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Ba:nlmayan uuılar geri verilmez 
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Japon aranlaşma_teklif ettiler,' 
Ruslar razı :olmadı 

•\ 

• 

Evvelki gece bir hırsız 
girdiği evin sahibini 
tabanca ile yaraladı 

Japon teklifine karşı Rusların ileri sür- Evsahibininkızıyaşından'.beklenmiyen 
d •• "" .. ""il / .. k k k bir cesaret ve soğukkanlılıkla 
Ugu ~a ep ~JEl,!Za _ere apısını apayor hırsızın kaçmasına meydan vermedi 

Çinin ispanya gibi her gün biraz daha harab olan şehirlerinden birinde iki görünüı 

Dun ıece şehrimizde gece yarııın 1 Bu mesele de bu şekilde kapanıp 
dan ıo'Ora btr ctnayet olmuı ve Hasani kalmı~tır. 
Basrı mahalleılnde oturan HOsnU namın· Vak• nasıl oldu 'l 
da birisi evine giren bir hırı.u tarafından HüsnQnQ!l evi Hasan Basri mahalle· 

sin.iedlr. Evınde blr h'zmetci bir de 
tabanca ile aeır surette yaralan uışttr. JAtlı"' dı B d b k 

1 
d k ev o. 6 1 var r. un an ıış a ev e ı· 

Hüsnü klındlr '? zı, karısı ve kendisi bııluniDaktadır: 
Hüsnü Aşk.alenin Koşapınar köyün HOsıın karısı ile bir odada yatmak· 

d~ndlr. Koyunculuk. Ve hırdavatcılık ile tadır. A\:ş'llID yemeklerini y-dik.ten eon
fşg-al etmekte olup Güren kapısında da ra biraz konuşmuşlar, ıü llşmOşler ve 
bir dllkkan s hibidir. Sadi isminde bir nlhayd herkes yerine çektllp yatmı~tır. 
de ortağı vardır. Hllsnll diyor ki : 

Nümune hastanesinde yatın.akta olan - Ben d!llgın yatarım. Allem bana 
_ 1_ dl lf d 1 • ıece s9slendl : 

yaralı bay HuınQnUn .-.en ı a ea ne go A 1 "'\ b' k k lk baı.t 
re, AşkalBDin Koşapınar köynnü terke· ( K - mm 06 u kır dışı ) vBar, a .. 
d k b l 1 b . d r . arım a111oamın ızı ır en ışığın o· 
~re ur aya ge mes ne se ep ş 1 u · tomobil ı6ığı oldugunu sandım : 

Hüs-ıQnüa orada Osma~ isminde bir - Yat aşağı, makine ışığıdır dedim. 
kardeşi vardır. Nenepaşa ısmlnde.kl kı- Fakat kadının tekrarı üzerine lam-
zını kardeıt CJsman oğluna istemiştir. Fa· bayı alarak ve kızla•ı Nenepaşaya da 

Ş h ı d 
kat kız, kendi soyundan koca istemedi· seslenerek, hep beraber evi aramaya 

S 1 
A u a e h b ı e ğinden bU iş O\Bmamıftır. bafl&mtŞJar, e an i k mu ar e e e rı n HQsnü bu mesele Uzerlne oraları Evvela ambar dairesinin kapı11na 

A t'rkederek Teşrir.i saninln beşinde Erzu- bakmıslar. Fakat bir şey görememişler. 

~nıaşması arkası kesı•Jmı•yecektı•r ruma gelmtıtır,Oradaki arazisini de or· Hüsnünün kansının: 
takcıy.ı bırakmıştır. - Amml ottu bakındı .. 

R A Ay İkinci bir talip Diye bağırması üzerine mutbah oca-
B F. • T . Geldikten on beş güll ıonra HüsnU· ğının l9lnde saklanmış o1an hırsızı gör-

il 'k.~ temmuzun otuzuncu günü Se- uzak Şarktaki Rus - 'apon harbı· nUn kızı Nent'paşayı bu sefer de kom- müılerdlr Fakat tam bu sırada hırsız 
tıı.~ le, yalnız Balkanlar değil, bü- J j fUSU canbaz Musa kendi oğluna almak feneri Hüsnünnıı gözüne tutarak taban· 
""' s lh h kk d _ casıoı bo~altmışbr. ~ld· u alemi için pek mesut bir Q ln a dün aldıg., ımız tafsilat lstemlşUr. Fakat HUsnu buolara demiıtlr Hllınü diyor ki: 
d~ıe cereya~ ~tti: ~~ikan ant~b ki: - Nereme R'eldl bilmiyorum Artık 

t 
konseyı:ıı eıs ve y . - Ben yerimi yurdumu sırt bu yüz- bhblrlmfze kanştık, ben ondan kuvvct-

a.. n r ı unanıs- Moskova 5 (A A ) - J ti \:1 Ba k'l" H . . N · apon se rl lngillzler Ruslara liak veriyor den terkedeıek geldim. Blr daha ben- llylm, barltl altlma aldım. 
lfl•t Şve ı ı ve arıcıye azırı hariciye komiseri LltviDof'u ziyaret ede- ( k " aka k Londra 5 (A A ) - Roytn bildiri· den bOyle ıey istemeyin. Ar aaı 3 ancl1de) 
\te lı a 'la Bulgaristan Başvekili rek, hududtakl hare\Ata her iki taraf 8 - B \rll ç b 1 •1a · · N K 1· ı d bl 1 yoı: ugun aşve em er ııyn aram 
llof rıcıye azırı Mösyö öse va- ca a r n hayet verilerek, lhtilatm dip- kamarasın,.a bir nutuk lrad ederek 
Q(d ~rasında dün tafsilatını vermiş loması yollarlle halledl:mesinl teklif et- evvela lngfüerenfn Po~ günlerdeki siya: 
lt Ugunı l . d'l . . mlştfr. . M -"l6t k uz an aşma ımza e ı mıştır. Lit 1 d kil k b 1 J 1 si vn1yetıoi ve So'lra da bulun dünya 
l:ı'Üt: ere ve i?1~ada ~kselans dör.t tından ::vtlc~ 7ş~a~ :d~lmf;P0~:oar ::~:· lılerinl izah etmf~tir. 115 saat sü·en bu 
Qaıe n ~evletioı temsıl etmekteydı. rm tsblJyes!ııi tstemfş~lr. Japon sfflıi nutkunda bay Çemberlayn hulasaten dl 
<>k tcnıızde çıkan resmi metinde hUktlmetfnı:len yeni talimat Jstlvecektlr. yorkl: SonM günlerde ÇekQslovak.yada 
ı ~duğu üzere, bu anlaşma, Bul- Sovy••tlerin teklifi müzaJiercn Çeklerle S~det Almanlarının arasıı:ı bul 
ttistan'I d'v B lk d l tl . trnımsını kapı,·or mak ıayesıle durmadan çalışırk.en Sov 

ııı.ı a ıger a an ev e en- ~ ,, t R il r J d ' Saik . Tokyo 5 (A.A.) _ Verll•n malu· ye usya e aponya arasın a çıkan 
'it ı't• an sulhunu takvıye etmek mata göre Tokyo siyasi mubaflli Sov budud hadisesi dfha doğrusu harp va· 
ı.._. ltlıa t OO t 't O 

1 1 l 1 W M 1 ~liği 
0 

•• esasına mus enı mesaı Y• t Rusyanın vermiş ok'uğu cevabın z yet botun duoyada olduğu g-lbt, ngtl· 
~. Qı .. P lıtikası yapmak hususunda- roO:r.ake 6 kapı ırı kapamakta olduğ terede de derin teessür uyandırmışt•r 

Karadeniz otelinde Arsen 
LDpen'i bastıran bir hırsız 
Ceplerini karıştırmadığı müşteri bırak
madı, parasız bir müşterinin cebine de 

bir "Serkldoryan,, parası bıraktı! 
~ga UJlerek arzularının ifadesidir. ka· aatıodadır. u , ArkatJı 3 ancilde 

itti, k'tan ve diğer antant devlet- Evvelki akşam saat altı buçukta kadar ·muvaffakıyetle dolaştı2ını öğrenin· 
lttnı· arşılıklı münasebetlerinde ak- 70 ı ı• k b • r • h t• 15 Karadeniz , teline gelen gençten, sakal· ce, hadiseyi keıdlslnded soranlara: 
Ve bış oldukları titlaflar mucibince 1 1 1 yar hca btr misafire otel sah'b\ tarafından • Hırsız m ıırhametll bir adammı11. Benlm 
~tte er ~e suretle olursa olsun kuv- 5 num8rtılı oda verilmiştir. Gehn mUş· parasız oldujumu anlayınca, cebime bir 

t~hh"llluracaettan istinkaf etmeyi yaşında bir k 1z1 a ev 1 i teri erkenden Y_atmış ve aynı odada ~~~!l:t~:_yan ılgara parası b:rakmıı• 
d ... 

1 
ut etmektedirler. Keza antant yatan garson muıterlnin sabah Uç bu- H "• ttl ,_ b d u tQ ırsız ortada yoktur. Aranmaktadır. 

