüm sulile ek lltmeıe konulmuıtur. 4 - bale 2:> Ağust'ls 938 pereem· 
Senetsiz (şarkan Kalost oğ'u Badik tar· 1 _ Eksiltme 26 Ağustos 9S8 Cumıı be günü saat 15 de Belediye dairesinde 

1 K 1 1 k 1 kt komlsyoı tarafından yapılacaktır. 
a ı garben ars ı oğ u Faı tar ası ce· günü saat 16 da vflayet daimt encümen 5 M kk t · 7 11 25 , - uva at emınat 4 ra 

nuben AbjaJJ h hhınet şlma en Zllley- odasında yapılacaktır. kuru,tur. · 

lıa lle) mıh 1ut. Ve He sa oğlu Mahmu- 2 - Kfllşlf bedeli (1480) liradır. 6 - TaUpl rln yol ı,ıerinde 9alış 
dun 43 seneden ziyade üç dönüın se· 3 - Muvakkat temJnatı (110) liradır. mış olmaları §arttır. 
netslz ( şar an Halife çayırı garban Is · 4 - fstelı:lller bu işin 6vrakı ffnnl· 7 - Taliplerin ihale günü komls· 
tender deglrmeni cenuben dfğlrmen yesinl Erzurum naha müdürlü§ii ve dal- yona mtıracaatları lüzumu ilin olunur. 

barkı şfmaıen büyük çayJr) ile mahdut mt ancümenlnde okuyabilirler. (No. 631) 3 - 3 

doylrmen önünde tarhıia tebrfzcik öy- 5 _ lstektiler tfcuet odası vesika

m Ahı:n l ojlu llkrllr.Oo enasmdan in· larlle nafıa müdürlüğünden alınmış ehil· 
tlkalen 50 seneden beri v.e 7 dönn u 
e ts' ( k K tt M h 1 .<et vestkaslle birinci maddede yazılı glln 

s ız şar an ıyase 0 ve u s .n ve saatta komisyon riyasetine mQracaat-

Erzurum Belediye 
Fen Dairesinden: garben sQs~en Vt raselerl cenuben O ur-

ları ilan olunur. (No 638) h4 ı M ıı ıUI\ ve Tahıin oimahn Mühsin ve Rıtlfe) · - aba ebq1 kerutec1ler yolu ara-
hududllfl mahdut padişah tep~si tarla sı 575 metre tul kald rımının ıökOlüp 

tekrar yapılm sı açık eksiltme ile lq11.le· 
famall oğulları Kadus ve Naz1mln 25 H k } B } d ye çıkarılmıştır. 
seneden beri baba ve de.lelerinden, ve asan a e e e iye 2 - Bu lşta keşlfbed~li 1086 llra1ır. 
2 dOnüınlük senetsiz (ş ri an nahır yolu R 3 - Bu işe alt tcıh\lli f.at keşif f~nnt 
ıarben Mehınet çaym cenuben yol şL iyasetinden : · ve husu~t şartname belediye Fen daire-

] sinde görü. bilir. 
a;aa en büyük çay) ile mahdut devfrırıen 4 _ th le 25 A4'ustos 938 Parşembe 
dere tarla O.sınan oğlu M~hmet S3lfmln Hısankale Erzurum ara1unda yolçu g· n t 15 t 8 1 dl d 1 1 d ıc· , . un sa a e a ye a res n c ı 

baba ve dcdlls nden fntlkalcn tesarruf · taşlyan otöbUs seferlerinin balkın ihtiyaç komfsyon hrafınd:m Y"Pılacakhr. 
lerlnde olup namlanoa hsclle tapu sena- ve arzusuna uygun şekilde tanzimi be- 5 - Muvakkat teminat 81 lira 4; 
dtıb alacakları dan bu beı tarlaların 1 d' k 

1 1 
kuruştur 

hklk 29 8 9 
_ e ıyece arar eştırı m1ştır. · 

ta ah · · 38 g-unOnde icra edile- 6 - Tallplerln yol işlerinde oalıemış 
· cektir. Mezlcttr tarlalarda hakkı tasarruf Bu arada çalı,mak isteyen otobüs olmalan sarttır 
ve bir diyeceği olanların yevmi mez ve kamyonet sah'plerfnin 30 Aaustosa 7 - TaUplerln lh1le günil Komisyona 

kürda Aşkale tapu memurluğuna müra· kadar Hasankale belediyesine ~Qraoa- müracaatlan tozumu illn olunur. 

caaUarr ilan olunur. (No. 670) atlan ilan olunur. (No. 669) 8-1 ( No. 630 ) 3 - 3 

Kara Hayvan Borsası Satış Cedveli 
[ Aöustos ikinci hafta J 

Erzurum Belediye 
Fen dairesinden: 

3 175 200 Yağ 

4 500 750 Pırluç 

5 150 175 Kwu fuulya 
6 76 100 Çeklrdekıf z ıOaı 

7 150 200 Yerli ıeker 
8 10 15 Çay 
9 16 20 Kmnızı biber 

10 130 150 Soğan 

11 100 150 Tıız 
12 150 176 Sabun 
13 200 250 Gaz y gı 
14 140 175 Makama 
15 50 75 Ş hrlye 
16 10 15 Ham ya 
17 50 67 M ·rctmek 
18 100 150 suıgur 

19 500 750 P .atateı 
20 20 23 S4~a 

ı 25000 30000 Odun 
21 3000 4000 Tezek __/, 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünde~' 
Tahmin bed •il 

Ura K. 

