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ar z za 1 
Yeni kurulan bu kazada b,.rcak eksikler 

• 
var. Evvela Aras köpriilerini yaparak 
merkezle muvasalayı temin edilmelidir 

K ~ ray. z• [11usu~tj - Çorc)k ve ha- gıdası sii le pifri 1eı:ı bir nevi buğday 
kımsız bir muhitte pek ymıi: dı·necek çorha1:ından ibı:rc l ti r. Et yeme z1er. Hay
lıir lıırih'e kurulmu, o'an kazamız hak- nı.nı ancak ölmek Uzere bulunduğu ve
kındu bazı umumi m:ı.h1ınat vermeğl fay- yabut işe yaramaz bir ha1c geldiği za
deli bul !um. man kes3rler. Ye miş ve sebz3 yoktur. 

Karayazı 3 nahiyeli, 120 köyli'l b:r) Hıılkın umt• miyetle z k i ve Hl\kO · 
ka7.!1dır. Kaza ını;,rkezi on iki lı ınali ve met otor: ıeslne tt uti ol~ uğu gürül Ur. 
scks~n üç ntıfuslu Bayraktar köyü'iür . hı · lı Çuliu köyiirde bir hakl al dü\c~: t.nı rnr
r~t1a gq: n sene kay~~kt'ıı~ evi v~ hü- dı r. Hu•a-f~n .J>3k ıral.ıd•~t ŞEyle:i ted~ri~ 
kııınet bınası vıızUcsını gormek ı\zere e'mek kabılnır. Kış·ıı blıtUn köyUn ıbt -
Hllı oc1.1lı bir bina yapılmıştır. Diğer bi- yaç1 ın hu hakkalın eli:ıdedir. Gaz bu
nalar birer ini andıran kerp . ..: ve tek !utjdtırmazsa tü!iin kuranlıkta kalabilir. 
g-öz'n köa evloriııden ibuettir. Karnys zının en büyük ıstırr.bı vila-

Kışın p\!k şldctetli o1masından dola- yet merkezile ve d iğer kEZ a!arla !!luva· 
yı kaza meınurJan oraria barınam mış- sala imkanlarının s<'neoin mahdut birkaç 
Jar 1n6 evli ve sekiıyüz nüruc;Ju Çul'u ayıra inhi ·ar etıresindedir. Bu kazayı 
köyiine nakletmişlerdir. Gerek kaz! katedt•n A-as nehri üzerinde ya'n•z bir 1 
metkezi, g~r:k ."~biyeler köy h~~~·eler~lc köprn v~rdır. KtH!Uk köpıüsü ~enilen 
iclan· edildığı ı~·ın hurnda yenıılk gus- bu d1 l:ohn9 ve y1 \t ılırc\ğa muh1~ya 
termfk. islahat ynpmak imkciuı ycktıır. kl\rgir biı köprüdür. Bunua i:z · rindrn 
Köy bütçelerinin aze!Ilisi ise :300 lirayı yaya g~çrr:ek iç:n b'.le h':lyli cesarete 
nadiren aşmaktadır. sıı h:ıı olmak lazımdır. IYJter taraftan bu 

Bütün kaza dahilinde blr Söylemez köprüye vıırmak için yüksek ye k1şın 
köyünde beş sınıflı ve iki mua\limli bir yol vermeyen dağ1aıı aşmak lazımdır. 
ilk mektep vardır. Kazada Adliye, Posta Vaktile Aras üzerine atıfm· ş üç küprü 
slblıiye teşkllatı y:ıpılmamı2tır. Muha::.c· varmış. Bun!ar Karakoç , Mesçilli, Ki
bei hususiyesi de p3k yenidir. Doktur, reçll kom mevkilerindedir. Bu köprüler 
ebe, ecz ne, hsy~ar, z i rıı at memurları Huslt'rın ricatinden sonra halk tarafıoden 
yoktur. Bir hastalığa tutulanların ,\ilahın tııhrip cdilınişlerd"r. Oralara yeniden 
rahmetine sığınıııak'a ı başka ~·an leri köprüler yapmak ve bu kazayı yo'sıız
yoktur. Böyle olmak'a beraber bavcıs mn 1 ıuktan kıırtu.r.ak bir za:urettir. Hasan· 
safiyeti orada hastalık salgınlarının cto- kule yolile ge'.en pos•a Aras üzerin-:la 
ğııp büyiimcsine imkan verrr:t•z. Bütün yapılan b:r nevi vara gele ile karşıdan 
kaza dahilinde yapılan tarama netiee karşıya rakledilmektedir. 
. inde :> frengili bulunmui ur. Şimdi nahiyeler aras·ndaki haber-