'llal eri kendilerine müteallik bu- • çukta ır.ay :>l uğunu gşrm ş r. 
dliQ Clrda Nö · b d · - d" J ht • k d • 35 _ı d Sabııhleyln otelin sahibi kıılkt·ğı 
~ en kıs y~ mu~. ~ e~ının k 0 r: ıyarın ayın pe erı yaşınaa ır, vakıt ıaat ve cuzdanında bulunan ıso Babalar, 

itti Ve mı~ a mun enç as erı: •k • l k " . k.uruıun kaybolduğunu görmüştür. Otel-
bn~nrnıe ~avaı maddeler hakkındaki l ı tar ayı ızın uzerıne yazmış ve kızı de yatan diğar mü~terllerden de kalori- çocuklarınıza 
1t l rı ve keza 24 temmuz 923 • .k h ·ı [ ferci Ahınedtn altı buçuk llrası,g-ene aynı 
%dll~:tan'da imza olunan Trakya ımam nı a l e a mış / odada yatan t(an şoförünün 350 knru~ıı dikkat ediniz f 
kıı..a1 ~ ınukavelenamesindeki hü- . . Slvasli Vehbi isulade bir müıter!nin de • 
lh- trı t tb'k k Gazetemız, imem nık&hlaıınm do~u Kayın peder mı? Yokn damat mı? 1 ~o kuruşu sal lnda yatan şoför Sadık 
~~ a ı etme ten vaz geç- bö' t d d k1\ı- t I ltı I -ıdo ' lk' k"f b . ,. lek " . . . . . ges n e ne erece u u va2 yet er t yar gu : Atasın 15 Ilruı, 4 numaran o:iada ya 1 ÇOCU a anca karıştırırlarken bir 

«<\ arrur ettırmıslerdir. ıbdas ettiğini bir çok defalar. yazmış ve - Kayın pederdir, dedi. Ben de tan Ka serili teccerdan E1refn bir altın • " . 
b..ı ,Jrca neşrolunan resmi tebliğde buru mballerlle de göstermişti. iDlerek savu~tum. saatı, ay numaralı odada şoförı Muhtttioin kilin ÖIUffiÜRe S8bep OldUJar 
~t • aşınanın beş devlet münase- Don de gülünç olduğu Jradar feci Fakat içime _dert olmuştu. Mesele- Sf>O kuruşu kaybolmuştu1'. Tortum, [ Husust] - Şekerli kÔ• 
~t...t\:nde tarihi bir merhale teşkil bir haber aldık. Hadiseyi Yusufellne yep- yi köy.llien tahkık etmeğe mecbur ol Muhtelit eşhcısıı alt bu kadar para· yiinıten M 15t:ıfa oğlu 339 dotumlu AU 

[) te olduğu zikredilmiştir. t ğ'(sıyabalten dönmüf olan bir arkada- dum. 'Arkası 2 incid~) nm akşam Qzerl gelen müşteri ile birlik· Osman ve Sabri otlu 340 dofumlu 
l\ııt aha ilk zamandanberi Balkan şıın z şövle anlatıyor: •• k b• te vıkıts , z kaybo!aıası nazarıdhkatl Kahreman ellerine gecfrmfş oldukları 
ltlndilntı devletleri Balkan sulhunu - Çoruh viliveUr.ia Yusufeli kaza. Uç erke ır kadın cslbettiğlnden, erken gelen mü~terlnln ::rd ta:~nca;ı k~rıştırırlarken, tabanca 
Ilı ~faa etmek i in Bul aristan'la sına bağlı E"sis köyünde bulunuyordum. • • b• b• . . d• bu hırsızlığı yaptığı anlaııJmaktadır. M:b::ut r~ız~ :~7a ;ıış ve çık sn kurıun 
t taaı birl'v• d 1uı g d . Bu köyün imam oğlu mahalleıinden ge IÇIIl ır ırıne gır ı Başka tafsilat: Hırsız aıırılan para· bat etaılıttr. Zavau~tu~ı~ Ehllne~İ 1J8" 
\ .. ~t ~· ı~n e unmayı aıma çlyoıdum. Yo' un kenarında, bir dıvarın lardan başka Halep işi bir mend11, bir tor. 

1 
er a m ~-

~ ~ u;0;1şler .ve antanbn me?fa- dlbhde biri ihtiyar, biri genç iki kişi O· B l d b' .. t b elektrik feneri, otel mUdQrünQo bir pan- Babalar, çocuklarının biraz dikkat 
t..atllda . ulganstan menfaatlen a- tarmvş, kunu;uyorlardı Selim vererek ~n ar an lflSl ~. a~C8 ntalonunu, ayrıca bir müşttrlnin bir ediniz. 
ll\~tk ~I~ bir tezat husule getir- gıçerken ne yaptıklarını sordum. lle yaralanarak Oldu ipekli mendllfni de. alıp ıötürmeğl lll .. • • . 
t~ cıhetinde bilhassa itina gös- ~·r sa\rallı ihtiyar adam, yanındaki · Hınıs, [Hususi] _ Köşk köyUnden zumsuz görmemlıtir. Dort Vekılımız Ankaraya 
~t~tif le~di. Atatürk'ün yüksek di· nl gostcrerek: lmam oğlu Emin ve YU1Azım ve Ahmet Etletceli tarafı: Hırsız bir mllşterl· avdet etti 
)tt lerıyle hareket eden Cumhuri- ~ Keyın pedeıle der~leşlyoruz, de· oğlu Mustafa adlarında nç klıl arasında nln de cebini yoklayarak deau pare, 
l . hliknrne l . . . dl. B rdenblra ıaşırdım. ÇunkQ ihtiyarın kadın yftzUadrn kavga çıkmıı ve bir· fıine yarayaca~ bir mendil bile bulama- Ankara, 5 (A. A.) - Dahiliye Ve• 
·~tanı t erı, şımdıye kadar, Bul- kayın p0 der diye gösterdiği adam otuz, blrlerlofn kafasını kmtcısya kadar dö· JıtJC!!, boş ceblcrden birine 17,50 kuruş ldll ŞOkrn Kaya, MiUt Müdafaa Vekllt 
~ tll ~ komşularını yaklaşbrmak otuzbe~ ya,Jarında birisiydi. ğüşmUş~erdir. Bu kavıada Emin taban· para bırakm•şt.r. Bu parasız müşteri esr· General Kazım Özalp dün, Hariciye Ve • 
~. erınden gelen gayreti sarfet- Yıınhş iıttmiş olduğumu zannederek ca ile yaralanarak ölmüıtür. Müllzım tesl sabah cebinde o:ı yedi buçuk kuru· klll RüştU ArH, Nafıa Veklll Alt Çe• 

( Arka•ı 3 üncüde) tekrar sordum : ve Mustafa yakalanm14lardır. fU KOrücıce, ve o~elde bir hıraızın bu tlokaya buran Ankaraıa döomQflerdlf' 
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- Benim görüşüm 
• 

DOGU i Aü· slos 1938 ~ 
• iki ağaç arasına kurduğ&J 

CAM ADAM 
Açık teşekkür 

Köylüler şekerin ucuzlaması üzerine 
Belediye Reisine teşekkür ediyorlar 

Sırat köprüsünden 
geç/'erken d üşüpyaralandı R. ~ TAŞKIR--~~-----

Alman teknisyenleri ve ilim 
adamları aylarca, hatta bir riva
yete göre yıllarca uğraşarak sanat 
harikası diye vasfettikleri bir cam 
adam yapmışlar. Müsbet ilmin za
feri diye muazzam nümayişler ya
parak aktarı cihanda bu cam ada
mı teşhir ediyorlar. 

Ajanslar mütemadiyen konuşu
yor . . 

Cam adam geliyor. Cam adam 
bin bir naz ve itina ile vapurdaki 
mevkii mahsusuna yerleştirildi. 

Cam adam Bükreşte. 
Cam adam gümrüğümüze vasıl 

oldu. Ambalajları çozülüyor. Cam 
adam Amerikaya gidecek. 

* ** 
Cam adamı ben d~ manasız, 

mantıksız bir tecessüs, bir tehalük 
ve iştiyakla bekledim. Ve nihayet 
z ıtı muhteremle te~errüf etmek 
imkanını buldum ve ancak o zaman 
bu meşhur kimsenin ne kadar nazlı, 
ne kadar nanemolla ve ne kadar 
çıtkırıldım olduğunu anladım. 

20 inci yüz yıl dünyasının ilim 
ve sanat harikasile yaratılan bu 
cam adama acar bir ilk mektep 
talebesi gibi bir taş atmak geçti 

Oltuda iki namus 
hırsızı 
yakayı ele verdi 

Bunlar göz koydnkları kızı elpe otmek 
için nasıl bir plan çevirmişler? 
O:tu, [ Husmi J - Oltunun Orük 

köyünde Ömer kızı Altın, GUndUz bağ· 
da uğrı-şırken, gene o ~ iijden Abdi oğ· 
Ju Sırrı kıza ttct vCzd~ bulunmak. iste· 
miş~e de, kız mukhvmet etmiş ve müte 
cavizln elinden keçmağa muv. ffak 
olmuştu·. 

Kız hadiseyi ayıp sayantk babzsıııa 
anhıtınıı,;tır. Bir gün soDnt gece yırısı, 

babası bağı sularkrn, EU j UD k.eılldiğini 
ırörmtlş ve suyu çı,vlrvirmek için yarım 

lllal kadar )'ukarıya gilm. g' mecbur 
olmuştur. 

Eııtsrn suyu lQ yukarılard '!n k;ısden 

çeviren Sırrı ile Hnseyin oğlu Ali vazi
yeti fırsat bilerek, hamen bağ evine 
ırlrml~ler ve uyuaıı:k~a o\un kızın mu 
kavmetlne m~ydan vermiyerek lrf.:tlnl 
paymal etmişlerdir. Biçare kız nekadar 
bağır p çağumış ad<', sesini kimseye 
duJUraıağa muv; fük olamamıştır. En 
nthayet babası Ömer g.alaı.lt s l de, o 
vakte kadar fall'er kaç.nışlu ve izlerini 
kaybet mlolerdir. 

HadJse zabıtaya aksedicce, derhal 
tıklbala başlanmıs ve namu ı hırsız'arı 

aradan yirmi döıt s!lat geçmEden mah 
kemeye vgrllmfş\erdir. 

Bu hususta ıeceli a-Undüzlü çalışan 

-
içimden. Ve sonra neticesini dü
şündüm. 

Bu, ne büyük bir cinayet ola
caktı. Evet küçük bir taşla ve 
bir saniye içinde harikalar hari
kası bir varlığı yılların emeğile 
yaratılan bir adamı öldürüvere
cektim. 

Seyirciler istiğraka yakın bir 
alaka ile ağızları bir karış açık 
cam adamı seyrediyorlardı. 

Bana öyle geldi ki, mütevekkil, 
durgun, miskinliğine rağmen cam 
adam zavallı seyircilerinin bu hay
ret dolu alakasına şaşıyor ve 
kendi içinden budalahğımıza gü
lüyordu. 

