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iDARE YERi 
Erzurum Gölbaşı DOGU Basımc,·ı . 

Pazarleılden maada hergiin çıkar . 
Sayısı her :yer~e 5 kuruştur Ağustos 1938 

SA'\'I: 209 .. GAZETE 
Basılmayan yazılar geri verilmez 

~ovyet e Japonların iki alayını 
m hasara ve imha.ettiler 

> 

Mançukuoda üç şehri ellerine geçirdiler __ _ 
Sovyetler Japonyaya verdikleri notada 

kendilerini hakh görüyorlar 

Raka~la~ın Avrupa gazetelerine göre 
D~~n!~!d~~a~•mlan, Vaziyet çok tehlikelidir 

d·· beliğ ve veciz bir ifade ile 
Urıya efkarı umumiyesine Hatay da

~asıııdaki zaferimizi haykırdılar. Türk 
kıstesi yüzde altmış üç ile ekseriyet 
lı.andı. 

T emamile hazırlanmış olan iki tarafın daha 
çetin muharebelere girmeleri muhtemeldir 

y· Şiaıdi İntihabatın neticesi taay- Tol:yo. U ( A. A,) - Havas I' jar.E11 da bir cevap verilm!~tlr: Sovyetlcr Bir-
2~n etmiş gibidir. 40 kişilik meclisin blloirlyor: BugUn Hariciye na2are'ir.de tlğl k taatı aylaıda'1 beri .Japon hu:iut 
ille ~ebus.u Türk, 9 u Al~vi, 5 i Er- Beşve~il n de l~tirl!ki e umumi bir fçtia;a kt'aları tarafından y pılan t •cJvüılcrle 
d tıı, 2 sı Arap ve 2 sı de Orto- akdt'dıl iştir. lçlimtd ın s::ınra Japon z:>rla ırüc'lrie1eye dt:vet rdl!mlşlnd "r. 

0
ks olacaktır. ha ·c·yd nazar< t namına Eöz söylemrğe Bundan bizar olen kı'alarımız bir çok 
liakı·k t b l kl dı sehlblyt:tlar bir zat Sovyetıer B'rlikir.fn yerleri lşga\ altına almıığ"a mecbur k'11-a a çı a sıvanamaz , • B 

\'a.ıiyef l k b .. d k. yerlden Srçl\-o civarında 3 kasıılnyı mış'ır. Bu t:ğal işinde Swyet.er iril~I 
d.. ...muta ate ellur e ece tı ve işgal ı tl kleriai ve joponlarıo ise muka· p •k haklıd ır. 
if~~Yada .~~ç bir .hakikat, rakamla__rın bsle:i'! bu'un d~"'hırı, bu yüzdtn he~ Ud .Japonların iki alayı imha edildi 
\' e ettıgı hakıkat kadar, dogru tanıtın da mllbım zayıat verdikle ı lnı be· Moıt ov1t, 3 (A. A.) - T•s ajıtnaı 
e liatih degildir. yan etmiştir. bildiriyor: Bu gece Jaı;onlar S'lvyet kı· 

li Bit iddia ediyorduk, diyorduk ki, Sov) eller ı"cıı<.lilcrini lııılilı taat na g1ılfce b!r hücumda kulun arak 
ata 1 öncü olıın bir bölüğQ mabvttmlşler ve t,.t Y eskidenberi Türktür. şte is- ufö·iiyorlıtr 

il,. 1 bu J'Ozden tekrar harekete ieçen S'lv-
la meydanda ... Senelerdenberi, Ha- Moskova, 3 (A A) - Tas ajansı yAtler Jap'>nhırın ııı:ı alay a~kerlnl çe-
~:trı. Türklüğünü kaybettirmek iste- blld 'rlyor: Sovyaller Birliği Tokyo hü- vlrme harcketfle imha etmtşlerdlr. 
't erıne rağmen, gene yalnız başına kO.nıe:.tlnln yaplıtı protestolara şu meal· · (Arkası 3 üncüde) 
b:k Unsuru ekseriyeti temin etmiş ---------------- ------------- -

~dij;llıaktadı~. Zorla oralara ikame Şı.ddetlı· yagw morlar Oltu 
~e tı Ermenıler beş mebus çıkanr-
1\ttı, Araplığı iddia edilen Ha tayda k •• 
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bi)~;~rda~cak iki saylavlık elde ede- oy erıne ço zarar ver 1 
İ . ır. 

Seylabın zararları hakkında 
raporlar peyderpey gelmektedir. İn
sanca zayiat yoktur 

'tu ktitaf etmek lazımdır ki, bu dava 
tat ulusunun sinirlerini çok yıp
ltı,ltıışt.ır. Fakat gene itiraf etmek 

hatirtı~lır ki, Cumhuriyet hükfuneti, 
Reç-tı ~iyasetinde büyük bir imtihan 
l~ •rrnış ve bu imtihanda da, par
~a.tı Cltsıulusal bir muvaffakıyet ka-

hıık rnıştır. Beynelmilel saha hususi O!tu l Hasıı,f] - Temmuzun 22 Geyvenln Kevenk köy:ü Sarı Hasanın bir 

Nafia Vekili yakında 
şehrimize geliyor 

Demir yollarımızın 
inşa mıntakası olan 
Erzincan ve Erzu-
rumda tetkiklerde 

bulunacak 
Cumhuriyet bayramında de-

l miryolunun Erzincan'a varacağını 
ve bundan başka Erzincan - Er
zurum hattının da 16 mcı Ct m
huriyet bayramında ikmal edil
mesi için çalışılmakta olduğu ma
lumdur. 

Öğrendiğimize göre lstanbul
da bulunmakta olan Nafıa Veki
limiz Bay Ali Çetinkaya, bu hafta 
nihayetine doğru deniz yoliyle 
Trabzon' a ve oradan da yeni 
demiryollarımızın inşa mıntakası 
olan Erzincan ve Erzurum'a ka
dar bir seyahat yapacaktır. Na-

Nafıa Vekili Ali Ç etinkaya 
fia Vekilimiz bu seyahatile mın
takamızdaki inşaatı tetkik ve 
teftiş edecektir. 

İHTiKARA NEYDAN VERMEMEK lÇlN 

Belediye şekeri kendisi 
satmağa karar verdi 

Şeker vaziyeti ne halde? - Belediye Re
isinin ve şeker tüccarının söyledikleri .. Uk sahasından çok daha çetindir. sinde. beı i O!tu ve ha valisinde yağan ~itt OkOzQ sulısrın c~ryanından kendilerini 

liak i t'h l d b.lm k . . 1- şfddetU yağmurlar köylerde mahsulat kurtaramıyarak sürüklenmiş ve cendek· 
ll~ı hukuks 

1 
sa e e ı e ~ç~ >:_~ üzerinde çok z: yiat verm1ş 1 ir. lerl Oeyvenfn bP ğ"larmda bulcnmuştur. Şehrimizde ıeker vaziyeti dQnden 1 Mustafa Berberoğlu şu fikirdedir : 

dit. z . an haklı olmak kafı degıl- Kosor nablyes'nin İzoos ~ ö ıüııde KömUrlü nahlytsfnio BerdJk köyünde de beri salaha girmiş g-lbfdfr.Halk lbttyrcı - Eğer belediye şeker satmaıa 
~tat"af~~n müteaddit yolları vardır. yağmur ve c'o·udan hasıl o'au ssllerden '"ağan yıığmurlar mezruab harap etmiş nlsbetfnde ve narh fıyatı üzerinden ıe· kalkarsa, tüccarın ticaretine mani olur. 
~~k lltk un hükumeti, bugünkü bü- köy ötUr;deki büyük köprü ile Ô11erln, ve sfller taratnıdao süıükle~ mlotlr. ker bulabilmektedir. Ancık bazı yerlerde, fArkası 9 anciJdeJ 
d~ ~aferlerini kazanmak için, dün- Ha•an oğlu Abmedln ve Kahramanın 28 Temm•ızda yl'ğau yağmurlardan halk şekersiz kalmak korkusuyla lhtlya. 
i~ hazırlandı. Ve dün hazırlıklarını dı ğirmenlerl halile sular tar~fmdan gö- g-ene sivri va Narman derP.lerind@n gelen cından fazla şeker almakta, bu da ptya Umumı"' 
ltt attı cttjV• • • b .. • ..... d' türiilmüş, köyün bütun ekin ve bostanlıt· sellerle Oltu çayı tBşmış, kas!lh 

1 
iki e s•yı darlatmaktadır. Dlfer taraftan da 

ebildi ~ ıçın, ugun sozu.nu. ın- rf doludı n klmi1f'n denec~k derr cede M , Y Y bazı esnaf, yine şekersiz kalmaktan kor· M •• r • • • 
'<:ıtt iki . ataylı k~.r~~şlenmız şu mahvo'muş, suların istilasına uframıştır. ayıran köprOnun yerine konu an nıuvak- kau evinde ve ellDde fazla şeker bulun- UT ettışımız 
Çe~til Yılh zarfında buyuk ıztıraplar Bıı köıde maddt zarar çoktur. kat köprüyQ sular tarafından sürükle- dur~ak isteyen halka ifzllden ve ~arh • 
d~-.. er. Sungü tehdidi altında yaşa- Aynt köyde değirmende un Uğüt- nerek e~kezı kasaba~·~ bir saat. fltrkırıa tivat~ndan yükıete ıeker satmak ıuretlle I stabula gitti 
dtı_t, her türlü tazyika maruz kal- mtkte olen orman koruma ld~rtlerlnden kad~r gıtml~tlr. O gunu su Uzer~ode b~r ihtikara saplanmaktadırlar.. 'frabzon, [ Husu•i muhabirimfzdeıı 
~~1 • Meskenlerinden atıldılar, bir biri sellerde boğulmak üzere iken köy g-eçıt yeri olmadığından açıkgozler hır Vaziyeti .yakından tnkıp eden bel~- telgrafla] _ Oçnncü Umumt Müfcttlı Sa• 
~ı.ı ltı Çap ı l l b rruhtarının ba~atını tehlikeye atarcasına ada'lldan yüz para almak surettle yolcu- dl7e, esnaf ıhtlkftrına mani olmPk fçıo yın Bay Tahsin Uıer dQn bir aJhk me• 
~ "q(lahk ucu a ay ~rı, şuna. un~ yardı ı:rıi'e b:>iulmakten kurtarılmııtır. hın sırtlarında taşıya•ak sudııo ~eçlr- veni btr tetblr düşünmuı ve ıekerl hal zunlyetle lstanbula hareket etmfıtlr, 
~0Uerind eden ermenı çetel.erı, ~skı Sel'crlo şiddetlrıden Çaksor kl)ylü misler l"e o günkü muvasala bu suretle ka ~endls~ satına~! karar vermlttlr. Kcndlslri yUksek memurlar, Müfcttlıllk" 
~tıetrıe devam etmek ıstediler, Asker oğlu Yusufun ve Mamonun değir- temin edilmiştir. ncıe:ı~e ~ekcrl k~ndlsi s~taeak Erk8.rıı va büyük bir hdk kalabalığı 
~tiYetjı er ki, Ha taydaki Türk ek- meni de h ırap olıııuş ve kullanılmaya Sudan geçmek. isteyenlerin arkaya de b~~ed~~:ar~is~t!ıe ~ör~~:~~ bı~el=~~;: uturlamıt ve iyi yolculuklar dllemittlr. 
~ektir. ' ~nların zulmüne boyun eğe- cak h'llcıı gt lml~t1 r. Köyün ı kin ve çayır· sıçrayıp ta suyu karşt tarata geçmelerı relıl Şnket Arı dedi kt: · · c:' • T b l 
'•tis'tlarMustemleke memurları, bütün lan d~ SU