Eskiden p ~k ma: uf c~kiyaJara ya-
1 
!eşme yapılmakta olan tele fo 1 hattile 

taklık etmiş olan bu yeller bugün tam temin edilmiş o1acaklır. 
bir asayiş içinde bulunmak'adı r. Ilıılta 1 Kaza meıkezlnde vilayetin yardımi.
hu yüzden krçarak Tü•kiyenin başka ı Ie birkaç lıina yapı'arak oturull!cak hale 
yerlerinde iş aramağa gitmiş o!an bir 

1 g ~ tirilmcsi ka?il clur ve hükumet teşkl
pk: Karsyızılıfer bugiintii vaz·yet muva- ıat1 tamamlanırsıı y!iksek b'i hayvancı
calnsındn yeniden mcmlek~tlcrine dün- \ık merkezi olmağa müsteil o'a'l bu 
meğa bıışlamışlaıdır. mıntakada l:-azı terakki hamlelerinin 

ı :bnli maişet:ni hayvanc hkJa teı:µin göze gelehilcce ğl tahmin edileb!lir. 
eder. kışt çok uzım sünlÜi?' i.i için ziraat 

yap~ak imkllm yoktur. Buna mukabil s d tt• u "' ı 
geniş bir arazı tlz~rir:de çok mikdıuda a e 1 n g ursa 
ot yetiştiğinden bı civarda lıayrnnlar 
h!ç bir zaman müstehlik vaziyete girme
den kışı geı;iriyorlar. .\•, in€k, ökiiz 
cinJeri iyidir. 

J(azıı t ulunduğu mevki itihari!P. 
yollara ve mc rkezle re çok uzaktır. 

Bunun lçin halkın görgüstl h!ç yoktur. 
K6ztt ve D<'hiye merkezi g ibi memur 
görmüş yerlerde köylUler kaşık , Ç'\lnl 
yatak tedarik e'mesini öğrer.mişlerd ir. 

I'antalon \'e şapka giymeğe başlemış

lardır. 

l>iğer mıntakalarJa kıyafet bPycz 

Iğdır Paınuk tarin1 koope
ratifine nıurakip 

tayin edildi 
Ziraat Bankası Erzurum şubesi mü

dürü Sade ltin Uğmsal İklisad Vekaleti 
tarafındrn Iğdır pamuli kooperatifiı?c mu 
rakip lP.yln ed ilmiştir. S'!deltin U({ursal 
dün akşam üzeri kooperatif he~ap!armı 

tetkik etmek Uzern li!;dıra barcket et-
mişlir. 

el on, başta bir sargı dtı n i ha rettir. Ekse- ~:ıiE:.l?!?~:h:l::rü~Z?m:;;::::~:meB11aa;g 
riyetıc bir odada ve Ü7.erlerlne çektiklui 
bir b:eçeııin çoluk çocuk çırıl çıplak 

gfroıek yatarlar. Nüfus aıamt bfr surette 
tezayüt etmektedir. , Küylün!in bülUn 
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Bu gece nöbetçi eczane 
11Cumhuriyet,, eczanesidir 

Yazan: Semih I<AHTAL 

DOGU 

SorLıyoruz 

Oltu belediyesinin topladığı tenvirat 
ve tanzifat paraları nereye 

sarf ediliyor 

ı l Hnzlrnn 1938 ~ 

''ÜLKÜ,, DEN 

lk vl i por şu beıeri 
s 1 çaıı ~malıdır? 

Yaz:ın: iL\ 11:\Iİ ,\P;_!.\ 
- ·et· 

imza. umı .. .ıhfuz tıılıılmasın ı yuılla , sporun sevk ve iJaresi i~ini ka~a~ g cr.ci d nh"l toplaya rak c~~~:1:c~· 
fa ti yen bir k:ıriimiz f/bZt.tJO" : görnı t k üı: ere Türk Spor l\tır.ı- i ler kanu ni muctblrco hükt1.tllete nı 11