Bir lahza, bin bir eza ve cefa 
içinde bin bir mahrumiyet ve iztı
rap kasırgaları arasında mevcudi
yetini muhafaza eden et ve sinir 
insanla, bir küçük taşla parçala
nabilecek bu oyuncak adamı mu
kayese ettim ve şu mülahazayı 
yürüttüm. 

Cansız cam adam ilmin, sanat 
ve tekniğin bütün üstünlüğü ve 
fevkalaıleliği yanında, canlı insa
nın harikulade aczini kuvvetle ifa
de eden mecessem bir oyuncak 
heykelden başka bir şey değildir. 

Sürmenedeki 

Dumlu nahiyesine b;ı(jll Tııfa'l'if 
koyii muhtarı Bekfr A nıstan ,'t-~ıaı 
ğıdaki mektubu aldık: 

«3 Ağulos latibll lı'azet~n'zde 
(Şeker meselesi halledildi) serle'vba-\ , 
si~e verdiğinfz mO,jde yüzlerimizi. 
güldürdü. 14,kmek derecesinde ihtiya
cımız olan şeker, yalnıı bizim değil, 
bl7den gelecek yeni neslin s9ğlam · 
lıtı bakımından da büyUk. blr ihti· 
yaçtır. 

Bu husustaki ihtiyaçlarımız göz· 
ü JÜne alarak, çalışan , büyüle yardım 
lar gösteren, mesleğlntn aş kı Bele
diye Reis\ MUbel\dls Şevket Arı 'ya 
ve bu yardımda mesalst geçen muh· 
terem ga7.etenlze halk namına derin 
~ayğı ve te$ekkUrletimizl arzetmeğl 
kendime bir vazife bilirim » 

••• 
Ergenls ki)qü halktndan Serııet 

Özel de bize ~unları yazıyor: · 
«Ekmek dert~c sinde ı httyacımız 

olan şekerin uçuzlaması yalnız bize 
de~il, gelecek nesle dahi ~ıayat ar 
bağışlamıştır. Muhterem Belediye 
reisimize, «DOGU» heyf tine bfzl~rl 
düşündüklerinden dolayı şükranları
mızı alenen arzederlz 

Biz köylülerin ayni derecede 
ve belki de daha fazla lhttyı cımız 

olan tutun flyatlannın da bir az in
dlrllmesl mümkün olsa çok memnun 
öl urduk.» 

;.;..... __________________ ___ 

Sarıkamışta meraklı 
pehlivan güreşleri 

" .Söylehaiğine göre, vebali çokmuş, Ahirette de Sırat 
köprüsünden geçebilmekten ümidi · kesmiş ! 

~ • • Muş .tHusus1] - Muşda~çok iyi renç· lerlm yetişiyordu. Bir do!u geldi buP14:'. 
b~ı: lk ed,e.n Osman rdında birlsi vardır. zedeledi Çırpındım ve bunu kendi lllel· 
B ~ 11' mekte':> medrese görmemiş, l'a nevr Amalimfn fena oldutundan ileri g 

10 
k bir hocalık izafe edilm\sdir. dığlne hükmettim. Buna binaen şu b 

0 
B İlkbahardan Sonbahara kadar sene yokmuş, bin sentı lnfş ve b'r 
se ~stanlaı ı ekmek ve daha fazlaca . kadar ııene de düz yı1 lu bu'unao k!ld•:. 
tut 1. · dirmek.tir. _Bir .gün tarlasında ince, kılıçdan keskin sırat köptüsu ~c· 
çal ı~rl\~, birden t- İfe do'ıı Y · ğınış , ld- tınma ge'dl. Mıı ntvl durumumu bir t 

1 rtke ,}/~ ayan tQtu.nle ~in yapn.klarır.ı rübe edO!İ n, ded'm. Olduk.ça kal.uı ~(. 
delmJV. uııdan çok mUteerslr olan mec- a~a cın dallarır, ı sivri ve keskin tır b , 
züµ Hoca osmah · yanınc(akl eski şişhane de budadım. Altındeu tıu grçen oıduı.ç~ 
lUfegini11 naml~suna sarılmış ve tarlanın geniş bir derenin üzu'ne uzattım. B111 

o 'başına bu başıatt koşmuş ve hiddetini geçarsem sırat köprüsünn de ko'a1c:, 
ye~eyetek başını göklere kaldırmış 1 ıY• ·.... geçerim, dedim ve üzerine ilk so ,. 
ve ;ın ... yaP.-!lYlm, uzakdasın ! A,ağt ini· ğımı koydum, ıağ aya&ımı da bırak• 
nfile sfi.tn1i11ıes&bım.ızı paylaşa! m Be· 6 

'' 

nim emeklerim\ biçe i adlı din ~ diye ba ken sivri ı:clar ayağıma battı ve ,ğbır 
Qumış. Bundan so rı ra yere yatarak göz devuld', dereya düştüm, sağ ayafıJJl ııe· 
erini göklere dikmiş ve düşünmüş, ta kaç yerlndrn yaralandı. ' Anladımkl ~·· 
şınmış. 'Bir s ırat köpıü1t\ kurmuş üzeıin- nim zllnüp deftı>rlmln hası at hanesi ,. 
den geçm'3k istemiş, düşerek sağ aya- barıkdır. Sırat koprüsünden geçınek 11 

ğının muhtelif yerlulnden yara1anmıttır. sıp olmadı. n· 
Bunu haber aldığım vakıt bu adamı bu\- Zavallı meczübu teselll ettikten 50b. 
dum. J;lu sırat k.öprüt:üoü yapmakdan mak ra, bunu gev temize yazacagımdan ~ısıl 
sadı .JJe olduğunu sordum Banıı deriki : sett\m. GUldü •yaz ammıı, benim lslJJ 

- B,en Ç)k çalışır bir adamım . Tütün gizli tut .. dedi. 
_.--/ 

7 O lik bir ihtiyar 
15 yaşında 

.Çocuk Bakıcı O kulu 
kabul şartları 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden : 

Çocuk E1lrgeme Kurumunun Anka· 
bir kadınla evli 

• f • radak i Çocuk Bakıcı Okull na ı Tem. 
cınaye tn Bir saattan fazla uğraş3.n muz - 938 den itibaren t•lebe kaydnıa 

(Baş tarafı 1 Jnctdıı. 01• 

Hııklkaten ihtiyar yaılan sOyle~'f i' 
IDU$ Yetmiş yaşında ve Sefer b• dl~I 
minde olan bu adam, bana göster s•· 
Sani ismindeki a 1amın damadı tısı1tiıJI' 
nlnln Cevu ismindeki 15 yaşındsk çc· 
nı almış va bu münasebetten bir tte 

r .,, • k l d ·k• h)" b b k Jd başlanmışıı·. Kayı t muamelesine 15 
I Ql erl ya Q an l 1 ı pe lVSil era ere a l Ağu~tos - 938 de son verlltc~ktrr. Okul-

K Sankamış, [Hususi 1 - Halkcvi yatılı ve parasızdır. T, drisat iki sene 
Sllrmene, [ Husust] - Sürmene il· Spor ve Sosyal Yardım Kolları tarafın-

T 1 d l katli dir. Dersler nazart va prat kl!r Okulu zası:un aşı yayıasm a yapı an dan geçen Pazar gl1nü tut p edilen gü· 
h l k ·· " d 1·1 · gel muvaUakiyPt'e bitirerek diploma alan vakf ım ın sar oş u yuzun en erı - re" belediye bah,•eslnln yeşil ve tabit 

1 · Al' "l o K- -ıı ·· öld ·· ren Y v Bayanlar Çocuk Esfrgeme Kurı.ımunun 
d ~ı .. e 1 OK u 'man uçu,.u u s'hasında yapıldı. Bütü1 Sarıkamışlılar 
t il .. l i "' ıı • Al "lu Aıs gö,tereceai yPrlerde lk i s~ne maıışlı sm ı ç. • > 0ı:.u annuan ay 0 • - önünde Yusufelinlıı Çerkes köaünden 

• t k ı ala a ' olarak çalışmayı deruhte c:deco.k\eırdir. hını tığır surete urşun a yar Y n Mustafa pehlivan saat 14 de sahaya ae-
k t' it kö ·· d o n oh 6 Okul yaloız Bayanlar içindir. anmm 1'.0man yu sn sma ı;- Jerek. alkışlandı. Müteakiben Ollunu • 
u 334 ı4 oğ'unlu Ferhat Genç, ayrıt köy- C'c \r 15 köyünden olup bundan önce Çocuk Bak. cı O.rnluna yazılma ve 

den 337 doğumlu Rdtl Gdrç, Mukavle Halktvimfzln 19 Mayısdakl gUreş müsa- alınma ıartları şunlardır: 
töyi nd'3n ls nail oğlu 315 do~umlu ita· bakasında altın madalya kazanmış olan 1 18 yaıından eşağı olmamak. 
!it Arslan olduğn yapılan tahldlrat ne'i · pehltvan Ahmet Ak.su geldi. Spor şube· 2 - ilk mekte~ l'!n diploma almış 
cesindaı an\aş •lm ştır. Üç sı ç'u tabanca· mfzden hakem olarak Bekir pehHvan lma \f. (Orta mektep ve L1se talebeleri 
lari'e bHikte yakalanank Adliyeye h3r iki pehlivanı takdim etti. Ve i'Üreş- terc'h edilirler). 
verilmiştir. te yenilenin arkasnnn yere gelmesi H - Sıhhatı yt>rinde ahlakı iyi 

şart olduğunu ilan elti. Bir saattın zl- o1mek. 
Ehli hayvan sergisi vade u§'rfşan pehllv~n1ar tamamlle yo 4 - Okula yazılmak ist~ yen1er 

ıulmuşlardı. Yarım saat ara verllertk ( Ankarada Çocuk Esirgeme Kurumu 

b '' l T bir çeyrek ~aet fçlrde kat't neticer in Merkezi Başkanlığına) adresioe lstfda ugun açı ıyo 2hnaea~ını hakem Bekir pFhlfvan ilan ile müracaat ttaıelirf irler). 
Erzurum Veteriner I>lrektürlüğU 

ta·afmdan Cezaevinin altındaki boşluk· 
tli tertip edilen ehli hayvan serglsl bu 
gün saat do1ıuzda açılacaktır. Ssrgi 
urnumt alakayı cel~edecek. şekilde ter
tip edilmişfü. 

etti. Neticede berabere kaldılar. 