1
Br ~~rtfıoran gö'ü'UlmUşttlr. çok g-örU'ecek ;eylerden idi. Oltunun _ .Maksadımız bakkallarnı ihtikar r eOZl 1. Om U 

~edile s~natlannı kullandılar. Bil- Şıımhas koyürde de çayırları su bas- eğleDceden mahrum olan halkı o günQ yapmalarına mani olmaktır. Bunun için A d h h "'k • 111 .. 

~tat .. r kı, karşılarındaki millet, hür mış ve ziyaa Uğratırıştır. çok güzel eklencelf geçlrm'şlerdlr. de ber muntakada\d escaf polfsce kayde r Q an Q ım l 
tld~ lltk ınilletinin istiklal rüştünü --- . ---==-- \.fuvakktt kö prü yeniden yapılm:ş ve dilmlstir ve ona gı1re şeker verllmekte- g., ine t hvil ol du 
~ etmiş b. d 0 l bugün rakamların belagati karşısın- tellerle bağlandığından 31 Temmazda dlr. Mımafl bu tetblrfmlze rağmen, yloe Q Un 
"-f"4tsıtıda .. ır palrkçası ır. l n arın da da elbet ağızları hayretten açık gelen selden köprüye bir şey olmamıı bazı esnafın ihtikara ıapmak btediğlnl Sarıkamış [Husu!!] -: Hakim Fevıl 
'tt f,k mustem e e oyun arı mu- . .. .. ,A • lır görOyoruz. Bu esnaf elindeki malı tama· Tombul Ardahı:ın Haklmh21n~ naklolu-
'~kı olamaz. Bilmediler ki Eti kaldı. Bıze buyuk ve kat 1 zaferın · mile sa1mok istemiyor. Biz de bunun ö narak Saııkam•ş Hakimliğine 55 Jfra 
~)G e~nin Büyük Atalarına' olan arifesinde sevinçten başka bir şey Köylerde bu yağaıurladan çok za- nQne geçm.ık için tekeri kendfmtz sat- asit maaşta Şaıklkarchfear Agır CcUt 
ft k tına ı 1 1 k f düşmeyor yiat olduku söylenmektedir. s.,yJAp ve uıak istiyoruz. Bu suretle nalkı menfa!· m3hkemeaf azasından Bay Reşadın ta• 
... t' edec kn an on an mut a a muza - y · H t k t _ zarar ve ziyan hakkında r abiyelerden tını korumuş ohıcıığız ve esnafın da lh yin ~ılıudı~ı Adliye Vekiletınden telle 
~~tl e , aradıkları güne onlan aşasın a ay ve onun ur an 

1 
btldırllmfştır. 

aıd ~ka k cısı Büyük Atatürk. peyderpi rapor rır gelmektedir. Şimdiye tlklra sapmasına meydan vermlyeceğlz. Sar kamışı t"elmek üzere Karahı1arı .. 
ll~ .a~uşturacaktır. Her zaman • kadar insanca zayla olroadı~ı anlaşıl- Şeker tüccarımn fikri ıarklden har,.ket ettiği haber alınan 
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iibı dalalete düştüler. Ve CiHAD BANBA makhdır. Şehrimizdeki ıeker tüccarlarından nl hiklmin voradu beklenmektedir. 
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HAYAT VE SIHHAT EKONOMİ 

,-_Be_n~-ü-:~-~~R KONGRESİ Yeni ticaret 
R. F. TAŞJS.!!!_ anlaşmaları Yemeklerde şarap yahut bira içmek roplarla ktrleomest de pek çok ınubt•· 

1y1 su EN 
- Do v uda kültür sahasında ata- Biz seslerimizi, heyecanlarımızı, adet o'an memleketlerde, arada sırada meldir. ber 

v g .. . . ! ... k lAb a u _ Avustoıyıınm ilhakı dolayısUe Al· tabir caJzııe-kuru kuruya f çilecek suyun Bunlara kareıhk, yağmur suyu, 1 cagımız adımlaı da esas gaye, bolge- fıkirlerımızı ın ı a ın temposun y a ile yeniden blr ticaret anlaşmaııı· . . 1 ın - taıaftan iyice kapalı deıln ve zeJJllıı 
• b'A h · ı · · ·· .... d d k h d f kestirme aıany mutlaka ivı cınst~n o ma"ına zum go • ,,. 

nm ta ıı 1Jsusıyet erını goz onnn e urara , aynı e e e, aynı nın akli zaruri bir hal almıştı. Bu husus .. , 0 1 d k ş kır akan pınar taşlarla örtü:ü iyi sarnıçlar içinde top 
k f 'k' · b' ı· v • • • ld gitmeliyiz - kltlbi N JU mez n ar a şı ır 1 belJl tutara ' ı ır ve ış ır ıgını temın yo anv . .. . . . . ta Hariciye Vekaleti U1JIU~l • U· sularının karş•s nda keyfe gelerek bar· nınca, içmesi h,ç de fena o ~ıyan, ıl· 

etmektir. De~erlı. muşa~ır. v~c~z ıfade ve man Menemeııc'oğlunun rıyasetı altında- dak bsrdıık şarap fç"' ler: Sade su lçml- de mikrop bakı~ından en zıvadf! eJJl e· 
B b .. , . d h l teşebbuslerıle tarıhm ıçıne dalıyor ki h~yetlmfz Almanyaya va!ıl olmuş, ye mecbur oldukları zaman da lçeriııiııe yet verecrk en ıyi sudur. E,kidrn şe· 

v e? u soz erı a a .geçen yı ve o hazineden avuç avuç seçme Menemencloğlu Hftler tarafından kabul bir iki parça kahve şekeıl atarlsr, ya· birlerin her eve kadar temiz su ver~ınsU 
de~er~ peda~og hoca~ Reşı~ !arak- misallerle, Doğunun zengin bahtını edilmiştir. but birkaç adamla nane ruhu katarlar. dikleri zamanlarda hekimler en lf rdl· 
cıoılu nun agzmdan dınlemıştım. .. .. .. . d Almanya ile ticaret anlaşmasının Bizde bira ve aarap ancak keyf için olarak sarnıç sularını ta•slye ederle d•r 

Ilık bir ağustos akşamı idi. Pa- gozB~nunle serpıyborku. . t h k dün im1a edileceği bildiriliyordu.' Al- f"fldi"'lnden sumzluğu gidermek için Fakat hu zamar.da her eve kS ııı 
ır yı sonra u ongrenın a a - kd dil k ta madın son· v 6 • · t ı i ı t r etmek şeblrJr.J 

landöken eteklerinde kurulmakta o- k k tr~· . · 'tf manya lle a e . ece an. ş fçti~im'z suyun pek bUyü\r ehemmlyetı em z ve. Y rn rm 0 "e•· 
lan yeni devlet mahallesinin şekilsiz u ~. ı:ını ışı ım. . D v k lk ra heyetlmlzln lkıncl relsı Dr. Burhım vardır. Bir iklimin h·lliğl havasmın va· en birlncı vaz\fesi olduğundan aıh .~ 

v . • . b' t Kultur kongrelerı ogu a ın- Z•htıi Sanus Macaristan ile d~ Kterlng 
5 
rıarmdan önce suyunun iyiUğl ile belli Ier yapılırken bir de sarmç yap:ırııı111u kanşıklıgı ıçınde hır taştan ır aşa masının fikri hüviyetini kanalize ede- anlaşmasının iyl lşlemeılni temtn etmek \ hatıra gelemez. Beledlse şehre luıu .

11 
atlay~r~k,. ~esafe alıyor ve onun cek en esaslı bir teşebbüstür. ma\csadi e müzakerata baıtayllcaktır. o ur.Bak Stanbulu::ı şu saadabadı nev olan suyu, pınarlarda, dereltrde, 1:~ı'r, 
sözlennı dinlıyordum: Biz bu güzel fikrin müteşebbis Maearlstaua olan lhrııc~tı~ızın art~· bünyanına. altında, nerede bulabUlrse oralardan ere~ 

- Bir kültür kongresi derlemek ve mürevviç kahramanlarını samimi rılması için fcabedeıı tedabır l.tıhaz edı· ..\ıtemln caıılar katar abu havası top\.ır ve mikroplarından temtzliY 

11:. B' k' • · f'kr' b Ik' d v • f ·ı b" .. h lecektır. canına ı her eve kadu temin eder. e 
azım. ır ışının ı ı e ı eger- hır yurttaş sı atı e, utun eyecanı- B h ··hnt Sanus·un L\tV8nya ile 1 1 ki Onuıı içfn en iyl su pınarlıırdarı ı: 

ı'd' Fak k 'k 1 k k l . k Ut an ""' Yerinden hoşnud om yan es za· • 1 bl· ı ır. at e sı oma tan urtu a- mızla alkışlıyor, alınacak yem arar- d b. anlaşma akdedec 3ği h'lber alın· S d•ft d bile •Mecllsl ida· türlü 11lındığın', ne tQrlü getlrildlllP ıı 
O . . b"t'' D v t b' b . b' d'k t1 .. 1_ e ır man ıvas er arı teıtl 

maz. nun ıçm u un rgu er ıye- lan ütiın ır ı ka e goz uyor ve mısbr. Ballık memleke1lerl arasında ken· r 1 vilayetin sbu bavasile,. lmtlzııç ede· lemedlğlniz sular detti, şehrin hr 
cilerini bir çab altında toplayıp ko- onlara muvaffakıyetler temenni edi- disile trcıret anlaşması mevcut olmayan :ediğinden istifa eder. Herk~s suyu iyi olarak trmtn ettiği ve evinizin JJlUS 
nuşmak lizım. 'yoruz. Litvanya bizden en zlyııde tutun ve ıu· bir yere g tınek ve her yerde suyun en ğundan akan su olacaktır. 