01y:ı Oıtu beledi~ esi 931 sencsix;d •n- mu adınd!t bir teşkiiılt yapılmı ş, bu l<'ş- , at ederek ( ..... Id l:an ) urdu ) 11 

beri tenvirat ve tdP.Z . fııt vergisi lop- k•la l varken ve her türlü spor iç.in di- j bir kulübün açılm . sıııı saı"tlı:mek. ~ı 
lam~ktad ı r. Bu ,·erg inin veridıılına rekti' ve kara~ vermek salc: hl yeti yalnız· ! 2 - Hal{evi'nin tahsis ıtıııd~tı. e!· 
mukabil yalnız kasabanın belli başlı ca onun işi olmak Ja.z mgd'ı kev , ıı caba , miktar p:ua ayırarak hu kulüp ıçııt~,1 
iki yerinde redyum h1ml:>aın yanmctk· !fal kevle rim' zo dahi ııedo ıı spor içh IJir : veıişli bir bina kfnılanıak ve yabtıl pi~ 
tadır. Ma\:ıalleler d 3 ise bir adi fener öjev aynlıırn mıştu ?Heııı<le Halkevleri son 

1 

kevinln b.nesı mü ·ait ise bu bill 11

01~ hile y)ktur. zamı.tnlard a . sayısı her yıl ytizı:>r yUzer içinde bu kulnbe bir vrya hir~ııı,:. 
Tanzitat için yalnı z iki sene bir artnııığa ye yakın bir gelecfkte bfüt1n 1 ayırmak. ;ı· 

araba tutularak kasaha lçhde\d ev yurtta bi ıı lerc~Ei açılmag-.ı naın-ıet, g't- 3 - Ku'übUn berb11l işe bıışf~ın~de 
ve dükkanların süprtlntüle: ini topla- tikçe geni.~leyen .. ve. yurdun h r köşe~~n- nı 8 , ı'f ayıp, ~ahııllin lıususıye.lietı"1r~d· 
mış; .• 1atıall~lere ne ar.:ıb1 gitmiş ve de K~m11J.zm reJırnıni yaymak ve kok· n ı: zarı dikksle alarak, bu kufupte ·rd 
ne de süprüntü topla>Jımşl ır: Har·ç !eştirmek için birer yuva ohıra\( kurul- bo'.dan m!lada bilhassa su .sporlar•, gıı ıı· 
mahalleler zaten buhç~ içinde 0

1
du- ması hükumetçe ve Parti'ce b:rinci de· tttletizm kış spor:arı cirit binrc'ftw. ~ıl· 

ğundan herkes kapısını sUp.Urür balı · reced~ ön~mle tBkip edilen ve umumun . c •lık ve' c_jiğcr mtlli ;porla;a yer \'t 

çesine atar. Bununla btraber öyl~ sempatis!ri kazanmış en güzel irıkiı5.p 1 mesini saıtlamak. ı 
Y ı l .. r vardır ki ora: ara aralıa bile " le ım· dend ' r ş1• d!lı'k ,. ek uveltl muessese. r ız ı · m g.,r 4 - Kultıp idare heyeti ve '·~e· 
~idemez. Güz önUnd'! olan dükkan- Halkevlerı ve gerekse ııpor kurumu var· anısında karşılıklt sevgi ve ı:nygı tıı 

1
• 

cı1u da kapılarının ö!. iinü kendileri k .. H Jk ı 1• ·de bu ·ı::e k 1 ı.erl en , ayrıc... a ev er nı 1v arş- rinln ve Ttırk gençliğine has b!r ,. ' 
süpıirürlu. Yani balk verd·kleri ver- t 1 ı · · ı J<..e ı· ık bi ..,ııtır. rma < ınese E sı ınl!e enın p,~ ay r lıklı ça ı ima ve ah l}Dgin bulun.... ır 
ginin mukab:tini belediyeden göre- mevüudur. Ve bu mevzuu ın~elemekle. nez:1ret ederek kısa bir nmanda ~~ıır 
ımzler. Bu yüden de bir kı~ım halk bazı yanlış anlamlaıı da tashıb etmekJbün Türk spor Kuııımuna glrmestııtı ff 
vergileri vermemiş ye 6000 küsur çok yerinde o l&c ııktır. .. . . . k&n Yerecek surette sporda.. ilerle111e 
liralık h'r vergi bakaytsi kalmıştır. işte, bu mevzuu, pUrüzsuz hır ıı~ c~- inkişaflarına himmet etmek. ~ 