Pchllv~nlara Htlkevi taraf,ndan 
nakc:it mU~atat verilmekle ben her, Sa· 
rık.amışta bulundukları müddet zarfında 
t.tlrııhatlan da temin edllmiştlr. 

Tortum Kaymakamı 
hakkındaki 

l5 - Kııyıt için ge. eldi olan evrak. 
Mtık.tep diploması, nüfus hüviyet 

cüzdanı, s hhat ve aşı raporu, hUsnQhal 
ilmühaberi , Uç fotoğraf 

Üç çoban birleşfp bir 
adaını öldürdüler 

ukları dü >tyaya gelmiı ş~' 
işin d ğer kö Ü tanrı lh'iyar b' o• 

bir kadınla e vlldir ve bu kadınd811 ı5 
bir çocuğu vardır. Karısının üzerıııeolf 
yaşınrl ıı aldığı kızı ya gayı ı meır0,~,ııı 
rak kullanıyor, yahutta imam " 111· 
yap1ırmıştır. :::iöylendiğlne göre, ırnarıı 
kahi. yapt•r hğı anlaşılıyor. ııd•' 

lh '.iy u h ~ rif kızın babasını "' ~p~' 
mak lçlrı, kızın ismine iki tarlasını 1 eP' 
ya bıığlamı$hr. Actık bu vaziyeti O~' 
dikten so1ra gerisini siz dü~üııüO 1? 

H 11klk aten dü$UnUlecek mesele · 

T ASHlH koı'~ 
DUnkü sayımızda Mareıal ça JJlıf 

Hastaoesinden bahc;eden Röportai'51f' 
d ıı Sertablb Bav Asım Calıgöreole f.'b~· 
tabib Muavini Doktor Bekir Sıdlel 1,r 
nun is1mler;nın geçtiği iki satıra bil' 1e~ hih yanlış1 · ğı olara~. lüzumsuz ıştır: 
« Bir ktlime boş,. cumleJerl g ı.rıtl cd' 
Bu yanlışlığı özür dillyerek. tasblll 'I 
rlz. · a~I 
Bayburt Adliyesinde n~ 

ve tayinler ,~ı~ 
Bu gece nöbetçi eczane 

«Cumhuriyet» eczanesidir Meni Muhakeme kararı 
Bayburt, [Hususi] - Cf\za H11,.ııt Ardahan, [ Husu~i 1 - Yalnızçam Necati Aras Hendek Ceza HaklJJl j{ı. 

nah\yesiııe bağlı Bilerek köyü yaylasın Müdd~tumumi Hayri Ertürk tertlıll'tıı~~ 
d' bu'unan ç~anlndan Mek\ i otlu seri MUddelumumi Muavlolltlne, 1 •o' 
Yasut, Dad1k cğ'u Şükrü ve E,ad oğlu Hakimi i'yas da Ladik kszası ffll ~, 
Zeynel birleşerek Fata oğlu Şemsldd'nl 1 IHklmllttlne nakledllmişfü. BuraY'~ıı6 
bı~akla öldUrmüşlerq!r. ı nüz kimlerin gelrc"klerl malO.aı _A 

;.~~~~ı;n ....... i ... ~,....., •• -~.~~--~ 
JaDdarma Kornııtanı Yüzbaşı Sa1Ahad
dfn, Göklü ÜJtçavuş Rcc~p ve jan<'ar. 
malarımız stayfşlere layıktır. 

VilAyet l\hmurln Muhakemat Heye. 
tlace Tortum Kaymaı amı Halit Ôztürk 
hd kında evvelce ittihaz tdllmiş olan 
meni muhakeme kararı Dev'et ŞO,.asınca 
da tasttk edilmlştf r. 

- ,ııJI!' 

İ STEME M! 
şeyden b'haber bırakıyo: lar. da olursa, vay kadınn haline! Jia onu yap1c ~ k ? Doğrusu ondan korkuY0 

Bununla beraber Mahire vaktinden diyordum Faka~ b~n Mahir bfyln bu işi - Niçin ? tı'~ 
evvel ve hem de pek sıhbatlı bir halde yapacatına do~rusu biç inanmazdım. - Çünkü Nermin öteki kızlıtt• ar 
dUnyaya geldi. iki kadın Nermlne, yeni anneye da· zemez H~nl o hallle biricik kııd~~ ~~ 

Doktorlar onun da annesi gibi :sarı ha o hasta vaziyeti halinde bu haberi sem, inanın. Korktuğumun sebebi 1'e''~ 

1Roman: 25 Yazan Selim BABAN ıaçlı, lrl mavi a-OzlQ olacağını söyllyor vermek dotm o~madığını düşündültr. Çok bedbaht olacak, ıztırap çe 
lardı. Mürüvvet abla dedi ki : amma elde mi? ı..•~I~ 

- Mürüv\ et abla Saadf.t h~nımdan Mahl· - Nermin başına böyle bir felaket - Vısa zavalh yavrum vah 1 l'.oW Sttadel hanımın Hasakl ha .. tanesln· ceyl Nermin hastar•de fşete b t bB' 
~ ' " u nz · renlo dotduğunu haber alınca, buna mu- geldiğini öğrenirse, ölür. hanımcığ1111, dedlmya, Nermin d• ,o~ 

d~kl akrsbasından 1:ir hasta bakıcı var- y~tte geçirmişti. kabll ~nç kadınla kocası arasında okadar - Doğru söylüyorsu •uz. Zav11llı kız gençtir, güzeldir. Mahir beyi !ler 
6 
~r 

1'd•. Nermlnin bu fayede daha iyi bııkı· • * * hazin bir şekilde~nihayet bulan aşk mace· bfr az lylleısin, sağlamla~sın . Ancak o bir az daha unutur. Elbet tendi9lt1 ıde'' 
laceğır.dan - emindl. . . Üp gün soııra Ne•mln bir az lyileıtlk rası hakkında blldlklerfni Saadet hanıma vakıt bir münasebetini bu\ur, söyleriz koca da bıı1ur. Hayatını düzeltir, 1 

Otomibll hastanenin kapısından gir- ten s.,nra, Sttadet banım•, bir kızı dün- anlattı. Murnvvet abla Y" p lacak ıeyi de Ne olacak ·~ ti' 
, dl ve Nerminl hususi bir odaya yatırdılar. yaya geldiğini haber vermek üzere, MOr· - Ah henımc ğım, dedi, ben i~in Saadet hanıma anlattı: J . rini çr~ 

H f Rusen kızının ana olmak U e - vet ablaya gönderdi K1zın da Jsınlnl htç de böy'e olacağını zanne'm\yordum - En sonunda bu felakete bir mer· k.~ kadın derin der~n içle , 1 ıı ~ z M h. k k · ti d idi ; ı Manlr beye aldanmışım. Hani başkası ler. MutUvvı t abla drdı ki : ııef'. re olduğunu att k anlam•ştı. Bu vaziyet a ıre 0!ma ıııye n e · J hem bulurur Korkmıt , gönül yarasının ı ~ 
. - _ · Nermınln çocuğunu doğurması çok ols~ydı, inanırdım amma, Mahir bey kız- bile devası vardır. Here bu zamanlarda - Şimdi blz~m yapacağ;ııı~Jf ı1"11 lçhıde rıe kızttı, ne. de hır t• k !OZ ~oyl •• ızhrııplı olmuştu Hatta bir aralık haya- cahızı en sonuııda böyle ortada bırakı- c:oen Nermhe dersın ki, M ıbt d:ıııı . 

bııdl A t k n olmuşt ş & sevda dediğin bir gü'ün ömrn kadar o- d 1 R ş lfl 11 JI 
ye ' t ı 0 a u~ ~ı yerıı tmd3n bile endlıe edllmfştl. Fa'lat Mıı- versin. Hala inanmıyorum desem caiz . zun sürmeyor. caza ~s ıza er e Burs ıya do• 
vaziyeti karıılamak ve ona gore ne yap- hlre okadar yaşamak hevesile doğmuş· Sonra Nermlnl ne kadar çok severdi. -DJğru ıöylüyorsu · uı Ben de 

0 
fi - ÇUaku ç~c~ğun bu kadar erkeP ~· 

mak lazım gelirse yapmaktan . başla ça· tu ki, hatta vaktinden evvel dünyaya Ne oldu bu çocuta da böyle birdenbire klrd , ylm. Ben Mahir beyi tanımam. Ner- ceğını bi mh yo,rmubş. be de bel' 
re Yoktu 1 f ti ç 11... b k d b k d k d 1 1 d ı - Ha ! şte u fikri n · ge m ş ocuı;-un u a ar ça u o- ız an soğuyuverd , an ayama ım. şte mini bırakıp kaçıp gi 'mfş. Nermfn de d' P 

Dnşer gibi bir sandalyaya oturdu. ~acatı zannerlilmiyordu. Zavallı yavru, görüyorsunya hanımcığım , erkekler h9p gUzel bir kızdır, renptlr. Elbet 0 da ba· ıın. ~şrf' 1~ 
Baeım lkt ellerinin arasına aldı ve ağ- bir gün kendi hakkını da atacağı bu birbirlerine benziyorlar. En iyisi zannet· şının bir çaresini bulur. Ona nasihat e· - Mahlr Bey her ihtimale bı'' 
lamaaa baıladı : dünyanın ne olduğunu bllmeyordu. Ga· tlğln bile ııarlle çı~ıyor. Erkek değil mi? decek değilim. Amma bsn onun yerinde tlyath davranmış. Bana. şu :ıarft ıtt• 9' 

- Nermin sen ha ! Nermio, sen 1iba burada olup tıitenlerl o·ada olaula· 'Ö)Dnceyıt kadar Hver görünürler, yemin- olsaydım, ne yapac11ğımı bilirdim. mış dersin. Bu zarfın lçınde blO 
bu iıl nasıl yapttn? r~ söyleırlyorlar. Yahut merhamet edl- ler ederler. Sonra hlr gUn bıkblar mı, - Elbette... BPn de öyle ! Amma ra var. ,,ıJ 

Mahir bar kapısında yaralandıtı ıe · yarlar da dünyaya i!!lecek çocukları her 1al!ah, lıaçar, rlderler. Hele bir çocuk Nermin öylemlya? Bakalım yavıucak ne - (.U__.. 
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Bir hırsız girdiği 

EN SON HABE RLER.9 evin sahibini 
• • • • tabanca ile yaraladı 

Arab çeteleri yır mı lng~lızi F.kat bu mn~:::r:~:~:::d~rsız 
askerini kama ile kestıler Hüsn~~!:nal!~ı~~;::•, dahaatq etmlıtlr 

- Of 1 Dedim. Ailem • vuruldun 
KudQs 5 ( A. A. ) _ Eugnn istlr&batta bulunan bir loglllz bölllA-Qne giz:ice ma?,. Diye ba~ırdı. 