Trabzon Kültür 
kongresine iştirak 
edecek öğretmenler 

Ustabaşı değil, 
seyyar cephanelik! 

sam satın alan bir memlekf'tt\r .. A~dedl iyisini iç21ek ister Bizim kö;dekt meş
lecek bu a"laşma lle mah~u lerımız Jçtn bur lokantacı da bunu bildiği için, ıe· 
yeni p•narlar tfmtn edilmiş olacaktır. çen güD: 

Heyetimiz dönüşte Yuna~istana ge- _ Bay, bugün ayranı iyi su ile 
çektir. Bal~an Antantına dahıl memle- yaptım mutlaka rçeceksln ... 

a. Ji. 

Alacak yüzündet1 
bir adam öldüriiJJO ketler arasında yeni esaslar dahlllıı de rn;crdu. Suyun iyl olmasına veri 

· ticaret anlaş11a1arı yapılması ve bu len bu kadar eherumlye•ten dolayı, hl· Ardahan [Hususi] - Buranın S~P 
lzinll memleketi00 dönen bir memleketler arasındaki tfcantln_ azamt zim memlekettmizde bir bardak su, baş- berek köyündrn Fettah oğlu Şemııedd f. 
adamın üzerinden 56 dinamit. derec'!de lnktsafıra ç~lı~ması, once ve· ka yeılerde bir bardak ş<ır2ptan deha ile arkadaşları aynı köyden Mebt11, 

Erzurum, Ağrı ve Kars murahhasları rilmlş olan bir karar ıktızasındandır. p2halı lçılirse dl', herkesin en iyi sudan oğlu Yusuf ve Esat oğlu z~yneI bir' şl ! 
b .. T b 'd' 1 kapsal ve fitil çıktı Buna uyularak Romanya ve Yugos· içmesi haks z da sayılamaz. cak mesele sinden kavga etml~ıer, y~l 
ugun ra zona gı ıyor ar Çoıuh, [ Hus•Jst] - ETzurum isti· laya ile aram•zds yeni esaslar danlltnde Fakat, en iyi !U hang-l sudur? Pınar arkadaıı Z~ynel'in muavenetlle taşıd!S' 

Buıünlerde Trabzonda toplanacak kametlntıen gelerek Yusnfeil kazasına anl•şmalar yapılmrştı, Yunanistan!~ mev· suyu mu, dere suvu mu, sarnıç suyumu? bıçağını Ş~mseddin'ln karnına sıP 
olaa KüıtQr kongrestne iştirak e~ecek gelmiş olan Artvinin Blnot köyQnden cut olan anlaşma daha yeni esas a-r da· Her yerde halk pınarlardan çıkan mııtır. dl' 
muallimler peyderpey Trabzona git· Oııman !-kyUzden şüphe edilerek eşya bilinde yapılmış ve bu suretle Balkan suları ötekilerin hPpslne tercih eder. Ağır surette yaralanan Şemse~ ,11 
mek.tedlrler. lalı v~ uztrl aranmışt r. Osmıtn'ın üzeri· Antantının lktlııadt sehada kuvvellenmfl· VakıB, kirfcl az, yahut kireçli olmakla yarım saat sonra ölmüştür. suç ıl,61 

Evvelki gün Ağrı Kültür Dlrektö•U ile nfn -~ır cephanelik kadar d~lu o!duğu sinin teııılnt ka'lll olacaktır. . beraber pek sert olan heların arasından ya\talanarak suçlarını ltlraf etaıl~d• 
beraber dört öğretmen şehrlm'ze re'- göru muştur. Osman .demııyolluında Ankarada yapılan ve yap lacak olan çıkan pınar sularının l(inde maden mad ve derhal tevkif edllmfşlerdir. Hakl•rl 
misti. Düu de Kars Kültür DlrektörQ usta basılık yaparken lzı~ almış, mem- müzakerelere gelince: deleri ez oldu~u sribt biraz ııla uzvt mad· tahkikat devam etmek tedlr. 
~'di Tokcl Sarıkamış Ortaokul Direk- lekele gellrkPn 56 adet dınamlt, 48 adet Bundan hl ay evvel Ç~koslova\fya d b , d "' dan pınar suyunun lezzeti 

' kapso1 ve 50 mt tre uzunluğunda dört . b ti t ı kd d'l t e u un uısun dtı 
törQ Cevat lspekler Kas•m Sarıkamıe 1 

• • ile yenı lr care an ıışması a e ı m ş 1 1 hazmı kolay o'ur. Karadeniz ormanların 
t ' ' kanka\ fıtıli de aşırm.ıığı unutmam1ş•ır. 1 t mevkine girmişti' Y ' 

KültQr ıyarJ Cszım Ural, Ardahan Suçlu hakk.ıoda ıerekrn tahkikat yapıl· ve mcıır ye · 1 .Fakat mlkrop'arla kirlenml3k bakı· t tk.kl 
KQıtür işyarı Ersöz, Poshof öğ'retmen- maıkta:hr. Mntekabtlen Cumhurlyetci spanya mında11 ırnısr suyu fşl p t k karışık bir e 1 er Jl' 

I 1 d Ş k t hrl 1 1 · 1 dl 'le b'r anlaıma akdedilmiş ve bu ııu etle ' E 1 yş1.V er n en ev e ee m ze ge mış er r. 1 · iştir Suyun pınardan fıçılara yahut ş'ıe· Trabzon (Husust] - vve ce of' 

Öğretmenlerin bir kısmı düıı Trab- Şehrı·mı·zaekı· grup lspana hadiseleri dolayıfslletl zaıatra uğra lere. konulurken, sonra evlrde boşaltılır- Q-ımız glbf, Sahil, L!dfn ve Gökrıar 11.ıı 
b - yan tüccarlarım·zın men aa arı emamen . 1 kik k - vol ' zona gltmlılerdlr, bir kısmı da uguo H 

1 
I 1 ö ken klrlenmeslnı söylemek istemiyorum man arını tet etme uzere -dor 

gidecektir. inşaatı lrnrtıırı\mışt1.1.'. 
1 

a en spbau"Yt\t; ya mı a kgl n · Bu bizi dalma korkutan eekt derdimiz gelen Orman Mılfettiş\ M,c'd, şube oııı !J' 
l ıterPn tDccar anınızın l n a act arı ' - - · · ı ı ı bl muavini Celal Rize ve Artvin orlll'"ıse 

MüdOr muavini ffamdi Keski~, lk Şchrinılzde yapılmekta olan MUfet- Cumhuriy~t Merkez Bankası taratmdan d~r._ A~zı mubur U şışe er ç nde, r nndakl tetkiklerini bltererEk şebrlJllor· 
Tedriıat Mllfetf/81 ~~met Yeşı oğlu, tlş\ik ve Kolordu blnalarının çatı ah tediye edllmiştlr. buyucek bardatı dolduracak kadarı bfze 
Cumhuriyet okulu Başogretmeni Cazim şap aksamı bitmiş, dahili kaba sıvalar- Ank'arada müıekeres'ne devam edt- 5 kuruşa, bazt yerleıde 10 kuruşa, ylr- g-elmlşlercir. Bundan sonra Giresun, 
Gemalmu o(1lu, Çağlayan Başmuallimi ikmal edilmiş, kapı ve peı:cereln yen len anl8şma Polaoya ticaret anlaşma~ı mi kuroşa verllen en me~hur pınar s~- manlarını da tetkik edeceklerdir. 
Nuırat Ôzgen, Yoncallk Basö{1ıetm,ni lerine talıılmı~tır. Kaloılfer esas bmula dlr. Çok müstit bir zeminde cereyan !arının mlkroı;Jaıdan ne derecede temız Bir ayı ile boğuşmağ8 
lbrahim Ünal, Gll'İ Baföğretmeni Fikri rı elektrik, sinyal, saat telefon ve yan eden S9hfahatı her lk\ tarafın meııtaatl- olduklarını htç bir vakıt bllemeyJz. mecbur kalan köylü .. 
Sayıdan, Tatbikat Başöğretmeni .Abrur- gın itfa ş•be"feleıi de yapılmıştır. ne uytun o'an bu a1 lılş:nanın bir hafta- Bundan daha fh~mmiyetllsl pınar ıır 
rahman Ôzkan, Kız otta okula Osman Mevkii Müstahkem \'e Kolordu Ku· ya kadar ıntııç edileceğine mtı.~.ıkkak suyunun aslından temiz olup olmadığıdır. Oltu, [ Husust] - Oltunnn otur ıi' 
Güney, Öğretmen okulu öğretmeni Direk· mardan! k evlerinin ahşap çatı aksemı nazarl'e bakılmaktadır. · Pınar suyu aslında mutlaka mikropsuz hlyesinin yukarı Kızılkôyde bfr 'tıııı· 
töıa Daman Özlü, Liıe Dlrektöıü Rıuf ikmal o'unmuştur. Hsrici kaba sıvaları Yapılacak anlasmalaı:a gelirc 2

1 bu demek deQ"lldir. Küçük, az su veren pı rast gelmfş ve kaçmak imkanını bil' 

Ba11ender, Öğretmen okulu ya.rdirtk· vuruMlmuştur. 
1 1 

d b' J • t ayın sonuııda Franktst ispanya ile mü- narlar belki aslında tcm1z olab1lir. Fakat madıtından hayvlrnla boğu~mak Illec 
emur ev er n en ır sı emamen · - 1 

tör Turgut. ikmal olunmuifur. Halkevlnin dahllt kıı· zakertye başlanııcakttr. Mnsa\t bır ?ava bOyuv, çokca su veren pınarların suyu rlyetinde ka mıstır. ıır 