16 
6 

12 
20 
90 
10 
22 
24 
JO 
1f) 

12 
2 

12 
20 
12 
12 
25 

23 

6 

24 

Vakfı 

H ıcı M,na11 
Serturnay Ömer 
Zeynal C 
Zeyoat C . 
Katızmanlı 

Müıd Ef . 
Huruz otlu 
Yu~ur kızı Fatma 
Mebııet Arif 
K>1zaz zade 
Muıat paşa 

Dere C. 
Milt Et 
Kaba şeyh 
Hacı Ha,ım 

,. . 
Do~maseven 

• 
Aalıpaşıı mahalleli 
Hact Sa11h 
Serturııay Ömer 
A IDaşll mahalleli 
Hacı SaliD 

Haf. fiar 
N.ıztk. Ç, 
Ktfaflar 
Kaf.ıflar 
Tebrfz K. 
Golabmet 
Kln yolu 
H•cı Cuma 
L"lspaşa 
Gü\ahınet 
Muratpaşa 

Dere maballe 
Gültınaıet 
Ti vntk yolu 
Saltan nelik 

,. ,. 
Arapklrler 
Kafatlar 

Ali paşa 

Raf aflar 

Allpaıa 

No 

aı 

78 
12 

6/8 
103 
63 
22 
1p 

15/ 17 
57 

3 

l 
~ 

17 
11 
91 
33 

4 

58 

3 

~ 
Dü~ıan 

• ,. 
Tarla 
Hene 
H1ne 
DükkAn 
Hane 
Uane 
Dllkkin 
Tarla 
Hane 

DükklD 

Hue 

D11kk 

Hane 

~4 ~ ~ ,. ,. 2 ,. 
S Hacı Hü ıeyln Kevecller 20 • 

20 Hacı Menan Arıpklrler 78 Dükkin 
20 • • ,. 72 ,. 

Bn a,a#ı Bn 11ııkarı 
ç.,tı 3agı 

Orta 1 - Gölbaıı onmrllk hamamı ve Yukarıda b~deli mabammenl, vakfı, mevkii, numarası, cinai ya:ıılı f 
Gölbaş1 !ş'etme M.arest arasındaki 300 kiraya verlltcetlnden on ıün mOdddetle müzayedeye konuldu ihale 29 • 
metre tul A•navut kaldırımmın sökülüp Pazartesi gü:ıQ saat on dörtte Vakıflar idaresinde yapılacaktır. Talipleri~) 
tekrar yapılması açık eksiltme ile ihale- yail bu;uı teminat akçelerfnt alarak Vakıflar idaresine gelmelerl. (~o. 

kO.S 26 
laek · • i4 
Kof'l ldlıC 83 
Dua 324 
Oteç 6 
Toklu 27 

~· 246 
mu 64 

lt'!ÇI 30 
Yapar fO 
Tere yağı 1040 T. 
Paket y tı 190 P. 
iç yatı 5 
Kaşar pe70lr 6 
Salamura namı p. 30 
ıtır derisi 80 

40ırııoı 
8781 

10155 
6580 
2360 

38S 
13 7 

18255 
t55S 

1410 
3323 

20843 
320 
,00 
520 
CQI) 

600 

Kr. S. 
6 84 
5 60 
6 ~ 

6 25 
Q 00 
o 00 
7 27 
7 61 
6 05 
o 00 

54 60 
00 00 
16 
o 00 

o oo 
00 00 

Kr. s. 
11 00 
9 43 

10 00 
8 33 

ıı 52 
10 75 
12 72 
11 25 
8 76 

00 OD 
56 00 
60 00 
00 00 

00 
3 50 
80 00 

8.. .!. 
7 25 
7 00 
8 5 
7 50 

10 ıs 

9 77 
10 S2 
9 46 
7 46 
as oo 
o 00 
00 00 
oo ·oo 
00 
00 00 
00 00 

ye çıkarıımıştır. 

2 - B ı tıln keıU bedeli 630 Jl ·adır. E B } d• R• . d , 
3 - Bu fşe ait tahlili flat, ke,lf. rzUrUffi e e ıye tyasetın en' 

fenni ve hucıusi sartname Belediye ten T ı f ( 
dalrtıslnde gö ülebltir. enz fat bayvaııattnın 938 sen,si la,l\lerl iotn azami ( 60000) ası•' (1/-

4 - ha ·,e 25 Aııntos, 938 Par eın- kilo arpa ve aıamt ( 70100 ) asgart ( 60000) kilo samın ve azaaıt ( 30 
be ıttl!ın saııt 15 te H'ledire d ir~slnde· aart ( 26000) kilo ot utııı ahoınık üıere 15·8·9 38 tarlhl .. den itibaren 
kl Komisyon tıtrafand11n yapılacaktır. güa müddetle açık ekstltmeya konulmuştur. 5.9 938 günOne mQsadff 

5 - Muvakkat teminat '7 lira 25 güaü saat (14) de belediye daire.inde lora kılınacaktır. Tatıplerfn ısı" 
kuruıtur. tlln olunur. ( No 658) 4-2 ~ 

6 - Taliplerin yol işlerinde çah mıı · ~ f1 

olmaları ş rttır • Sahlb Ye Bqmuharrlrf Umamt Neırlyatf idare Ed"!.• 
7 - Ta.liplerln ihale günü komlıyo· itleri MQdürü: İzzet nS:ıJV 

na müracaat etmel~rı lüznmu nan olunur citıA.D BABAN 
( No. 632 ) 3 - 8 r; DOGU 

.. 
I 
t 