Ylldapu Arap çeteleri hücumda bulunarak 1ô İagtllz askeri ile 4 !ngıllz subayı- Kadın dışanda batırmakta iken HDı· 
nı kamı ne ke!mlşlerdlr Bu kanlı hadise Ku1Qs clvannda detin b\r teessür uyan· nQ ile hırsız boğuşmakta devam etmlı· 36 N ki d s A 
c1ı,... 1 a e en : . . 

'"'' ır. ı..,rdlr : Tabaucıt hilA hırsızın elinde ol· 

Sel An,. k Başkalarının duğu~~~n~ÜH~!::~b:~~ı:bırakmamışhr. Bahcede acılmış 
G - Blı aralık kalkhm, kapıya doğru 

A mallarinJ mag"' arada ılttlm O da b~ntm arkamdan koştu. Ta- ' ' 

nlaşm&SI kesen çobanlar b•·~~~~"k~~;:;~:ı~.:d·::m:ıy:'~."iırm•- gu•• zel bı·r gu•• ı 
"'•aap u•p•ı•ıtBWbfl) sına devam etme\ te. Bu feryat Ozerlne 

Balkanlar her bakımdan bütün uyanan komşusu ailece damdan boğu'-
letkil etmekte olduğuna göre, onun Bir tesadüf neticesi bu mayı seyir etm'şler ve kurtarmak için 

~•Yati havalan bahis mevzuu olur- kötü işi yapan beş çoban te(e'?büste bulunmamlflılrdar. Cariyeler koşuştular. Dikenler içinde 
~tn, Bulgaristanın eksikliği hissedil- yakayı ele verdi Hıı·s1z kaçmak istiyor 

lllt&nek mümkün olabilir miydi? Fa- Norgih, [Hususi] - Bundan iki Bu seter hırsız kaçllak istiyormuş, elleri yüzler İ kanayarak bu güzel 
~•t bugünkü neticeye varabilmek gOn evvel Norıatıan Aşağı mahaJles'n- dış kapıya doğru gltmlıse de kepı ka-
lçio sabırla sebatla çalışmak ahval de dolaşan yabancı bir adam muhtar pala o'dugundan dönmDş, bt cıı merdfve· gülü koparmag"' a ug"' raştılar 
\'t şe ·r ' b" l . il .. d l t Zlllklfll ÇatJayan'ın nazara dikkatini ntne tırmanHken, Hl1s lünllıı kızı merdi 
ı-.tk rha~dı~ ce ~ren e mkuca e e el - celbetmtştir. Muhtar bekclye haber ıön· veni çekmiştir. Haılt yere yuvarlanınca 
tın • a ıselerı zorlama sızın on a- dermiş ve bu adam yakalandmlmışhr. baba kız üzerine çullanmışlardır. Du iu - Bir glln bir D0hkı: n çltt Gölıelf bir ağı çın altında oturup 
d~f"t~bii seyrini, bir gün. hakiki he- Yapılan tahkikatta, bu adam Bay· Ba esnada yettşen polis ve bekçi· sü erken ktymetll b1r tsş bulur. Taşı etrafı seyrederken etde, top top gül 

Uıı bulacağına inanarak, yorul- burdun Abusta köyünden Tufan oğ u ter bar sızı yalntlıyarat Tebrlz karakoluna memlekf tindeki kuyumcuları, cevahirci- ağaçları içinde gayet gllzel 2ç:nış bir 
ı-.adan uğraşmak lazım geldi. Ata· ktrk yıışınc:la lsmail olduğunu söylemfş- götürmüşlerdir. tere gösterir, klmsa baba takdir edem,z. gQl görür. Bu arzusunu duyan cariyeler 
tlirk kendi hükumetlerini Balkanlar ae de, hüviyet varahsı ibraz edemediği Hırsızın attığı ikinci kurşun Hüstıü'· Adamın dostları bu taşı alacak kimse koıuşurlar. çalılar ve dikenler içinde el-
1"'h . . . lçto, bu sözlere inanmayan mubhr ada nün -nesinden geçerek sol ku-re-'ı"n..4e bulunamıyııca"'mı şöhreti yayıla yayıla feri yüzleri kanayarak epeyce gl\IQ ko· 
-;:: U davasının Bulganstan elbırli- mı bekclntn önüne katarak karakola "" • '' 6 

611e ku ti d" il • t• .. 
1 

saplanmış kalmııtır. Yarılı Hüsnü1Nnmunc Padlıahın kulağına ıldeceitinl, taı\ elin· parmak için uğraıtılarsa da bir türlü 
l'İtıd vve en ır mesı zarure 1 uze- tesll?Q etmiş lr. hastanesine lraldınlınıştır. den alsalar bfr şey degll.. Birde üstelik mü'Dkün olmaz. Fak~t Dilfuruz golden 

t her zaman hassas bulundur· O saralarda da Varincls dağında hızioedc,n ça'dı, diye iftiraya da uğrııya· vazgeçmu, ca!.'lyelerc de':'kl: 
~Uftur. Başvekilimiz Celil Bayar'ın, ve dlğer yaylalarda bir çok tıayvanlar l\lubarrlmizin e"\·deki cağını ... E1 lylııi bunu kendi ellle götü· - kim bana bu gUlü kopr.ra bilirse u,, Bak l b' l"kt · çaJanıyor ve hırsızlar bolunamıyordu· miişahadelerl anımız a ır ı e geçen nısan 

1 
rop Sultana bediyye ~derse belkt lütfü ne lst~se yaparım. 

'it ... . y Bu adam, çobanların giz 1 bir mığara- Muhr rı lrfmJzln hadisenin vukubul· lh ı ı 1 B bl t ft · 
g ... ayıs aylarında Yunanıstan, u- da hayvan kesdlklerlnl söylemesi üze du""u evde gö dükleri: sıına nal o acaQ-ını söy erler. u manzarayı r ara an seısızce 

01°•l~vya ve Bulgaristan'a yapmış rlne, bu çobanlar do biri 10,guya çe- • Çiftçi yola çıkar. bir mü idet gittik· aeyretmekte olan bahçavan: 
d _ Evin büyük sokak kapısının arka t - ab tt ı ı 
ugu seyahatinde aynı maksat için kilmiş ve o da adamın söylediklerini en sora uç 8'"Y a ra.s "r ve on ara Yar için ağyara minnet ettl(Jlm 

tll l tarafı kan_ lekelerin içindedir. Kapalı arka1athk ederek yoluna devam eder. ıy'n olmasın 
•ı çalışmış olduğu da malumdur. teyld etmiıtlr. kapnno uzerinde bir reze ve bir de Nihayet artık pek yorn!duklaıı bir ko· r 

ı Bu anlaşma ile bulgaristan hak- Bunun Qzerine jandarmalar_ çobanla kanca olduğu htlde hırsızın ilk defa nak yerinie istirahat ederler. Yor""un- Bir gül için hağıban bin ha.re 
ıtıtıdaki k _ t hd"tl .. t beraber da{ta çıkmıılar ve soylenllen b "' d k t 1 k & lıtzmetkAr o'rır 'tt . as erı e ı er ve m~sav~ .- mağaraya gitmişlerdir. Mağaranın ko oı:;uıma eırıasın • ur " 0 P açmaya luktan derin bir uykuyu dalmıı olan 
Saı Vazıyetler tamamen kalkbgı gıbı, koaan girilmez bir halde olduğunu ve teşebbOsü cenasında b!risloi açtığı an1a· çiftçfnin kofnunda cevaMr olduğ'unu O:yerek koşup bin müşkülııtla ko· 

kanlarda artık askerlik dışı böl- rçeride bir çok hayvanların keıllmlı \bu şılmıı~r. Avludan hac •YI çıkacak mer- evvcl<"e görmüş o'an seyah\ar bu taşı Ç'llar pardı~ ıülü Dllfüruzc getirir. Dilfüruz 
altltr de kalmamakta olduğundan ıundoğunu görmüşlerdir. divenın de birçok yerleri kan l~lnde raket kaçnıt.zlar. Çiftçi uıanır, vaziyeti bunun alaka ve kabrlmanlıtın1an lll,l'D_ 