HAVA 
4 · 8 • 9!18 aaat 14 raporo 

Rfisrlr ııdrab: Sak'n 
Rhglr istikameti : • 
Kuru hararet dereeeıl : + 20 O 
Asamt hararet • : + 22 fi 
Aa1or1 • • : + 14 3 
Rutubet • : Yo 53 
Yarıt : Yaamur 2.6 
Hava ta&Jik.J tEızurunıda): 6<J6 9 
« c (Deıı1z seviyesinde): 756 S 

ba sıvalarlle ahşap çatı aksıımı bitiril içinde ce~eyan etmealnl t~me~nl e.tl§'I· grçtlği toprağın haline göre değişir. Ki Bir hay)~ bo~uştuitan s9nra ~~~; 
miştfr. Muııll m mekt .. bf dershenesinde mlz bu muzakerlllın da kısa bır zaman reçll topraklarıian geçrn su pınardan malarına yetışen hit.ıkı gören ayı t d' 
mo2aik döıemeler, dahtli sıva, ya~h bo- da intaç edileceği tabiidir. da çıksa temiz olmaz. Kum'u topraklar med'i bırak.arak kaçmıştır. Mehaıe 
ya ve badana yapılmı~tır. BQtün bu anlafmaler ihraç mevsimi dan geçmesi lazımdır. Onu da jeolojl surette yaralıdır. J hl 

mfz y•klasmakta oldugundan bfr en ev tetkiki yapılmadan bilemeyiz... Hasan kale KaymakaJlJ 1~. 
Menfa jsmind bir kızı 

kaçırdılar 
Vakfıkebir, [ Husust] - A!agavur 

köyünden Dınar oğuıların<tan Aıl Os· 
man'ın yerı.,da du·"n Mehıntt kı21 16 
yaşlarında Menfayı GUdin köy ü Alt oğ'· 
ıu 18 yaşlarıntfa Sal h taraf ndan zorla 
k.açınlmııtır. Suçlu takip edilmektedir. 

vel nt>llcelenecek va bu surette mahsul- D k h ı ı · P
1 

lerlmfze yeni yeni piyasalar temin edil ere suyu, P9 ava a~m1ı ve yıce Suşf hrine tayin edi'mlo olan ıoı"t 
I 1 kt ıUnPşlenm'ş olduğundan, lçındekt maden eankale Kaymakamı Münib şebr .. b· 

m ~ o aca ır. dd l 1 d 1 1 tll hl sııf" ZET.1ı ma e er e az o ursa ezze r su gelmfş ve yeni memuriyeti olan ••••-••••••s;a1mma olur. Derenin akıntısı kuvvetli olursa rlne hareket etmiştir. td-
Bu gece D öbetçi eczane mikroı:lardan da k~ndi kendine temfz Hasankale Kaymakamlığına ıc•-' 

lenmiş o\abi ir. Fakat fçtndeki uzvt mad edtldlğtnl yazdığım•z Oltu Kayı118 .,9~ «Jstanbub> eczanesidir delerin miktarı baz,Jaıl'lda hayvanları Fevzi Hamurcu Olludan gelerek ~fı 
1elılrleyecek kadar çqktur. Sonra1 mik· !Demurıre~l o :an Hasank~Ic:ye g. tıııff ' 

1 
J(>JIO 

1 
ler, çocukları olacak ve böylrce mes'ut diği babçaye gitmek için acele acele Hafız Ruşen kemanını aldı. -'e 

S T E M E M ' 
ve müreffeh yaıayJp gideceklerdi. yemeğini ylrordu. alnından öp ü ve şapkasını iıyere1' 

· Halli Nermin o gece babasına avu- Sofrada Nermin bir aTa'ıt dedi ki : le acele evden çıktı. r~ı#• 

' . 
• kat Nuri HUsııünUn kendfsiııi ziyarete - Babacığım, sana çok mühim b'r Gece yarısına dotru evine döııe 

gelecPğini ve arkadaşı Mahir için kızı mesele föyliyeceğim. düşQoüyordu : 1' lf 
~azan· Selim BABAN nın elini resmen lsteyecztini söyleya· - Söyle kızım. Yalnız iyi şeyler - Bakalım, Nermlnin anJatıll'AıııV 

tc.oman: 23 

!Fakat Nermtnl nnde bulmalı 1dı? Mahir 
<Onunla"lkl dakika gOrOşebtımek lçio ,ne· 
ıler t dd& etmezdi ? Bal ki onun Ya iki d ıı
~ktkada gô.:Oettlkten sonra, yeni blr ta· 
•oıa ile ta•şılaşac&ktı. O'.sun 1 zate:tı .ha· 
,yatın :erbk bundan .sonra ne ehemllllye
ıti kelmıttı ·? 

Evet, Mıh r Neımlnl anyordu. 
Nuri HüıınQ de Şemsett'n de Ner-

- · . ·- _ cektf. söyle... tedlğl bu mühim mesele nedir? dl bel 

N@rmlnl son dda nerde bırakmıc,, Nermin işte bu vaadle kapıdan içe- - Babacığım, hem zannettiğinden vere de kızım yanılmasa 1 Şf Plfe ,911 
"' f l f l . k 1 l 1 "d 11 bl l B' i halde yatmı,,tır. Madem ki bir de tık ? Mes'ut kadın, bir kerre daha Ma- r i rm ıt · ço Y ve çoı. c· r mese e ·· z v el 

J kanımıza kadar elmi bM Mk bl dı . Yarın sabah ber şeyi anlutır. ıttl•ı , 
birin kolunda, atelyeden babas1nın evine . şte Meh\r o daklkadın itibaren ar- .. g ş uyu r sna- ı 1 

I . tık bir daha Nermini görmemişti. Ner- det bekliyor. Nermin her gece, babesı 11, gt ml~tt. Mabır sevgills1nJ kapıya bırak· H f R d K x sonra yatt"'ına yatardı. Fakat kaP ,,,ır 
kt t l 1 d - mln o da\jk~rtan ltlb_aren Mahirden ay. z uşen şaşır ı. tzı,ın ne Buy· 6 eı ı 

tı an sonra a e yes ne oıu;nUştü. rılmıştı. ""' lemek ist • diğlol anlttmıştı. Fakat fşln ma- nahtar sokulduitunu işitir lşttm 
O akş?m Rıza Ş'rlf birdenbire atel- A 

8 
h•yetlnl bUmcdiaf için, merakla dinledi. ğından doğ'ıulurdu. ~ 

yeye gelµılş, M~blrle Nerminln evin ka- vukat bir le için ursaya iltmfştl. Dedi kf : - Baba, ıen mfs[n? ıı.ı• . 
pısına yaptıkları kısa gezinUye iştir~k Doktor da klinikte meşguldü. Mablr bij _ Kızım, babanın bByatını bilirsfn. Hemen kapıvı açar, babafl 1,tı• etm~ştl. ' akşam yaJnızdı. Rıza Ş•rlf İllllamcazade- H•p ı~tırap fç'nıte geçli. Eğer senin se- alnırdan öper, sonra her ikisi de il 

1Dilot ·anyorlardı. 
ıRıza ·ıerltin ·NerJJildl 

rm•luTtlu .? 

Yolu uzatmak va .yanyana bulun- sin\ yemeklerini beğendiği bir lokantııya beblrle blr parça seadet kapımızdan içe- larını çekilirlerdi. .sırd~ 
anmadıaı ne mak zevlr.lol \ç~blJ,C'!~ kctcırmıuJJ,k için götürdü .. Yemekten sonra da bara ~lttf- ri girerse, ne kadar memnun olaca~ımı Fakat o akşam öyle oJmadı·nd• ı f 

Yavaş yavaş yu·rn. yo.rlartt•, Çünk'ü bir ta· l•r, Mııbır, bu hfç ummadığı yerde, Ner tasavvur edersin. Onun için "ekfnme, evee gelirken f'Jermloln odası ıı111~ 
tt ..,. y ya11dı"'ı111 aörmQştü, DBmek ki " VIII rattau da ·Nı:rmJriln gebeliği gayet dik· mini bir serserinin koluııda görü •ce, şa- söyle kızım. & 6 

ı d K 1 \ i N 
, _ mıştı, kendisini bekliyordu. 8ıe 'Qlan <> ur katıl bulunmağı icap ettiriyordu. şır ı. end s n tutamadı. ermine doğ· - Bab2c ğım, benim soybıyeceğtm Kapıdan girince ara sıra ı ~oıı' 

Fa\'at hakikaten Nermlne ne olmuş- Düğüni çln kağıtların hazırlanmasına ru JUrüdü ve bi'dlglml.ı facia da mey· şey, hem çot: emfnfm, sana bütı\n bu ·Nermire ev fşlerlnd~ yardım ede~,OI'~ 
tu? Nfçln mahirin etelyeslne bir daha dı baılanmış•ı. Bu lziivaç fç1n Hafız Ra- dana geldi. ıztırrpiarı unutturacaktl1'. ~uııu SeadEt hamını da orada go 
ayak basmamıştı? Neden babasının evi · ıenin muvatakatnı alabilecekledol de. Halbuki Nermin, her akşam olduğu - Peki kızım, ben şimdi bshceye büsblltuo şaşırdı, ?6' 
ne de gelınlyordo? Sonra HafJz Ruıen kuvvft\e ümit edlyorhı.,.dı. glbf, Mahirden ıyrıl"ıktan Slora eve gir- gidiyorum. geç kaldım. Geld'ğim zamau, _ Na var ~e duyor çocuıcl~1 . 
alçia senelerden beri oturdutu mahalle· Birkaç gU1 sonra da ~vlenecekler, miş ve babnsının yemtğlnf hazırlamsğa hepsini anlatırsın Şu dakika seni mu'ut ni büyük meraİra dilıürdüı:ıüz, d• fll) 
d9n tqınmıttı? kan koca be4andlkle1i ilbl yerleaecek- baılamıştı. ihtiyar hanende şarkı sôylt:- gördOAüm için, içim rahattır. _ ........., ·~'--""' ~ ... .L. .. .~ 
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EN SON HABE RLER.9 / 
Viyanada Yahudilerin 

evleri aranacak 

I Ecnebi gazetelerden iktibaslar 

Etilerin 
yurdu 

/rgilizce The Truht m ec Truasınd•n: 

Ha' kın kesesinde yt: p ılacak yeni 
sıırffyat işlerinde ihttyatla hareket etmek 

1 elbe:taki münasip olur, fakat çok te 

~, Virana 3 ( A. A ) - Bugün 9 Yahudi tOcc m evlerine altın ve kıymetli mınol tJerlz kf, gtçenlerde parlamento 
d,'la g-lzledlklerfnden dolayı tevkif edllm 1 ştlr. Bu Yahudiler bir kısım parbların da bshsl geçtiğf veçhlle, Ankarada 
baıiiabatıcı memleketlere kaçırmıya muvaffak olmuşlardır. Bu yüzden hükQmet 

1 
Atinadaklne benzer bir ark6oloji mektt:bl 

'I Yahudi evlerinin taharrls!ni emretmfşttr. l tes's' için tıhsfsat temini işloe - Bu iti 
terviç edenler tarafından lbımıelen te-

lngl•ıı•zle r f;'ı•ıı•stı•ne bı•r ferrQat hazırlandıktan sonra - !Ayık oJ-r ı duğu ehemmiyeti ver•ID. Ankarat'a ç~h 
şacak böyle hlr i'im müessesesinin ln-

f l rka asker go.,nderdı.ler glliz - Türk dostluğunu P~~çınli;ecPği 
şeklfnr'e1d politik iddia h'ç şllphesfz 

)( doğru ve ehemmiyetlidir ; fakat bu te-
~ ·lrnı ~ı1Us 3 ( A. A . ) - BugUn öğl'3den evvel İrıg ll tered)n yeııl blr f.rka ask cı r şeboüson arkeoloj k kıymeti de onJın 
~Bu kıtaat derhal Kudüs civarında mt1 hteııt yerlere dağılmışbr . afaıtı dPğlldlr. 