Mııayyeıı ve faydalı veriileri Jemeden geçirmek için elimizie biricik ~ ır b d l"k yıt ~~1'1 b- e ıııkkatle "d ye halk bıı V" lk 1 1 ı· ;> - \.esa il a, spora a a ılj mm ş .. · , o e n . .r- dayanak noktası IIa ı:.ver taımatna· h"t" 1 . b' bi kulObe 11 

· t · tUrl1i ıık 1 e d'r m'yor ş ı · · · ... 8 9 5 u un genr erı .rer rer 111. g ıye m l ı r ı e ' . r - mesıdır. B.u lalimatname~ı~1 4 ı ,4 •. 4 .' O, olına,..a teşvik etmc-k, bö lece ~'...ı, 
şırınış kalmışlardır. 51 ve 52 ınct ma1delerını hep bırlıkte .. .6 • 

1 
y ııer ~-

Ekserisi [ İne-ğim, koyunum var k k k d' . . 'h t' . k k uyesını ve sporcu arın ~ayısını o ursa en ımı zı cı e ımıze oyma tt k · • 1 k 
sülünü, yününü alıyorum. Tarlam var kolaylaşccakhr. Talimatnamenin 47 inci aı ırma ıçın ça ışma. . . "'~ 
eki) oruın. Evim var kira~ım alıyo· maddesi, genel olarak Türk ger.çliğine Şimdi, böylece memlekette bır ııı-
rum. DUkkAnım var kazanıyorum. ve Türk halkına spor ve beden terbiyt>si ih' iyaca g-öre birkaç spor kuınuurıO~ sır 
Devlete vergi verm~k hize farzıay n· sevgisi ve ilgisini uyanci'rmak işini Hal rnlma~ına önayak olan Halkovi sf0 ~ıO 
<lır ; fc1kat mahallemde ne bir ışık ' kevlerine yüklemektedir. Bu, giriş ve besinin işi burada b!ti~or s~ıl~ Jlı\' 
var: ne de ikiyllz gram g~1 z ı:atrolu · 1 başlangıç rr.addesidir. 48 fr.ci madde ise Her şey dm önce sunu soyleyelını.. ~' 
nuyot· ve ne de kapımın ün üne bir 1 Halkevlcrlne şu direkli fi vermektedir. kavi spor şubesi höyle sipor ku'ııbtl~l'~ 
zlbil araba-;ı geliyor. Haksız ye-re A) Tü;k Spor Kurumu'na girmiş ya kulüplerinin kurulmasını sB[fiad:n..• 
vergi toplanır m'? l•'aydasını gör veya girmemiş yani redera edilmiş veya sonra onların mesaisini benınıse 

1
e' 

mediğimlz bu vergiyi bizC:ı>n niye edilmemiş spor kurumlarının gelişmesi hak kazan ınış df ğildir. Yani, wt1•~ıı1ıl 
top!u7orler. Buna nas ıl katlanalım. ve ilerlemesin~ yardım etmek. zamanlarda Halkevi Parti Genyön~ıt ~· 
Acaba derdimizi nerc~·e anlatalım?] B) F~ d d'I · k ! " ı · d otl& .ı e ere e ı memış u up erm e- na vermeğ<' mechur olduğu rap tf diye sızlanıyorlar. d' ~11 

ı rcces!n\ }ü1is'!ltmeğl teşvik ederek on1a spor kulüplerinin mesaisini ken ı "JOr Oltu halkının adına b'z~ mektup cı 
gönderen kari:mizin şllrtlyetlerini rın federasyona kabul edilmelerine de· sinin ınrsafsi g-ibi sayatak rapora ıııd 
h ~ klı bulduk. oııu belediyesinden 1 ıalet eylemek. çetmeğe salahiyetli değildir. o, yıl d~r 

C) Kulüp olmayan yer:erd~ S;>or veya bu biçimde bir .spor kulUbÜ "ıır rl 
Cevap istiyoruz kulüpleri kurulma~ına çalışmak. nı3ğa muvarfak olduğu bu kulübe P~,ı 

·--- . . • .... . . j D) Kul~pler dı~ıud~ ka'mı~ gençleri ca veya kendi sakatı altında y~r ayiı'~~lt 
Hayvan neslının ıslahı IÇlil Jrnltlplere gırmeğe tet:vık etmeı.:. 1 s-ıretiyle yardımJar yaptığını zılcretııt ~ 

K H . \ d k. I 48 inci madde sar:h o!araır gOste·i- iktifa etmoğe mecburdur. Yoksa bU •11 ars [ usucıj - ı rpa çayın a ·1 1 • • 1 ... 