Otan . li . b Jandarmalar bu laşeler arasında kalmıştır: Damda hırsızların evin ıçlne anlaraada ... Kendlst bir kişi onlar üç ki nun ola ·ak: 
"'kılın ınuahed~sınde hal atıye • ı- taze k~sUmlı olanları da bulmuşlar ve glrdlklerı baca dellğtndekl demir ıska· ıt oldul'u için l'orkar, biç farkın\ var· - Bahçe ıan benden ne dllersi? Dl-
ıı ış olan ışlerden son muallak bu etleri derilerlle birlikte olarak nabl- rasın1n bir tanesi de kırılmış ve parça- mamıı gibi hareket ederek beraberce Yd sorar. 
t,:ııları da kökten ve dostça her- yeye getlrmfşlerdlr. ~ı yere düşmüş buluneyordu. Caninin şthre kadar geHrler. Fakat, ş• hre gelir· • Bahçevan yere bakar sıkılır, fakat: 

af edilmiş bulunmaktadır. lsmall'in verdiği malQ.mat tlzerbıe ıllt attıtı kurşun karııda~l duvara çar- ıelmez çiftçi bir arzuhal yazarak doğru · -Efendim, der, gelin oldu~unuz za-
d Beş Balkan devletinin karşılıklı bu suı;la ilgili beş çoban yakalanmış ve parak: yeıe sıçramıştır. Sul1a1Ja şikayet eder ve onlın hapsa man kocanızla iörüşmedtn eYvel bu 
,~o•tluk .. k ul k . b" zabıtanın clddt incelemesi üzcrlne de lluharrJrimJz yaralı H_ üsnünü. n karısı attırır. bahçeye gelip beni bulmanızı dilerim. 
ıi&.: • ıyı omş u ve mesaı ır-. hepsi de suçlarını IUraf etmlşlerdh:. k NI ll ö k t 1 
•• lt 1 b b' .f d ve ızt nopaşı e g ruı~e ıs cm 9se Lakfo, Sultan adil bir adammış. Kız bu teklifi kabul e :!er. 

oı, zu annm müs et ır ı a esı Bu hAdiseyl lslten ve hayvanı kay- de pek bitkin ve perişan bır halde bu· Kendi kendine •Ya bu rdımıo şikayeti 
dt 11 

Selinik anlaşması, cihan sulhu bolan bir çok köylüler nahiyeye ıet- lundu'klanndan buna lmk&n basıl olma- doeru değilse beyhude yere bunların Zaman geçer tücc ır kız ını münasip 
old"laına hizmet duygusunun hakiın mlşlerdJr. E'de edilen lAşeler meyanın- mıştir. günahına ılrmlş o~mam mı? .. Diye dü- bir del\kanh ile evlendirmeye karar ve-

Uğu h d d • "dd- b" da henüz sahibi anlaşılmayan bir de da· rir, düğünü yapılır. Zef d gecesi lcız de· •t· er yer e erın ve cı ı ır d Katil kiwdlr'? ~ür.Urken yanına çok ze\t olan kızı "'lla b k tJ na var ır. llkanlıya vadını anlatır, saf dellkatılı da 
'itıi ıra acak ve Balkan devle e- Suçlular haklarında tanzim edilen Yakalısnan hırı,z Rizeli &33 doğum- • Mibrlıahbanu .. gelir ve baaaeının niçin izin verir. Kız bütün zlnetl ve gelinlik 
.,,1: ~anş yolunda büyük bir mu· evrak lıe birlikte Adliyeye teslim edil· Iu Yakup oğlu Haruııdur. düşünceli oldu2unu sorup anlar ve ba· esvabllc tek başına çıkarak bahçeye doQ'· 
~ tkıyeti olarak kaydedilecektir. m\şleı dlr. ..-- Kendisi le görüşen muharrlrlmlze basına: ru gider. 

11ı:ı lthlikeli ihtiliflann önüne geç- J 1 ar Harun: - BabaçıQ'ıtn, bu davayı bana hıra- Fakat Dlltürüz yolu şaşırdığından 
"I{ b apon - Beni arkadaşım Mustafa tcıvlk kusanız gayet a-Uzel bir ıekllrl9 hııllede· 

'ia e:~ eynelmilel mesai birliği te- etti. Garezen yaptt. Para kurtarmak rlm, der. bir müdJet sonra karşısına bir kort çı-
. "lllek · · h b kı d b. 1 t ki ı·f kar. Kız yalvarır yakarır: ~r ıçın er a m an ır an aşma e için bu fcıl Y'Ptım. Şeytena uydum, bir Babıısın müsadesi üzerine kız sey· llal .. " - Aman kurt beni bırak . ahtım C .. ,.. . orneği telakki olunmalıdır. fştfr lşledlm .. Allah ne diyeyim demlttlr. yabları huzuruna getirterek onların suç-

"'tıc t• ı var, onu ifa edeyim, ondan sonra ne 
ai .. ! 1

1 nı. üşkülit önünde yılmıyan, et 1 er Yaralıııın "'· la&tıkları suz • olduklarını, meseleyi tahkik etti-....,. yaparsan yap, der. 
'it~~ıyen, itimat telkin eden sa- (Baş tarafı 1 lnclde) Nümune hıstahaneslnde yatmakta ğlri ~y~:deVrn~I siz bu kadar memleket Kurt onu yem~kten vaz geçer. 
'btıı.:. lr barış ve anlaşma cebtinin 1 1 ohn yaralı Hüsnü kendlslle gö: Oşen Bir müddet daha gider, karşısına 

''lll şü h dd 1 . k Bu hususta lnıllterenln nokta nazar a · mubarrlmlze şunları sölemiştir: dol~şmıı ve bir çok hadiseler göraıUş, 
h iti . P e ve tere üt erı yı mı- rına g"llnce hayli zamandanberl dur ve ma!Omat edlnmlşslolz btn de bunlardan bir beraml çıkar, ooa da ayni surete 

Ş ft geleceğine şüphe yoktur. sus bılmeyen Japonlımn neticede böyle k _ -::- dKm ~emşlre:l~ ~!1~k G~lv~e~ lstlft.de etmek fster ve dalma meclisim· yalvarınca hırsız da onu s'>ymaktan v.sz 
St14 ~nu da ilave etmek lazımdır ki bir hadise ile karşılaıaeakları rnubık- MOJ~~ e 

1
°i u~an i ~ •z r ;.çu ar eş de bulunmanızı arzu ederim. Sarayım gtçer. Nıhayet babç'lvam bulur ve ba-

~ nık nıüzakerelerindeki neticeyi kakdı. Kendi fikrimce Sovyetler blrllğ\ [~sa a ç n t sem ş ı. Nlaepaıı size her :taman açıktır... şından geçeni anlatır. Babçevan da kı· 
tk i i d . Bul her hususta pek haklıdır. HUkümetimizln ızı] • Kendi soyumdan blrlslle ev- Seycıhlar gidip ge:meytt başlarlar. zın bu ahdında durmak için yaptttı te· 

t''iıtan~ n ost Yunaoıstan ve. - hattı barekatmın ne olacağı henüz ma- ı~nmem,. dediQ'i için ona da vermemiş· Söbbet ve samimiyet artar. dakArhğ• takdir ederek mak.sadınııı sırt 
~c· ın muhterem Başvekıl ve lüın detlldlr. Neticeyi anlamadıkça bu tik . Katti Huunun: Bir ıün kızın: bir tecrUbeden ibaret oldu~unu, :·endi· 
lı)et ıye Lazırları yüksek bir ehli- hususta bir şey söylemlyeceğlm. - Beııi Mustafa teevlk etti dedltl _ Benim bir müşkülüm var. Şimdi· sinin haşa fena bir niyeti olmaiı~ını 

tı'~ 't "~ basiret göstermişler ve ha- Soy~·etıer bir ş(~bl'i muhasara kimsenin yaul Mustafaııın bu şahıs ol· ye kadar kimse halledemedi. Size de an· söyleyerek kızı götürüp evine teslim e-
l ~t h ~il tekmil Balkan devletlerinin etmişler duğu da söylenmektedir. latayım, belki srz anlersınız. dtr. 

1 
ııı' ~t k Yıiuılarının bir ve değişmez Mask.ova, 5 (A. A.) - Tıs ajansı Tahkikat iJf rlemektedir. Suçlunun Demesi üzerine sayahtar : Runı Sultanının kız . Mihrişah bl! hl· 

'ı'f ~tr ~~ın tercümanı olmuşlardır. bildiriyor: Bu gece ~aponlar Sovyet kıt duruşması, cOrmn mrşbut kanununun - Hı;y bay derler, ~lldlğinl söyle- kayeyl anlattıktan sonra ıeyahlara dö· 
~ 1kısıni de tebrik etmek ve ese- aları üzerine gizli bır hücumda bulun- ağır cezalara da teşmfll tatbikatından mekt~n kaçmayız. terek: 

1~ ._il lahakk k dak' f h" l •• muşlar ve hıylı m•kdar zayıat verdikten olarak ağlebl Jhllmal. Bu usul üzerine Kız hlkayes'nl anlatmaya baştır: - Şimdi, der, miişkülüm şu:lur ı 
r:. 11tltk bu un dı şere ısse ennı sonra harekete geçen Sövyet lalaları yapılacaktır. Hadise şehrimizde dc•ln - Va~tlle Şamda bir tüccarın 13 14 Bu h'kAyedekl dört llihıstan banıglai in· 
... orcumuz ur. · 1 b' t t d RI 11 H I" Oksaçug- kasabasını muhasara etmıı erdir. ır es r uyan ırmış, ve ıe aranun yaş nia gt\zel bir kızı varnıış.Ba ğve bahçe sanlyet bakımıudan dahı Ustün tul· 

1 'ti ~ F. R. ATAY Kasaba dahlllnde istfrahıta çekılIDJf faz her ne sebepten olursa olsun, bir vatan· terin çfçaklar le dolduğu bir bahar gOnQ yıs mak lazımJır? 
ıde' lspa taca Jepon askeri bulunmaktadır. daıın evine kadar sok.ufarak bu cinayeti nını bir iki cariye alarak gezmeye çıkmış. fae 7 .-..~) 

Ch Oyada. Bir Japou tekzibi lrtlk!p etmete kalkışması, nadir tesadüf . ·-----------------~ 
~,}~ 4Cl>huriyetcilerin bir Tokyo, 5 (A. A.) --:- Domey ajarsı edilen, acı vakalardan telakki edllmlıt'r . 8 

1lluvaff k" t• bildiriyor: Sovyetler bırllği kıtalarının M ı t k"]At . . ir muhteri yeni bir semaver yaptı 
t'f ). b,.. a ıye l Japon topraklarında bir çok yerleri acar ar eş 1 ll 1 esasıyeyı J . k Hı 
,_ ~ 1C1 Ot~lon, 5 ( A. A ) - Cumhurl- :ıapteddfll hakkıudt ki haberler Japon d · t• • ] şpır azasının unut 
..t it uu l eğış ırıyor ar nahiyeıi ba,muallimliğinden 