B E'lkl medeniyetin iç yüzünü öğren-

ir çocuk denizde 1 Belediye şekeri mflk isteyen kimse fçfn Anadolu, Yunan 
toprakları ve adaları kadar, hatti bnt 

arkadaşını l kendı·sı· satmag"' a kimselerin ldd'aJanna göre ondıın daha 

b 
zengin b!r ülkedir. 

34 Nakleden: S. A. 

Mahşeker bir gece 
daha sabahı buldu 

Ertesi akşam Duduya baş vurduğu 
zaman sitemde bulundu içakla o·· ldu·· rdu·· 

1 

karar verd 1• Anadolunun Şimali Garbt köıesinde 
İlyom kalelerinin harabeler) vardır ki 

Y 
(Baş tarafı t incide bu duvarların diblndedUn~anın ilk şal- Dudu anlatmaya t>aıladı : 8lnl hükümdarlığında yaşayan nüfus fçln 

"!kanmak iÇİn denize girmişlerdi, Tüccar ve esnaf bu hususta ihtikar ya· rl kasidelerini yazmıştı. Dahı aşağıya - Şah Behvacın &üzellilde eşi bu- zararlı bulduktannı , halkın menfaab ioln 
ııl~ k pıyor denlrst>, burada kantariye üzerinde dotru sa_bll boyu~cı bir sürü eski Yu· lunmaz bir şebzadest vardı. On dOrt bu koyunun feda edllmesl Jtzımrelditfnl 
"'Y YO fan Çıkan üç dOrt tnccar vardır. Esnafa verilecek nan kültür merkez1ed harabeleri vardır. yaşına henüz girmiş, ayın on dördü ılbi söyleyerek arslanı lknaa çalışırlar. 
ulr kavga nefiCeSİOde şekel' tUccara verilmeli ve tüccar şekerJ Yuııanis'ao henOz karanlıklar dıvrlnde bir delikanlı. Fakat Arslan hükümdar dnşnnnp 
S~ '" esnafa dağıtmal.dır Eğer halktan bir şl- ilcen lyo!'ya kü\tü·ü evvela. buralarda Şah gOzelllk bağının goncıısı olan taşınır, korunu öldürmeye bir türIQ baba-

l'ık,11 •aıen•, [Hususi] - İki çocuk kAyet vakı o!ursa c• zamıza razıy.z. İhtl- doğmu~tu Fakat modern TOrklyenln oğluna, kendi ayarında gOl yüztn bir ne bulamaz. 
di~te ~ak üzere Araklıda den'z' gir- karın sebı-bi muhtelit namlarla beş on dünyayı tenvir edeb!!eceti sahalar sade- gelin almak istedi. Bu &1rada zavallı koyun birdenbire 
llıı 4 ~! hlr sırada aralarında kavga çık· çuval alen e~od bulunmaaıdır c_, klas'k menbalara inhisar etm~yor. Akıllı Vezirini çeğırm·ş, düğüne ne arslanın huıuruna geUr, arslan : 
•,ıhı tisi hamil oldutu bfçakla dltarlni Şeker tüccarı ise iki üç çuval şeker Ankaradan 100 mil mesafede bu!unan lazımsa hazırlamasını emretmiş - Sayğısız koyun 1 Böyle sıra ve 

1~~tn vurarak öldürmüştür. için gidip mOracaat etmiyoruz ve;, ede- Boğaz'ıröy henQz esr.ır ile doTu olan Eti _ Vezir her tarafa ilanlar, fermanlar mera' lbi gözetmeden sellemehüsselam hu-
liec1 llllt oğ·u 15 yrş•nda Mehme.t, mljo uı. Bu vaziyetin dediğimiz gibi O· lmparatorJutunun merkez1dir gondererek ne kadar hOner ve marifet ıuruma nasıl geldin? Hem de huzurumu 
bır ,,~~lu 15 yaş nda Alt KüçüA"e hiç nOne geçilmesi pek ala müml on o'a- E•dd Dünyada p.,k büyük rol oyna- ıahlbl, oyun ve eA-lenc' erbabı var ise tozla doldurdun !. Der. 
haıı. ep Yoklı en kızmış va dö~Qşme~e caktı-. mış olan Ettl , rln lisanını da hl buınnkü hepsini retlrU. Şahın hükmü altındaki Koyan cevap verir: 
tlbis ~'Ş.lardar. Dö,üş~ dOkOşe kumsala Biz belediyeye vergimizi veriyoruz. alimlerimiz henüz sökememlşlerdlr. Ta- vezirlerden, Ayandan ve komşu melikler- - Arslanım , biç gemide toz olur 
tııG 11:"11nln van1na g _,len KOçnkler bir Eğer be'ed 'ye şekeri kendisi satmağa db mürasebdlerl ve mukayeseleri ile den gelen türlD tQrlQ hediyeleri saray mu? 
IQ~t cet orada da döğüşmOşler ve Mch kalkarsa, bizler d~ ma~aza1anmızı ka- l\lliadat olan kimseler bunların beşlan- almaz :olur. Her şeyi temamladıktan Arslanm malyyeti arasında blr de 
'~ra( bls~sl arasında g!zled fğ'I bıçaj'ını pam• k mıı_c~url) etıcd i kalrcağ'ız. . . gıc nı ve müteakip lnkişatlarıaı milattan sonra Vezir Ş1bın yanına gelfp eşhasın tllkl varmtş. Hemen koyuna yaklaşara~ 
~G~ h AlıJI .ka\bfnden vurmuşt n . Kü Bfz butun esnafı tanırız. ':hr blnnın 15 asıı evvelinden aramıya başlamah· ve hediyelerin defterini arzeder. Şah yaptığı hucketln nezakete uymadıRını 

enıen ortcıkta ölmüştür. "
1
e miktar ş~ker fattı ğını bllırfz . Satış dır. O zamanlar müstemleteçi olmıyan pek az zamanda Vezirin ıöstermlt oldu- ve arshn hükümdara karşı büyük bir 

Japonların iki 
alayı imha edildi 

b zıı v .. ı illrse bfz de halk da istifade - "' b tt f k lı:d d ' ' Etiler Mısır domlnyonları uzerine sa~kar- 5U u gayre en ev acı e memnun ol- suç olduğunu , bu vaziyetin adeta seyis 
e er c~ne tucc rdan Remzi Temelli di- ken Mtsırın Fllhıtlndeki sadık ben ielerl, makla beraber daha gftç blr iş söyle· ile efendlılnfn macaraıına benıedltlnl 
yor ki : sulh taraftarı Firaun Ahenatonun karıı- sem acaba yapabfllr mi diye de düıün- söyler. 

- Vaz'ye•ten memnun df ~Ulz Müş mazlık po"tikasına karşı bot yere pro- meğe başlar. Bu son cıımleyl işiten arslan bu 
terfloi .ıı ize f' ker v .!rf miyoruz . Ba nk.a testelar yatdmyorlardı. Nihayet Vezirine dönerek derki : blk!yenln nasıl oldıılunu sorar. 
da ı şeker almak bir mes~J,dlr. Bir tOc. . - Pek AIA.. BOtün bu yaptıtın Tilki : - Efendim, adamın biri dı-

&u (Baş tarafı 1 ine/da) car bile faz'a alarnıy n. Alma le fsterse- Şikayetlere cevaplar hızmetlerden pek memnun oldu:n . Yal· prıda gezfp dolqbktan sonra grce ya· 
J'lıonlıır ll1PJdao muharebesinde ö'en ancak f ski flyatt •n alabll'yor. Halbı.ı ki nız senden bir şey daha isteyorum. E§'ar rısı evine gellr. Merdivenden çık.uken 
~() 4000 eten fa:z'adı". şfmdlkl na htan ancak. iki çuoal ahnabl Posta müdürü ODU da yaparsen ne ala yapamazs'n ahırda yatan seyisi duyar. Karanlıkta 

)~~et - .Jaı>on harbi dÜlll"l''l llyor. Bir tllccar da lkl çuval fç'n mü· k yalnız mevklinden değil 'bayatından da merdivenden birinin çık.tı~ını görünce 
1'nı b "'· racut edfmcz. 0 uyuc:•muza Cevap ' ld t ·"' 1ı:: Er dl lr uçuruma sür üklhor ~ "' olursun. S•na yedi gnn izin veriyorum ı er, yavqca opliganu 81 ar. en 

'~t Paıh, 3 (A A ) - E - t· • t 1 ŞPker fiyatları hakkıııda bir veriyor Bu mQddet zaıfanda wldlp •Derya ya hlddttle : «Ne yapıyorsun be adam ? ,. 
~ ~'•rı · · u un gaze e er mutalen - - • • Der. 
'•rtı nı .Jıpon . Sovyet meselesiJe ü 1 d S r M'd'llf Birokuyucumu%lln şikAyetine ceva- duğünQmuze davet edece1ısln 1 (Aıtıul 9U) ' 

),t ttılş\eıdlr POtl Ju,nal dlyc.ıki · Sov- ker f "~rucu:r~~ız dan 'ı ım ~I ı r~~- ben posta ve telgraf m'lldılrlllğlirıden Zavalh Vezir bu mahal emri ve ö-
11ir • • Japon b~rbı bü ün dünyay~ yeni koyu:O~. 6~:z~ ayaz1dığ~ m~~~J;ta ~iyo~kf~ aşalJ daki tezkeıeyi aldık : tüm tehdidin' duyar duymaz aklı baştn-
ı\'f'r~turrırcıa sürüklemflc.tedir. Bilhassa Bir kag ıün evvel g-azetenfzde şc· GDzetenlz,n 208 sayı 4 / 8 , 938 ta- dan ıider, bir ıey söyleyemez, perişan 
lcı. Pa s Jh - - , · ve ıaıkın evine gelir 

ıı.~ta u urıUn tam normal bir şt-kle ker meselrsl hskkırd11 gArek tuccerann t •rlhli nü,basının lkfkiııci sehlfeslndft · u'"• ca~ı bu sırada bu tehliken' n mey- ve gerekse alakadar makamın yıızdıkla- mO:teşır ( Y. l. ) remfzU yazıyı okudum. Vulrfn dört oğlu_ vard .. Babala•ı1J1n 
~10\f .cı~nıaaı bütün programla'l altüst rını dikkatle okı:dmr , fşin Pn mrhiın ci- 1 - Hanle gişesi saat 9 ka açılır, bu perişanlığını ıörunce merak edip 
~'ı~ lr. Sovyetl • BI llttnl t t beti hakkında henüz bir ş ~y söylenme- on lkiJ.e bir sıtat latll edilir. 13 de tek- sorarlar. Vez\r meseleyl anlahr. Ve 
11~~1 c.!lte lteı dht -~ h .. 