h 1. . 1 1Ah • 1 . 11 . d · yor kı bazı yerleıds yanlış anJaşılarak lübUn yaptırd1ii·1 fudbol maçlarının ,,,ı avvan nas ının sa ı ıç o en ıy erın en . . . . ..., gLl•· 
4o~d 1 k ('öl . kb 1 d 1 ı böylece tatblk edıldfkı ve~·aıll Ha·ke\' sını, dağ sporları mu?abakalarını. 1.,,ı amız ı 1 e ıne anes n en a ına· 1 . b 1 . b 1 d ,., 1 ld 1 1 d d' . .1• k d ' ... alı '.ı k \ k d'J . ti 1 erı spor şu e erı, u un tıgu n-a Hı ~ er o a e ını ... Ve ı ah -eu ı ...... 51,.. rn ~ rp!tçayına sev e 1 mış r. kerdlsini bir spor kulübu farz,d1-1rek g:bi raporuntt derçedemez. Halta pot 

HAVA 
10 · 6 - 938 saat 8 Jlıporu 

Hava tazyiki : 609.5 
• » (Deniz seviye I) : 7Gn ;\ 

Suhunet : t- ı f>.0 
DQşük suhunct : + 7. 9 
Rutubet : X 4 7 
Ruzgar : Sakin 
Rüyet: Tam 
Sema : Az hu1utlu 
Yallı : Yok 

sp'.l~u ~izzat ida.re edecek, bi~ makaı:n iku!üb?n.urı idarecUerl ile Hıılke\'İ ;ıs'' 
d ~ ğtldır. Halkevı .spor ~u 'Jcsı, bilAkıs şuhesının haları aynl zatlar dalı\ 1ısr 
bütün bu işleri arkadan yapaçak, end(- 'lar, kendi kulübleri fal.'afrndan yııP,ıeı· 

1 

rckt olarak destekliyecel<tir. Mesela., X mesııiyi Ht> lkcvinln sp:>r şubesine ~~e< 
kaza merkezinde yeni bir Halk evi q· l- meğe haklı: rı yoktur. Bilakis, fi~ l' 

I dığ nı kabul edelfm, ibu ev~n iÖSt!)ri, spor şubesinin yapacağı değer işieı ·ıı 4 
munkt ve bir de spor şubefı kurulmuş dır. Ve bu işleri bize tıılimatnıuııerı' b'' 

1 olsu:ı? Falrııt~ X kaza merkezinde hen~~: urcu madd.est göster_nıektedir: fşt~ 1ıs• 
h!r r;por kulubti açılmam13 ve yahut ıkı bu maddeyı aşağıdakı vc~h ıle ll (f 

1 yıl Ö"'Ce açılmış ama herhangi bir se-j ettim ve bu hulllsa Halkevleri sP''c,~ 
beptf•n .dolayı d eğı.lmış ve : çal·~m.az 0

1
-
1 
b:-lerlnin bizzat nelı:rle meşg-ul ol• 

'
muş? Şın:dl Hal kevı spor şubesının ya-

1 
ıarını tayın ve tesbit ederler. 

pacıı~ı ilk fş bu olecaktır. , ~ 

1 1 - Memlekette ~por sever yfrmi ı (Alt tarafı t ilncttde) 

-~-=-

manasız sebebi boş Bronz rengindeki saı,:ltırı ylizUne dökül · ' 'e etli: r61 
mUşlerdi. Orıl!ırı clile lopıamağa g-ayret Sana çiçeklerden, hahard8''~tı~c 
edereli: garlardan, güzel kadınJa.-dan bııhS 5~ıf 

- Amıra da garip di.lşünüyor~ un. li. il :tlbuki ben yüreğimizi yak8P Cıvş!I 
ŞEr yazmak içi sıcak bir odada rahat tin acılarını yazıyorum. Yara!anısrı1 .,1~-0· 
bir kollukla veya brıhAr rüzgQrile Ealla- tanın izdıraı>1 arını snlatmağa \'8. h 

1 

nanan bir 8ğ'acın altında bu!unın ak mı ruın. ()il~' 
lazım ... Ya benim içim kayr.ayormuş, - Ne ic:n anlamayayım dedi· 1~t'

1 

ya soğuğa, nçl:ğa rağmen günlerce nat:ıl h;}r 7aman gUzeldir. Mevzu ne ~ecıJ 
yllrtld OğUmüzli, neler ~·ektiğimizi anlııt-ı olsun bir şHrln güzelliğini seçeb 