!l':, ~ı~· Q.._. rıu __ n har, kitı irk'şaf elmf-kte· ma1ramab tarafında.o yaanlanmaktadır 
.8• • 'I '" h fif bl 1 B d • 5 (A A ) Y ı M mütekait Ali Şefik Azsal yeni "' t~t .... ubtm noklahır ve kasaLalar Yalcı:ı huiutta a r çarpışma o muş- u "P'Ş .c, · . - en a 

IJ lllafştl ~. tur. Hudut münazealarmın bertaraf edil- car Naayonallst grubu b!r fçtlma akde- bir semaver icat etmiştir. Bu 
1fl)k A mest iç\n pek yakında iki devlet arasın · derek mecliste görüşültcek olan tcşklli· .emaver üç dakikada çayı 

~._ bı, ~n ntant. pu1Jarı da müzakerelere başlanacaktır. tı esasiye kanunıır un bazı maddelerinin piıirmektedir. Hususiyeti, BU· 

b~U kı.1il111Uddct evvel tfdavü' mı vklln- Sovyeller anlaşmağa taraftar değiştirilmesine dair o'an projelnl ba· yu buharla kaynatmasındadır. 
~ •rı •r•l11ıılmış olan Balkan Antantı değil zarlamıılardır. Bir tarafta soğuk, diğer ta-
.~ ... lller ı rt k J • h 

,~,, ~ı ~il .y, t mbvk fn'.ien kaldırıl DIŞ· Moskova, 5 (A. A.) - Tu ajaı ~I il H .d. oı·resunda rarı a ilca 8U uaıma az;ır 
l t \'~tile bi k 1 ı... \) $ k amJ ıye" durmaktadır. J ~'il 1!<tll ~ n r arar a ı.: u pu ar bildiriyor: ovyetler Blrllll ma amatı 
~ u vuı mnddP-tl Ağu tos so· una Japonlarla hudut münazaalannıa berta- Glrtsuu, 5 (A. A.) - • Hamldlye. Ayni muhteri, kilometre-

;J ı.;~1ı 1mıı:.t r. O vakfe kadar bu raf edlleceğl hekkındaJd haberleri tek· mektep remlıl dQn buraya g~Jm\ı ve leri 6/cen yeni bir alet d• 1 
edUeltUecektfr. zlp etmektedir. halkın cotıwı tezahQratle karıılanmtftır. imal etmiıtir. - .( 
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Karaköse Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

D O Q U ~1-=ı-==================== 7 A(lusLos 1938 -=-:-

Kap1lı zuf:a e'tsUtmeve konulan 840000 kilo arpaya eksl\tm3 gününde istek· 
Ji çıkm1dığ"ından bir ay içinde netf ceJendırm k üıere pazarlığa çıkarılmışbr. Tah· 
mln bedeli on s'3kiz btn dö•t JÜz seksen liradır. lık teminatı bin Oe yüz seksen 
altı liradır. Puulığı 5 8 938 tarihin i en itibaren talip çt'ımadığ"l takdirde her gün 
pazarlı~ı yapılacaktır. lhalesl Karakösede askert s atınalma komisyonunda g-ôrüle-

f Alametı Farıko 
.ı 

TOP ANE Terazileri bilfr. (No. 613) 4- t 

Sarıkamış As~eri Satınalma 
Komisyonundan· 

Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Marn ula tıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

150000 kilo sığ ll' eti kııpalı zartla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 15 EylOI 
9E8 Perşem'le günü eaat onbirde Sankıım şta asknt satınafma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli yirmi dört b1n 1 ra ilk t ı:nina'ı b!n s kfz yüz liradır. 

Şaı tnames\ her gün komisyonda görül bilir. Teklif m ktup?arı fb le saabııdan bir 

En:urumda Sabş yeri: NEŞET SOLAKOÖI .. U Te Ortaaı 
Gürcükapısı, Kavaflar çarııaı 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden· saat evveline kadar kabul edile bilir. (No. 514) 4-1 

İnhisarlar Artvin Müstakil 
Müdürlüğünden: 

rOa.:iY• 
[ .. I•c 

..... 

iı B&R~All 

' 1 • carı a .. ., ... 
Artvin Ardanuç ve Bor~ tt anbarında mevcut artar eksi ir (390 birı) l.i'o 

yaprak tütü 1Jerin kamyonliı Hopa inhisarlar anbarlarına Evltl\ ve bidnct Teşrin 

aylıır& zufınia ta~tnm 'l işi 5 8 938 tıritı'ndeıı itibaren 15 gün müddetle aç k rk· 
slltm0 ye koıu\muştur. llıa\e 19 8 938 Cuma gürıü saat 11 de Artvin İahisadar 
fdaresfnde yııp 1 calttır. Bu Jşin mu vak at t• m na• akçesi E80 liradır. Talip olan· 
ların va şartnsmeyi görmek fsteyenlerfn inhfEarlar l dııreslne müracaatları ilan 

iKSAMİY• 
ı ••et 1111 llra1ık 

• • lff • 
11 • IH • .,. • Hl • .. • .. it 

PL~1'1 

,. "" Ura 

· OH • 
• OH it 

• !HH • . "" • 

ı - Hafteda mütekabil n iki seferli 5EO lira muhammen bedelli ve ha 
mütekabllen üç sfferli 870 lira muhammen bedellf Hasa:ıkale · Doğubayazal dft 
taıı 8 Ağustos 938 pazartesi gUnü saat 15 de lbalel katiyasi yapılmak d 
25-7 938 gQJJünden itibaren iki şekil olarak kap~h zart usullle Ilasankaledt 
slltmeye çıkaıılmıştır. 

2 - Üp seferli postanın teminatı muvakkatası 783 iki seferli poıtanın ij# 
liradır. 

3 - Bu husustaki şartnameyi okumak ve daha fazla izahat almak o•fl' 
taliplerin eyyamı tatiliyo müstesna her gün Erzurum posta ve telgraf müdG,-. 
ğQne müracaatları ilan o'unur. ( No. 603 ) 3 - 2 __./ o'unur. lNo. 615) 4-t 

Tuz Nakliyatı Eksitme İlanı 
Bayburt İnhisarlar Memurluğundan : 

Muh'ts tuzhıs ndaft ıreti ilecek 500 fon tuzu'l nakline talip ç ı kmadığından fıin 
2 8 938 tarlbinden itibaren on gün içinde pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

isteklilerin liaybuıt inbisarlar ldaresfne meracaatları ilan oluaur. (No. 612) 

Hl • il • ..... • 
iN • IUll • 

K:ur'aıl&r: 1 Mart, 1 Haziı'a.n, 1 EylQI 
Bllr1nc1klnun ta.rılhlnde çeklleoektıı. 

Zn u eW Ilır& mevduatı buluna• Ilı 
1&'flar Dr'alan dahil edlleeekler411'. 

'Of•.,,.~ 

Erzincan Askeri 

Memurluk Müsabaka 
imtihanı . 

Satınalma T· C. Ziraat Bankasından : 
Erzurum Vilayeti 1 Erzurum vilayeti Komı·syonundan: u·•,. ... 
D Bankamızın şube ve ajanstan için lüzumu kadar memur alınmak .. 

aimi daimi 440000 kilo kuru çayır otu, 660000 sadıtka lmt hanı açılfcaktır. ~ 
Encu"me:ın ı·n _Jen .• kilo arpa kapalı zartla eksilfmeye ko Müsabakaya girelblmek için rn az orta mekteb mezunu olmak n yatı 1 

.. aı encÜmE ninden: nulmuştur. Otun tahmin bedeli onbeş atttğı 30 dan yukarı bulunmamak şarttu. "" 
lyl h'!sılat yetiştiren ç ftç'lere mec- bin dört yDz liradır. llk teminah b!n 1 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından e\lvel 

canen verilcnek üzere (80) tane iki çifc Hasankale merkezinde yeniden ya· yQz elli beş liradır. Etslltmesi 19 - 8 - murlur smıtına geçemezler. lf' 
1 k ve (53) tane UQ çlftl k pull ğun pılrcek oJan sıfat Istasso unun ( 1823) 938 Cuma gl.\r.ü saat on altıdadır. Ar Ankara, İzcoı r ve lstanhuldaki imtihanlara orta mekteb mezunları aıaııaı 
al•nması 4. s -938 gününden itibaren lira 5:) k~.ru~ keşif~l temel katı tnşaeı panın tahmin bedeli otuz doltıız b!n a~tı caktır. ıtri 

l 6 S·B38 gu unden il bl\ren (16) gtln mUıl- yu-z lira ilk teminatı Ud bin dokuz yuz Orta mekteb mezunları !çln altı ay, lise ve daha yütsek mt:kteb nıe•~ıl 22 gün müddetle açık e~si tmaye kom:l 
1111 

... 
muştur. detle açık eLrslltmere k.onulmuş'ur. yetmle liradır. İhalesi 22 8. 938 Pazar- için bir sene devam edecek olan staj mtıdd ti zufında orta ınııkteb mezUll 1t 

1 - Bu pullukların muhammen be- 1 - Bunun ihalesi 22 Ağustos 938 test gUoU saat on altı~adır. Şattnamesl otuz, lfs13 ve dııba yukarı tabsilU o,anlara 80 liraya kadar ve imtihandaki nad' 
dEli (2000) l radır. Pazarte~i gü ü saat 16 da vi1Ayet daimi bir adedi 198 kuruştur. Kuru otuo Şırt- takiyet dereceslle mütenaslb surette ücrat verilir. !fi 