1
' 

0 
n tYb"Put- 1 

d (ki fç!n şu satırları karalarrak mfcburl- kend'ılnl bu kadar seven Şahın bu im-
i cır,, 1 b" _ _ n h ı g rmes ~n yetinde kaldım. ratr he baş'ar, 17 de t~til eder ki gün k.bsız işi istemesinin nbeb', Padloahın 

~abutuo en .ı lş • ye sevketmış Türklyeae nasal kl her tarafta s'ga· de 7 saat halkın mtlrac~ahnı kabul kendisini ber hangi bir maksadla öldür-
L> ra ve kı"orlt satışları ldaıesinlo tııoz!m eder. Bu da ldarei umumtyrce tensip mflk niyetine b"mleder. 
'\enu· k . . "ttlğl fiyatla sat hr, bur.a aynca mesafe edilmiştir. Bundan sonra da heupların• Oğullanoa dönerek: 

l ardeşını kaz~en ücreti 1 onmaz, ıcaba şekere t:u ~ekllde kontrol, mtvcudunu tadat ve mnv, zene - Bu bir bahneden ibaret ol11t ge· 

Yaraladı bir Jfyat taktir etmtk imkAnı yok mu yapar ki bu da en asgart b!r, b!rbuçuk 1elr, maksat beni öldürmektir. Bu fş ko· 
l' saat suru. 

ti~ Ortu"> • dur ? Eğer varsa hllk: namına diba isti- yun ile arslan hlktyeslne benziyor. 
l .ı ~öYiitde' [ Hususı l - . Aşağı Hln:zo fa1ell değ:l midir ? Bu muhitin en çok 2 - Gltelerlmlıln hangi saatlarda Oğullara merak e1erler, Vnlr an 
~ .,hırı n Mekmet oğ ıu 310 doğum- kutlan1ığa şııkeıdl~ vücudda şekerin ne açıllp kapanacağı postahane koridorun- !atmaya bsşlar: 
.:~ı Kıı l l(ızıt ~ard ı şı 327 do~umtn mühim rollar oynadığı g~ytt b~dlhl bir dakl levhalarla halka ilan edilmiştir. - Vaktl'e blr ada civarında büyük 
t talıııtı 11 kaı,en tabar es ~ u· şunu ile ş1ıydfr Muınen ıaattan evveJ postahaneye bir gemi fırbnaya uğramış, içindekilerin 
~~·t~l\t~~~ır. Yaralı Etzuıum N"ümune U ııumi harpte rkers'ıllğln halk ü- geleınlerln zaruri. btklemrl~rı idare aley bepal Olmüı, yalnız bir tane koyun na-

tlır. de tedavi altına alt pil tl ı- zerine yaptıtı tesir netfcı si olarak ve bine mütalea edılememesl, hafti bahse sılıa kurtulmuş. Gemi adaya çok yakın 
rıy. tın arıt ıtı g~ ülmemlş .midir ? Hıtyati bile mevzu l"tkil edememesi icttp eder- battığı için koyun gündüz cık.ar adada 

Yunan Mi1Ii takım1 ucuılatruak. içfn hOkQ 11etımf2ln v~ rdfğl dl. _ otlar, ekş!m gemiye girermiş . 
mühim kararlar , .e aldı§'ı tedbirler acaba 3 - Havale g!şeslnde muıteklnln Aaanın ormanında da bir ardan bu 

~ Edirnede Erzurumda ve diğer muhitlerde ~eker dediği rlbt bfr değil, sureti umumlyede ıunma'cta imiş. Bir gün et,arta avlanıp 
t'lı lirne 

1 
(A • h11kkında da tatbik edilmez mi? Buınn lkl memur çalışır. Ay başlarında fş1fr dolaş·rken koyuna rastlar onu yemez 

~ti ltıı bu' _ • A.) - Yunan M. llı Tnrkfyede s11rfedllen ş'ker mlkdarı ma- çoğaldığı loln bu günlerde üçüncü bir yanı dalı" dl h İ 1 be b 
I~ ~·~tir ~~nkü ekaperule şehrimize h1mdur. Bu mlkdar Ozerlnden ıekere va- yardımcı memur da verHtr. O günü u:ırı ı Me!er ~yvan ~r a ~~t;r 
tıı .. u1'1>~t h~afir tekım, istaayonda b r ş- sati bir fıyat buluıa\ı: imkansız bir şey- nçüncü memuru bizzat kendim havale i r. 5~r arsan a ınıo u_ n 
~ 'lltıtı.ı ıvıur"ttlş General Kazım Dlrlk mfd'r ? Jşte her şeyden evvel halledıl 1 . ik ttı mah\O.katına hukmeden bir nevi hUkuın-
•ttıla ha.itte, bir çok ıevat tarafından mest lcabeden en mühim mese'e budur. g ıesıne Hamel t m. dar lmfş. Gemiyi de kendisine saray ya-

"ınıştı• · 4 - ava e memurunun mevcudu- par. S .. · Ş'!ker fabrflrı sı ~lan mıotakalara ucuz nu müdllrlyete teslim etmesi ile fşe Ftkat 6k9lllk o andın lt1baren bir 
Udet Almanlarının 1'kher veretrekk, ddığ:r mda~lalldl~rl bunddan başlaması arasınde yapılan tahkikata kaç ıün arslan ile ma•yyetl ylytcek bu· 

me rum e me o6 ru e6 ır zaone e- - _ talebi . rlm belki ekerlrı be altı kuru ahal göre yarım saat değll~ on dakika geç· •amaılar. Koyunun oldurDlmeılne karar 
Sn ~,., 2 erı 1 1 d ş l d şke l ı i p 1 1 mlştJr. Maahaza mudüriyet, bunu da fererak arslanın huzurura 91karlar, 
ı}q i..l (A. A.) - Bsşvtkll Hodza obemdrbsıhntlan evdn e Bf"lk 'rdf: wıyanhtnt\ce ecvlz etmiş, g'ş•[erfn mutlak su~ette Arslan derki: 
·~ur lllanıa 2 , H ı ihl'ı a ar va• ır. e ı ger mu er- t d d 1 ""·1 1 b '-~<ıı •ttlnl ıınm 8 • z ran tu de 

1
, kerli gıdalım meyva ve sair Şfl _ ro a ın a şe ~ama arı es auını temfn - Ben söz verdim, açlıktan ölür, 

'1er ;rıa. ~ Yit edrn 30 ·remmuz tarlh'i lerden alarak vtlc•ıduou beslemek lmki- ve icap edenlere muktazı tebliği ifa et- abtımı bozamam. 
,

14 
t,"'t ugnn cevap v~rmtş ı ir. nı vardır Fakat .. u muhitte kandaki şe- mlştlr . (iradesi vEchlle mhtdırdao ya- Malyyett kendfsinfn açlıktan ölme-

~~ıt. ırı ıxıahfy ti h"nÜz anla,ılma kert müv~ıentde bulnn" uraoak ancak ve rım saat evvel gelen •e bu_ sebeple 
l\ıst· l ancak şekerdi·. b f a bir ıey deklldfr. beklem•ğe mecbur kalan muştekl bu şikayetle ciheti alakası anlaşılamamışbr. 

lOde eroin kaflakçı}ıl'r Varlık it barlle de her halde batı A- bekl~menfn verd'ğl asabiyetle saatlarda ldar.-i bu'lustyeye alt olan binadaki 
'ı .l{lldij, '.- 6 nadolu hdn da refah lçlrde değildir. bir zuhule kapılmış olacaktır . ) bu m-.hzur daha ço\.: evvel nann dik-
~dh•ı oı' 3 (A. A,) - KudOs ;ı:abıtı:.- Türkiyenln dört buo·ğını aynı şeklide 5 - Har yerde olduğu gibi bhlm kata almmıı ve keyfiyet 644 740,1880 
~t~ l cllrc~?ıık uyuşturucu madde Qze~i- düş il nen kıym«tli büküm etimiz ş •kere postabınclerlmb:de de şimendifer lstas sayı 22 - 5, • • 6, 29 / 11 / 937 tarihli 
~I tl<i~ J'apan bir ku!11p1ny1' nın fz e vasatı bir fiyat bularak Türkiyenin her vonlarında olduğu gibi halk için otura- tezkereler ile icap eden makama yazıl
~~ tcı ııJ) etmfıtı-. Mtlyonlarc '\ lir' ya tarafında ayr. ı şekilde sahim asını temin cak yer lhıan sureti omumfyede lüzum- mış ise de mUsbet netice alınamamıştır 

lltrlit e de-po1arda saklar an lt ülliyetll ederse, Doğu'ularm ne kadar memnun lu addedilememlş. ve böyle bir tertibat Keytlsetln tevzlhan neşrini rica 
roın mllaadere edllmıttlr. olacatına fOpbe yoktur. )'apılmamıttır. liunun ve ufunet lflnfa .ederim. 