~liıı 
1rıu 
eu i 

mak istlyo;sam ? Ben bunları anlatmak haldeyim dedl. il' ~( 
lstemiyonıın istiyonı·n ki bunları okuyan- Zeyneb Onbaşı mütereddi~ 1~,,,~· 'ıı 
!arın memleket acısile yürekkri yansın, rekelle gözlerini yere indirdı. tıı; 

göz~.er i yaşlansın .. ?nları ne~retmeğ~ ç2virdi. f•~'~ 
dUşuomeyorum. B<> lkı faz!a değerlen - Pek ata dinle öyleyse... 1c61' ~, 
yoktur. Bunları değerlendirmek içtn ça- sakın gülme ... Baban seni belki ~,ııı· 
lışmak lazını ı;elec9k... Vakıt nere de? yaşına kadar dadılarla yetiştir ııı'f 
Ben kalbimden gelenleri yazıyonım. Benimki öyle yapmadı. Ben yaınıt e,ııı 

Kadriı:in inı~e dudakl ilrı bir tebes- berlcrln elinde ata binmcği ve ·ıtt6' 
.. ı . 1 d' ı iv' sum a genış t t: kullanmayı öğrnndim. Bu ben rrı 

- Onları bana okurmusun. Ben bir sonradan inkfşat etml~ bir istıdatt~;~<o~ 
az şiirdan anlarım. - Şerefim üstl\ne söz . "erı 

- Bu şiirlerden güzeli bulmak için gl\lmem. ~' 
şiirden an!aınak kari değil.., Memleketin Z~yneb onbaşı mühim bir şe1e 
derdinden de anlama 'ı. .. S2n bizden de- ror vermiş gibl : t1' 

il · - O h,,.ld 0 dinle dedi. yatoıı i sın... .. ., 
Sonra ı:ğır ve hulyalı bir sesle ila karııık mevzulu b1r şiirdir. 
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EN SON HABE RL_ERD 
Ingiltere Parlamentosunda 

~~================ 
Çin bir nota verdi 

~i).le ller Cemi yeti ııin 
e 1~tdahalesini talep 
llıyorJar 
(' 

rrhfnr;vre, ıo ( A A. ) - Çin daimi 

1Ba,vekil Çember/ayn batmlan gemiler
1 

hakkında beyanatta bulunacak 

İtalyanlar İspanyadaki tecavüzlerin Avrupa barışını 
bozınaktan başka bir gaye taşınıadığı fikrindedirlur 

tU U hn31 Hoho bugiin Milletler Cemi-
l~ Ja.-nunıi kati Avenola biı' nota Yere- L~ :ıd.rı:ı 10 ( A. A · ) - Bazı politik 1 ınilerl meseleleri bttkktndıt Lordiar ka-

a Ponların .Japon seferber! k k anu- mı:hatıl ispanya sularında tecavUze ug- · amrasında bir beyanattn bu'uoarak hl\kt\· 
11•1

• aykırı o~arnk Marşa! ve Korolza rayan lnglirz ticaret gemileri hakkında l' b h . . 1 ~ .. r, d H 
1 

· N 1 t H llf k , 1 me ın u mıısta yapacattı ışı an ata-
ı· ~lletı n a iş yaptıkların bildirmiş ve ar cıye azırı ,or a a · s lan ma u- caktır. 

-ııı~1~r C~nılyet•nin mfützhnlesioi talep mat fs~erulşlerdir. Lord Halif~ks da bu 

VladiuostnJ/11 iisera mez1rlığuıd.7ki ;ihi<IP-. Hu ,1hidenin diirf flflaj'ı rlülf mil/le/ki 
milltfin öllilerirıin /ı;itıra.<t111a ithaf edllmi~ti. Vla.dh'nsfo.J;;. i :ı.n 

,7yrılırken oraya son defa çefenkltr lwgmıı~tıık 
• husıısta Bttş\•t kll Bay ç .. mberlaymn ge- İtalyanların fikri 