2 - Muvakkat temınafı ( l60) liradır. cncünıen'n1e yapı'acaktır. namest parasız göıUlür. Teklif mektup İyi dere.c pe yabancı dili (Fransızca, logilizc", Almanca) bilenlerin iic•tl 
3 - !halesi 2q · 8 - 938 cl1ma g >nü 2 - Muvakkat temlrat mlkdarı (137) lan belli günlerde belli saati rdan birtır emsalinden 10. 25 lira arasında yük:ıek tutulur. ~I 

saat 16 da vHAy:et dalmt encümeninde liradır. s at evvel Komtsyon ~aşka~•ğına ~e- Henüz ıskerllğini yapmamış olan\an da\mi ka1roya alınma\arı askcrıt1'1 ... 
yapı~cakŞ~~altinl arılama).. isteyen ta· 3 - 1 h!klller bun ait keşif evr~· rllmlş teya posta ile gonderılmlş bu u ita ed nciye kadsr tehir olunur ve as'&: erde bulundukları müddet zarfında 111 
H ı rl encümen kalemlııe mürac3at kını husu~i ve t nı t şartnamealnl eı cu nacakbr.' eız mezun sayılırlar. il" 
et~:ı !:.. ı..No: J 16) 4 . t men Kaleminde görebillıler. Eksıltmeleıi Erzlncatda Askeri Sa- Staj devrtslnl takiben ysp1lacak mesleki imtihanda muvatfalc olanlar, o;rdf' 

4 - İst klll r 938 yılına ait kaz11J1ç tınalma Komisyonunda yapılacaktır. lra1an aıağı olmamak üzere Ofo 20 nlsbetinde zamla Tekaüde tabi daimt k• 
tezkeresini ve ehliyet vesikasını ihale ( No. 593 ) 4 - 2 alınırlar. ;t Erzurum Vilayeti 

Da mi 
encümeninden: 

gUnü berabeılnde getfrmeğe mecburdur E B } d Yabancı dili bilen ve asgart itse tahslll olanlar ta\lmatnamesindeki ş-;. 
( No. 617) 4-1 rZUfUffi e e iye dalrfslnde bet sonclik muvatfakiyettl bir memut'iyet deneslnden sonra bfr 

t:k Okullar için tedarikine lü1.um 
görOlen (120) ctane talebe sı 2s·nın Yfl P· 
tınlmaaı 6 • 8 · 938 gllnünden itibaren 
16 rün müddetle açık eks itmeye ko ul· 
muştur. 

Erzurum vilayeti 
Daimi 
Encümeninden: 

1 - Bu sıralann bedeli (1~80 > lfradfr 13 . 7 - 938 ve N atıa 720/37 38 BH ı· 
2 - Muvakkat teminat mıkdarı (81) . Y 

•1 df it telle Tortum kazssında yeııden yapı-
ra r. · d l k ıı· a - lsttıklller 938 yılına 2it kazanç lfcek o•an o'uz bın lira be e 1 eş ı 

tezkerelerini ve eh fyf t vusika-sını ihı: Iej bült.lımet koncğının ikmali foşaatıııa ta
gDnü berabrrlndıe gt tirmeleri mtcburi:fir. llp 2uhıı r Etmediğinden on Sl'Ün daııa 

i - 1steklller bu sıraların ebadını temoi t edilmiş o~up ihalesi 15 8 - 928 
ye hu u~t ı ıtnamcslni ercümen kale-! Paz rtesi günU saat 16 da To 1 tuu Kay· 
mlilde ıörtblllrler. l ro. f1 ) 4·1 makamlığında yapılfcaktır. [No.619] 

.Kars Hayvan Bor ası Satış Cedveli 

Q_qıt 3agı 

fÔl[Qz 470 
11nek 332 
Kotu ikOzO 595 
andı 9 

Bu~a 
Dana 56 
r"Okeç . • 33 
·ıroklu 60 
lllrJ• 1235 
Kuzu 235 
l[eçl . 79 
Yapaı 798 
Kılkeçi malak 2 
Tiri y il 7042 T. 
Erinmiş ya~ 11 T. 
Kaşar peynir 32 Ç. 
Salamuravaesız P. 236 
S tır derisi 12 
Koyun derisi 1070 
Keçi derisi 130 

anda derisi 29 

.tt7ırıı ı 

15n29 
74:!44 

125596 
3'155 

300 
67llS 
2604 
5905 

62632 
t8 2 
3165 

42il5 
50\l 

118407 
l71 

2380 
3604 

120 
2000 
2rn 
400 

[ 'J'emmuz a}'lıa. ) 
En .,alı Bn ua/lf"l 

Kr. S. Kr. S . 
7 ro 13 33 
4 9u 11 29 
5 11 1-t 65 
o 
o .. 

Hl 
10 

7 
7 
5 

36 
5 

5! 
o 

00 
0) 
00 

000 
co 
00 

00 
00 
4~ 

00 
56 
10 
87 
00 
00 
01 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

9 34 
10 00 
10 00 
13 40 
18 50 
14 00 
15 (o 

9 65 
40 
6 

f1'7 
65 
30 
4 

so 
85 

170 
00 

o~ 

00 
so 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
QO 

{Jrl~ 

K. ~. 
9 Q5 
7 79 
8 7S 
7 77 
fJ 00 
7 21 

10 €8 
11 70 
' 11 9 

119 96 
1 8 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 

{)() 00 
00 00 . 

Adet 
Çifti 

40 

R . ı· w. d için Avrcpadakl bankalar nezdine staja gönderilirler. , ,1 
eIS ıgın en : Müsabaka imtihanlarına Atıkara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, B9lık. 

Otel. gazino, kah ve ve çay hınele Buru, Çanakkale, Diytbak r, Denizli, Edirne, Erzurum, Erz\ncan, Eıtdşebitı 
rinde bHardo, tavla, domino, satra· ç, Ant~b, İ)taubul, lzmir Kastamonu, K11rs, Kııyserl, Konya, Kütahya, Oıreı0f ~ 
oyun kağıdı bulunduran'arı. Bunlal'tn latya, Maraş, S'msun, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Vau, Yozgat, tubelerl dft' 
mıktarlamıı 15 8-938 gllnüM kadar be orta mekteb mezunları için 16 ve 17 A~ustosda, lise ve daha yukarı tahsil 
Iedlyeye beyanname tle bildirmeleri be· lar için 18 ve 19 Ağustosda saat dokuzda başlanacaktır. ~ 
yınrame vermeyenlerd.en iti misli rü- Müsabakaya gireceklerden ııe gibi Vf slka•ar arandığı ve nerelerden 1~ 
süm alını.cağı ı an olunur. tNo. 599} 4 1 lyapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden e\de edilebilecek lzatinaJll 

İLAN 
Erzincan P. T, T. 
Müdürlüğünden ~ 

görülsbllfr. u" 
isteklilerin mll•abakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki ballşa şubesi:. J' 

lüğüne ve Ankarada bankanın persoMI işleri müdürlüğüne 15 8·938 tarlb i*" 
dar mürac!lat etmeleri laz ımdır. (No. 60V 

Erzurum Askeri Satınalma 
1 - Yaz ve kış hayvanla haftada · · • ~ 

mUtekabflen ÜÇ Swfer yapmak yazın on- Komisyonundan:" 
sekiz kışın yirmi iki saatta kat etmek . - ,Uf .M 
gidiş i llş her seferde beş yüz kırk ki- iki adet hangar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuotur. Keşif beıfeli l ,,. 
lo yük: taşımak şartlle 495 ll~a bedeli bin yedi yüz o:ı ~ş ( 56715 Ura on dqrt ( 14) kuruştur. İlk teminatı döf~ 
şehri sablklt Erzincan Oıimüşa.ne Posta seksan beş lira ( 4085) ydmlş altı ( 76) kuruştur. Etsiltmesl 19 - 8 - 93S ~ 
sürncUlüğü 15 A2ustos 938 _ günü saat güntt saat on birde E zurumda As kert Satınalaıa Komf syonunda yapıl• tf~ 
1~ ~e ihalesi icra kıl nmak uzre 30-7· 9~8 Şartname ke 'f ve 14nlan her U'\ komla onda öıülebilir. ·reklıf JDtl fi~ 
gununden ı~ıbarel). Jı:apah zarf usulııe ı ş p g y ır uııılf 
eksiltmeye ltonulmuştur. belli gUnde_ belli saattan hlr saat evvel Komisyon Başkanlığına ver 

2 _ Muhammeıı bedeli 600 liradır. posta ile gonderllmiş bulunacaktır. ( No. 592) 4 - 2__/ 

3 - Teminata muvalckatesi 540 U-
radır E . p T T M .. d .. ı .. w •• d 4 - Teklif mektupları ihale .sa.atın· rzıncan . . . U Ur Ugufl en : .. ıJ 
dan bir saat evvel mııbahi komisyonuna 1 - Sivas. Erzincan tlren hattının işletmeye açıldığı tarihten sonra ~ 
verılmlı olacaktır. _ . b ttadt 1 

5 _ Taltplerln olbaptakl şartname· otomobil kışın yol vaziyetlııe gore otomobıl, ar&ba veya kıza'ırla a ,kllt'~ 
yi okumak ve daha fazla izahat almak kabilen Uç sefer yspm?k şartile Erzincan· Efzurum arası posla P ~ 
üzre eyyamı t~tilıye müstesna her gün Ağustos 938 Pazartrni saat 14 de ihalesi icra kılınmak üzere 30 · 1 · 938 
Erzlccan p:>ata ve telğrat müdUrlöğane den itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye ko .:ıulmuştur. 

müracaatları Han olunur. (No. 598) 4: 2 2 - Muhammen bedeli şehris\ 1200 liradır. 

Sahih ve Başmuharriri 3 - Te inati muvakkatesl 1080 liradır. t 
CİHAD BABAN 4 -- Teklif mektupları ihale saatındao bir saat evvel komisyona J 

Umomt N 4rlyatl İdare Eden Yazı olacaktır. t 

lfl.ert )(üdfitü: i, zet DELİÇ.A l' 5 - 1allplerin olbaptald $ rtnaıtteyi okums~ ve daha fazla ızab'11, 
ÜZ!re eyyamı tatlltye müstesna· ber iOD mahalli komiıyon riyaHtıne OJ ' 

1 ıldt(jı yor: DO~U Bf\sımevl n ilin olunur. ( No. 594) 4 -