"Dudu,,ya dair 
"Dudun kelimesi dilimizd• 

türlü türlü kullanılmaktadır. 
Halk papafan gibi konuıan 

Dudu kuşunu tanır. Yaılı ka· 
dınlara "Dudu,, derler. Eski
den ihtiyar Ermeni kadınlarım 
isimlerile birlikte " Sürpik Dudu,,, 
"Haykanuı Dudu" diye fafınr
lardı. 

Tatlı dilli, şirin tözlü •ev· 
gililer kasdedilerek: 

«Dudududu dillim 
İnce de hellim» 

Gibi halk türkülerine a -ıf· 
miştir. 

Bir delikanlının aşlule ya· 1 
nıp tutuıan Mahıekere, "Dudu,, 
her gece tatlı tatlı hikayeler 

"anlattığı ifin, gazetede tefrika 

1
edilen hikay• ae•isine "Dudu· 
name,, adı verilmiftir. 
~ Dioan edebiyatımızda, mulı· 
telif mürıasebetlerle Baz, Bum, 
Simürg, Şahin, Şahbas, Kebu· 
ter, Hüma... Gibi kuı i•imleri 
arasında " Tuti ,, kelimesi de 
gefer. 

Asırlarca birfok Jwan ıa• 
irlelimi.zin ıiirlainJe, aıafıda· 
ki beyitte görüldüfü gibi gii%el 
oe nükteli konuımanın .embo· 
lü olarak kullanılm ıtır: 

Tuti gibi boşnükteler öğretti 
t. zebanın 

Baki gibi::nstadı suhanpervere 
can4 
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HİKAYE 
TAKATAK TA.K! 

• 
Nakleden: F. DEMIRDAC. 

N-cmi Kara~oç balık avlamasını lacıtyıp gürü tü gı:ıne bvşladı: Taka tak 
çok severdi. Onun için her Pa- tak! Taka tak tak! 

zar günü hem bava almak, hem de ken- Necmi Kart koç ta gayri ihtiyari 
d s 1nl eğlendirmek için dere kenarlar na mınldandt: 
balık avlama~a çıkardı. İstanbuldan da - Taka tak tak! Taka tak tak! Bu 
mükemmel blr olta takımı getirmişti. jda ne? 

Oııun bu iptilasını bilen arkadaşla- Bu gürültülerin öteki od'ldan gel-
nndan Sedat btr gün dedl ki: dlğlni anlayıncıt, ne yapmak lazımgcldl 

- Ben balık avlamaktan anlamam. ğlnl düşündü. Tak tadar devam ettik· 
Fakat saıı bir yer tavsiye edeyim. O· çe, bir türlü uyuyamtyac~ğını anlamı~tı. 
raya git. füğenecekeln. · Yatağından kalktı. ôtekl odadaki müna-

S:dadın söyledıği yer, yakın köy sebets zıı ihtarda bulu ıma1r, için, duvarı 
lerden biri idi. Bu köyün kenarındrn blrkaç kerre yumrukladı. 
ağır ağır akan derede pek mebzı.ıl balık Ses kesilmişti. N cmt de tekrar ya· 
vardı. Ağaçlık blr kövdü... tağma gir f. Aradan bir ı üddet geçin· 
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Alam,tı Farıka 

TOPANE Terazileri 
Ti~l'kiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamu!atıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

lrzarumda Satış yeri: NEŞET SOLAKOÖLU ..., Ortağı 
Gürcükapısı, Kavaflar çarııaı 

·--~---------------~----~--~--~------~ 
Erzincan P. T. T. Müdürlüğünden: 

. ~ 
1 - Sıvas - Erzincan tiren hatbnın lş1etmeye açıldığı tarihten sonra Y~ 8, 

Köylüıerden biri de her Pazar gürü ce, taka taklar tekrar başladı. Fakat bu 
oraya birçok kimseler eğlnnmPğe gittik s:fer gü•ültü o kadar fazla de~ildl. San-
ler lç'n, evinin bir odasını lokanta terli· ki öteki odadaki çekfniyor uuş gibi idi. .. 
bl düzeltmiş, masalar, s; ıdalyeler koy- Necmt gene dısyanama1ı. El ne ge· 
muş, üstteki odalardan birini de köyde çen kanduralarından birini yakahdığı 
kalmak isteyenler için hazırlam· ş'ı gibi duvara çarptı. Artık sesler kesllmiş-

I•ott carı Be1&Jlu 

iıtBAMİYIC PL!NJ 

& at~• 1111 Ural.ık - &IH Ura . . ... . -"" . 

otomobil kışın yol vazlyetiııe göre ctomobil, anıba veya kızakla haftada ıııntı) 
kabtlen üç sefer yapmak şsrtne Erzincan - E ·zurum arası posta nakliyatı b'C' 
Ağustos 938 Pazartr:;i saat 14 de ihalesi icra kılınmak üzere 30 - 7 • 938 tar! 
den itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye ko.!ulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli şehris\ 1200 liradır. 
3 - Teminati muvakkatesl 1080 liradır. ı ,,erııııı i 
4 ·- Teklif mektupları ihale saatından bir saat evvel komisyona • 

Necml Karakoç bu tavsly,yl dlnıe- ti. Necmi de nihayet uyua•blldi. 
dl, Sectadın söylediği köye gitti. Haki- Ertesi sabah erkenden uyanm1ştı. 11 • 
kalen hoş bir yerdi. Büyük bir iştiba ile Hsmt..n giyindi, takımlarını aradı. Dere- 71 • 

111 
111 
H 

il 

• 
. "" . ,. .. • 

olacaktır. ııııJ~ 
5 - Taliplerin olbaptaki şartnameyi okumak ve deha fazla izab1t 8 1ıı 

yemeğ!nl yedi. Temiz havayı clğerlerfnl nin kenarına yerleoti. Epeyce de b h\c 11 1 

ıiılre ,ı1ıre teneffil.s etti. tuttu. Artık hevesini tıttınin etmiş oldutu Hl • 
O hevesle köye Cumartesi akşamı icfn yavaş yavaş topl•ndı. Balıklardan 116 • 

• 
.. , ... 
• AH 

IHH 

üzere eyyami tatlliye müstfsna ber gün mahalli komisyon riyasetine mü·ae8
9 

rı ilan olunur. ( No 594) 4 -/ • 
• 

gelml~tl. Gece kö;Iünün odasın1a kıtla- birkaçını köylüye pişlrttl, yedi. Akşama 
d " d h d d ıtur'&la.r: ı Ma.rt, ı Hazın.an, ı Eyl1ll 

cak, ertesi sabah erkenden b.il ğa ç•k!t- ot>ru a ft re ön ü. Trabzon Valiliğinden: caktı. Zaten 0 akıamdan da derenin * * * Btırınc1tA.nun tarıihlnde çekilecektir. 
boyunu dolavmış ve balık avlamak için Ertesi gün daireye ge'd:~i zamar, En u elll lira mevduatı buluna• he 
en münasip yeri de seçmiıti. Sedadı görmüştü. Evvela one, kendisine u:ııar br'alara ttabil edllecelderd.lr. Trabzon Vilayet S. 1. M. M 

1
• Kap ıılı za~f usu\lle eksiltme ilanı. :r 

Bu köy düzeldi. Eh, köylü de fena bu kadar gOzel b~r yer tavsiye ettiğin- '(l(e, &'JIJ 1 - Eksiltmeye konulen iş Tıabz()nda Nü 'Dune Hastanesi ikinci kısıUJ it•1 
yemek yakmayordu. Kızı da babasına den dolayı teşe kür et 1. Sonra ne ka atı ve elektrik tesisztıdır. Bu işin muhammen keş'f bedeli 556,000 beş yüı e 

yardım ediyordu. Hani bu kız da t11m dar balık tuttu2unu ve köyd ~ vaktını T } altı bin Hradır. 
bir köy dilberi idi. Bir bardak su ister· nasıl geçirdJtlnl .hikllye etıi. UZ UCa 2 - Bu i~e alt ~artnam~ler ve evraklar Şunlardır : 
sen, gidip getlıitdl. - Yttlmz ded•, şunu sötlüyecektlm. 1· }çebaylıg" ından·. A - Ekslllme şartrıamesi : 

Şth'rde dairenin karanlık bfr oda- G2ce yatsfa girdim Uyuyacağım. Öteki B 
odadan tıir patırtı başlamaz mı? - Mukavele projeEi : 

sında çalışan Necmi Karako,. için, balı" 1-Tuzluc da lrşa edll,..cek hükfım't c B .ı ı L i I ı ı ~ Sedat bUDu işitince güler ek dedi kr: - ayın•ıır 111. • er gene şıırtname~i : 
av• kadar eğ'lencelf hiç bir şty yoktu. Taka tak t k' Ö 1 d 11-fl l? konağına a\t 28658 lira 73 kuruşluk ke- D - Yapı işleri umumi tenni şıırtaamesl: 
Yirmi ya1ında blr delıkanlıya da bu ka- - S d a bil Y 8 e?6 m şit muhteviyatı eksiltmeye konmuş rur. ~f 
dar zevki "Ok O'Örmemelı? - an nere en ıyorsun 2 B . it t e ve dl"er E - Vahidi fiat listesi ve bususut şartnamesi husu•t şartoama ıabtyesl 

~ 6 - Ben b·lirlm Köye gitmeden evvel k-
1
u dışe 8 şar nam 6 şff hulasası cetveli ve mahd listesi: 

Nfcml yemeğini yedi, kahvesfni b 
1 

. ö 11-· evra şun er :r: ~8bl 
içti. Yatmak lçiıı odas na çı:kildf. İyi bir sana _u ~ese eyı s ylemeı,;ı un~~n:;uşum. A- Ekılltm9 şa1tnamesl F - Ptoj~lerl fstaye1:1ler bu şartname ve evrakı 27b0 ku"UŞ bedel ıı>ll 
balık avcısının sabııh erken kalkmas ı O gnrultu"ün sebebi nedi~, bı lyormu-. B- Mukavelename linde Nafıa Vak!letl Yapı tşleri Umuın Md. ve Trbzon Nafıa M. o. lstaııb~ 
ı"-·mdı. sut? Onu da anlatayım da bır daha ait· C p . IUJ 0 - •cııe ve Erzurumdan alab lirler. 