~Ue leeek Paıartesi g llnü l\\' l\!D. kamarnsın- poma 10 ( A. A. ) _ İtalyan iaze- s b d 7 y ı 
~ ı. n bir nutuk söyliyecek da beyanatta butunaca~ ını söylemiştir. ıerı ispanya sularında ingiliz ticaret ge· ı• erya a l 

it 11,·-ndra , ıo ( A,A. > - Eski harici· Lordlar Kamarasında milerinin bombardıman edilmesindeki 
: ;~ı~ık Ed4m yamı Avam kamarasında llnrJclyt• l\'az11•1 batan uemHt•r gnyenin Avrupa sulhunu boımak için 

t irat Eclccektlr. Bu nutkun E h l B D ı.~a ~· httkJ,ııulH izıtlıal '\'('l'et·clıi. olduğunu Ye mUretttp bir şebek~ tara- saret atıra arı T 1 yan . ~lit; .. ı. 1 ~ !Heli hakkındn olduğu trhmin Op a • • • ~dlr, Loıdra !J ( A. A. ) - Hariciye Na- tından hu halin vu1ma g-etlrildi~ini hııl- ·--------;o;;.-
~ zırı Lo d llalilüks ispanya sulrnnd•ı buki lnailiz s' a er · · ı ti hiç Tclrlkn' 7'.! 

~ş SiY ASAi bom~ardıuıan edilen lnıiliz Tlcaıet gı· · de(tlşmediğjnl\:y~:·ı:.:~.d~;·:~.. Üzerimize doğru bir torpito geliyordu. 
~ Almanya sulhü Doğunun Bayrağı olmadığı için milliyetini tayin 
~demi müdahele bozmayacak Karlsbad 1 edemiyorduk. Biz bunun evvela bir 

1
, Ornitesİ ve Yaln ız Bolşeviklerle l. l · · [ · k Shanya harbı anlaşanııyacaklarını , rüsllarafı 1 

iul'fdtJ ngi iz gemısı o acağına ınanmıştı . 
"" .. ] " l retnıım !, divanı ilahiyat, Tez'·erelülıı h- F k b k b b soy ll',-ror ı ar ~ t ., . . Ade . , .1 hap, Liibbilirfıııı ikb3lname, şükürname Q a ayragınl C, e lnCe UnUn lr 

$ltıtı1c.·~ı mndabele komites! Huı;yanın Berlio, ın ( .\ . ı\ . ) - Uazefecileıe toz u, raflarda" , ka'kıyor, syakl~nıyor ı . [ [ k 
l ~tb 1 kaldıttı bir kararla ispanyada- beyanatta bu unnn llariciyts nuıarell karıtn 7.a dikiliyor. . . yunan torpıtosu o dug., unu an adı . 

t ~ tl 1 {(erek karadan va gerek deniz- ~af <·~iu(icn birisi Almanyanın Avrup·ı - lhrvene teka1dUm eren hır ın- ı 
e hu <ıha sıiı bir kontrol allına almB~l sulhinü a ·la bozm "le fikrini b~r- lenıed f- sama!, r_akat .bana. onun kada.~ ~·~.w_et 1 o nman kaptan ç:ı.rkcılara bir parcn J gelerek Yunan znbitiıun gem!yc gelmesinı 
~i . Stırelle o· aıiaki mucad~leye sırf ğlnt v P bntnn devletlerle dost olarak ~erm150 . ~unuz.' 1 ı ıy .>r rnnra go~unuzun d:ı..ha .-;ü ratıe çalı.şma k emri vcırd '. H"Y bekledi. 

·i~ bir nıahiyet vermeği kararlaştırdı. Y~~amak lstediğ'ini . söyleyerek. demiştir ooUn Je, ibra hım Hakkı diriliyor. ı., :e Mey M:ır · ı Boğaza doğı u yap.a'b 1Jcceğl aza- Biraz <=oma selamlanan Yunan bah-
~~L· a.lya il' l' k lı ""k " t' a .. kı: Yalnız Eolşevıklerle anla~mamıza diyor hukııkç r ,., fi hl 1 ~, itnJ c 'ran o u ume .ı er sın imkan yoktur. Bunu büfiin dünya bilme- • · u arın ı . os') tt• ı ı go1: ere mı sürntıe ilcrlcme~e başladı. klptan bu rlye Z'lbltl heyetle beraber knınnrnların ı 
~. aşaıaya bugtın blr netıceye var- Hdir kl ı\lınanva Ho,şt-V izm He nıücad«'· çıkardıkları Loınbrlr.o ben ondırn da.ha sırada elin.iekl uzun ve t.ek tarlflı dtiı· - çeklld.Ier. Uzun 'bir konu~ma oldu. Biı: 
tııı~~ka?t ka'mamış b: ~ t{l~ebbüs di~·e leye devam edl!cektir. esa.'lı ~eyler söyledim. _Flzlyolc· ji. ile biinle ufukları gezetıtyordu. ~lrden dura- l"akat. orada verielcek kararın b'zim için 