Necmi soyundu, yata~ına girdi. Ak- t ğln zaman, kulıığında kUpe olsun. D- Si's ·ıei fiat cetveli ~f. r 
K .. öy!ünün kızı yok mu? Onuıı adına E- Fennt şartoam"' 3 - Eksl'tmB 15 - 8 · 38 tarihinde Pazartesi günü saat 12 de Sıhbal 

şamdan da bütiin oltaların1 h '!zulamı~ tı. ~ d f d Uınmüban derler. Bu o odı:da yatar. F- HulaAsal '·eşlf bedeli defteri a res n e ya ıılaca'kbr. 
Rahat rahat uyumağa hazırlan yorou, ... k 

Daha tatlı uykaya yeni varmıştık', E~e gelen müşterilerden biri ho~una İsteyenler şartname ve evrakın bir 4 - ... E si tme kapalı zarf usıılilo yap lacaktır. 10,ı 
acayıp bir gürültü üzerine göz erini açtı . gı:lers·, gece herkes vatt ğı zamar., o- lira 43 kuru' bsdet mukabi ind ı Tuzlu 5 - E!!siltmeye girebilmek içln isteklilerin 25990 lira muvakkat teııl ~ 
Kulak verdi. Pencereden yıldız do'.u tu- dasında fşte böyle gürü'tll ç ~arır, müş- ca hçebayhğ nda müteşeklH komisyon· mektubu v ya makbuz ve \?undan başka aşağ'ıdakj vesikalarını kapall ztırfllltl 
temiz semaya baktı. Ortalık 

0 
kadar teriyi uyandırır. Ta ki müşterı kapısına dan vsya K rs N fa D rektörlüğiln- usulü veçhlle koyması lazımdır. ~ 

aydınlıktı ki, insanın sabah oldu"una ıre!Jnceye kadar.· Z 1101 kapısır.ı ~a den suretledni alabilirler. A 1938 · ı · 1
11
P to k t ~ A bk k 

1 
_ - ma ı ser.es ne alt en az 300,000 liralık buna benzer bir ış 

hü~ medecıı"i aellyordu Her tard sakin açı 11.Tuıar.l K' kar asını an adın tabiı.. 3 - hbu inşaat 1/8/938 tarihinden-6 o • 1 necm ara oç· ğlna dair Nııfıa Vek!ht nden almış müteahhitlik vesikası. 
ber taraf sessiz... · itibaren 15 g~ln müddetle eksiltmeye . 

N 1 
v k _ ödn.11-- _ - Halbuki ben, dedi, hiddetimden korulmu•~ur lnales\ 18/d/938 Per.;ıombe B - 1938 malt senesine aıt T cırct Odası vesikası : ·'' 

ccm "ara oç ruya g ~unu zan- pıbucDmu duvara fırlattım.. Y • " C ·· ·· it ,.. 
netti, tekrar yatağına girdi. F kat tam _ Vay budala vay! En güzel balıtı günü saat 14 d: Tuzluca l Çdbayhk ma- - Teklif mektupları yukarıda Uçuncu maddede yazılı saatten \ıııl~ 
aozlerlnl kep!yacatı sırada, deminki kaçırm1ş sın... kamında müteşekkil komisyonda yapı- evveline kadar Sıhhat M. D. dairesine getirilere Ei:siltme Komisyonu Re

1 

Erzurum Tapu 
Müdürlüğünden 

Erurum Vaniefendi mah - lleli 

Kars İnhisarlar 
Müstakil 
Müdürlüğünden: 

Adil kızı Peruze ve ayni mahalleli 11 · 6 - 938 Tarihinde ihale edllcce-
. . ı?l evvelce llAıı edilmi' olan Kns ve 

Mehmet kızı F erıde ve şaıre tara- mü hakatına ait inhisar maddelerinin 
fmdan idareye müracaatla muris- taş1ma işl on gün müddetle pazarı e
leri Ahmet oğlu Mehmetten ken- ı.conulmı ştur. 8 - 8 - .938 Pazartesi günü 

saat 10 da Kars Lh sarlar i<laresınd~ 
dil erine intihal eden Tafta köyün- tbale$i yapılacak ttr. T alfp olanlann v 

de müştemilatlı hane va han ve şartnameyi görmak ist~yenlerln ihale 

h 
· kö d A h gününi:ieu evvel h~r yerde lnhisarl11r 

· arm~n ve aynı Y e P az idaresine müracaat etm leri ll&n olunur. 
ımevkıınde dört ve köy önü mevk ·- ( No. 591 ) 4 - 3 

,inde iki ve kolanlar mevkiinde iki 

ıpar a tarla ki cem'an altı par

ça tarlanın tcıpu sicilinde kaydi 

colmamasına binaen senetsiz tasar-

• ruf ata kıyasen muamele yapılaca

fma g6rs ıözü gecen gayri men-, 
kallarda o•akai tasarruliyeler mev 

•cul olanlar varsa tarihi ilandan i

ibaren -0n 1 eı gün icinde evrakı , 
ımüıbitelerUe birlikte tapu Müdüri• 

yetine veya tahkikat güniı olan 

19·8-38 Cuma günü mchallinde 

bulunacak tahkik memuruna müra-

'Ctıatları ilan olunur (No; 606) 

AJenen · teşekküt 
Dayıtn bolma seven Regıbın ve fa 

tından dolayı beyanı taziyette bulunan 
bllcUmle dostlarım1n ayrı, ayrı teş .. kkür 
tdmetl bir borç blllıfnı. (No. 605) 

AllPst namına 
Zt11a Soylu 

DOGU 
I IDd l&b.Uedı a.ııımıt il kant 
I~ • ı M ıt 
• 1 1 1 ,. • 
1 1 • 1 19'1 1 
1 > 1 1 lH t 
1 • 1 l ... • 
1 > 1 l ... • 

l• ~ J"" ~ 
:lan 'ferecek kmıaeler ı>OQU Gue -

t.ıe.sı İdare M1ldtırltığtlne m1lracaat etme -
t1dnrle!'. Devamlı 1lanl&r lçiıı buua! ta.rtft 
tatbik ed111r. 

ıtırmısılı ~ ıtarıl• "1r m.ıaı· 
tuıuııe &lJ.Dlı. 

Acır. cıetııtırm•k il kurııfluk ıereıt 
Ilı. 

DOOU Dnı Tarif .. 
9enel1 • 11 uıe 

&JU &Jl.ıii ! • • 
üo ayb.lı 1 • • 
ır &J1ılj 1 ![ 1 

l:GNEBİ MEMLEKETLER İÇİN 
1 .. Un 

1 1 

lacaktır. makbuz mu'{ab1füıde verilecektir. 

4 - E\cslltme kapah zarf usulü ile Posta ile gö:ıderllrc~k m1kbuzlann nlhayet üçüncü maddede yazılı 051
1~r 

olfcakbr. ır 
5- Eksiltmeye atre'oilmek fç\n şart- kadar gelmiş olmaları ve d· ş zarflarının mnbür, mumu ile iyice kapatıJnııŞ 

o sı lazımdır. 
namede yszıh 2149 lira 41 kuruş'uk 9 
muvakkat teminatı vermeleri ve eksilt· Postada olan gecikmaler kabul edilmez. (No. 589) 4.....-

mPye i~ti ·ak edeceklerin kanunt evsafı 
haiz olduklarını lsp~t eylemeleri. 

6- Talipler üçllncl madd~de yazılı 
saatten bir saat evvellne kaoar Mal 
müdnrlükl rindrn alınacak ma"-buz veya 
bankalardan alınmıı olan muvakkat le · 
mlnat m~ktup'arile bi-likte keş f mek
tuplarını Tuz uca hçebaylğında müttşak
kll komisyona verimfş olması. 

?- Posta ile gönderilecek mektup· 
ların nihayet Oçüncü maddede yazılı 
gün ve saate kadar gelm'ş olması ve 
zarfın mühl1r mumu ile ly c ! lcspatılmış 
bulunması laz •mdır. Postada vuku bu
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

< No. 572) 4-2 

Sarıkamış Askeri 

Askeri esapveMuame16 

Memuru Okuluna 
Talebe Alınacak 

~rzurum Askeri Satınalma 
~ ' 

Komisyonunda"'~ 
Kara, deıfz ve hava birliklerinde istihdam edilmek 

muameıe memuru okuluna 100 yedek su':>ay alınacaktır. 

~ l bessP uzere bu yı 

İiteklilerin hem3n bu\undulu yerin Askerlik şubesine müracaat 

~I 
edere~ 

but şartl!-rıp~ anlaması lazımdır. ( No. 604 ) 

Satınalma Erzurum P. T. T. Müdürlügv ünden : , 
ıı,tr' K . d 1 - Haft'lda mütekabtlen iki seferli 560 lira muhammen bedelli '{6 rf 

om1syonun an : mütekabllen üç Sff 3rlf 870 lira muhammen bedelli Hasankale - Doğu;aysııtaf 
13000 kilo sabun, 500000 kilo arpa taıı 8 Ağustos 938 pazartesi günü saat 15 de ihalel katiyesi yapı11J181' • t1 

kapalı zarfla eksiltır.eya konulmuştur. 25 7 938 .. d ıed" · · gD.nun en itibaren iki şekil olarak kapalı zarf usullle Hasao1'• 
Sabunun tııhmin bedeli 5330 lira ilk te- siltmeyc çıkanlmıştır. 
minatı 399 liradır. Arpanın tahmin be- ıO 
deli 11750 Ura ilk teminatı 881 Ura 25 2 - Ü~ seferli postanın teminata muvakkatası 783 iki seferli post

311 

kuruştur. S.obunuıı ihalesi 25 A~ustos liradır. o 
938 PerşAnbe günü saat onbe~tedir Ar- 3 - Bu husustaki şa~tnameyl okumak ve daha fazla izahat alııııı1' ôdl 
panın ihalesi 22 Ağu~tos 938 Pazartesi talip\erfn eyyamı tati iye müstesna her giin Erzumm posta ve telgraf JI) 

günü saat onbeştedlr. İhal" lerl S nkamış ğUne müracaatları ilan o'unur. ( No. 571 ) a -1 ,/ 
ta askeri satınıılma komisyonunda y11pı· __.....-' ..ı 
Jacaktır. Şartnameleri her gün komis- '{#~ 
yonda görü'ebillr. Teklif mektupları Sahih ve Başmuharriri Umamt Neşriyatı İdare E~eıı ()f} 
belli gün v eaattan birer saat evve: lılerl Müdürü: Bahadır otJ1' 
komisyon başkanhaına verilmjş buluna- CİHAD nADAN ,..,.,..., i 
caktır. (No. 552) 4·3 Bftsıldtt}ı 1erı DO«l\J Bft119' 