t er. bır zıııurettir. Çunku ltalya - in· - pisıkoloıık rabıtalarıoı benım kada r ızah ladı. Ve bana d5nerek: 1 icerde ne cereyan ettiğini bilmlyordıü:. 
t1' " a.nı B k' l H ' Ed'3n varsa çıksın meydana Ve 39 . - · _ thl! .~ıınasını.n merlyet mevk!ine aşve } onza fl}fl k't b h b' ." ' / - B:ı.k dedı doktor uzakta bir gemi YC"ll bir Jrn:yat".I. yol aç:ı.cagını dn. tahmin 
~"tneaı ancak Italynn gönullnlerinin 1 a ın . ~r ırlne birer merdıven uasa· f.ızerlmizc doaru gellyor. 1 cd'yJrdlık. Nihayet konu.,ma bitt. ve zab~t 

ı~d k \ maA"ı g-ıbı basarak çıkıya : semalarda 
0 

• ·~ 
1
,. an \'ekllmeltri ~artına ba(!;lı bu· onuşma arı k• yb , 

1
. t ' ·

1 
k j Parmağ:le işaret ettiği tanfa b:ı:< - t.c>rpltoya dön elti. Ben hemen kaotnnı buln 

-.•. &U ı · 1 " o.uyor. ş e onun meme ·etinde . . .•.. 
. '11 k. cın talyanın da ade mi mnda- onun <Joğduttu yerlerde zi r . ' tıı11. Ufukta hic bır şey göreme::Um. r:ık !._şln ne nct·ce Vt:rdıgın· nnlamak ı t.e-
~rQ•tt ııra~ına baş eğmesi hnyatt bir Kazıt, l>oitudaki ems~~n~o ~:İki on \ - Ben 'b!r ~ey göre!niyor~m <led

1
m._ d!m. Kaptan çok sıkıntılı gön\nUyordu. 

İıı .h·dıne alrmtş bulunuyo-. Başvekil Südet mebus]arHe ı'yı'si ka m k . t' d iT ! o zaman elindeki durblinti ~ana d:>g- Yanın'l sokuldum: 
~ı\t • • Y a am vazıye ın en ve asan- tt '~tlt erenin lsp•nya harbinin ç.ıbuk temas ediyor kaleye düşmüş o:maktan memı:ı mı, ka· ını uza ı : . ' . Ne oldu diy.ı> ~ord•un. ~ ı C•yc b 11-ı d /' ı. l Al bıı k,,.ı e de b n nl b" de-' - Öyle garip tekliflerde bulunuyorl:ıı· ~ ı.~,. ~ n6 anması ve ore a • rwı- Eauıı.yı ~a•e ı; ııhşıyor. Hemen ortalık - , . · - · , u u 3 

. "~ "'ı. 
ı <1'.ı 'lttlertnfn gıılebc etmesine tıırat- Prag, 10 ( A. A.) - Hawek1l Hod- yerde bır park için saha ayrılmııı, kııy. Ha .... ıkat.en çc ı<: uzaktan 'biı tc.,_ne ha- ki... Biz s zl onlara te~ıını ctm"'i im'"?iz .. 
ı "'U"" za buaün ikisi Südet AlmaDlarından o\- ~· f'f b' d T 'l k l kl - b · 1 k"fi "'l ı. "u malumdur . Ve ademi mücla· o makam f ı rsat fevt et-edı·. Bı'r. l·fus3nka . ,r uman ~a~a rnk üıerim:-ıe dogru gl:'- t ı o mrı ıgınız unun ıç n il. ... r '="~ 

"C>ı • mak nzere l'i mebusu kabul etmiş ve u- ... 0 b ı d ~,nı ta lnı~esi lnıtıdan evvel 4 Teşrlnt zun uzadiye görüşmüştür. Bu görüşm~- leye gelince , Transit ~·olları Başınüdllrü llyor du. epm <; ... A amlar bfzi hiç dlişiinmül•or -

1 
~ k~ r ht~de bir l\ara r vermiş Karade· nin Sndet Ahuunlıır J>artısı reisi tarnfm- Fehmi Tokaydan istifade etmek istedi. - Ola.'b!H r ya dedik. lar. Hük\ımeimizin himayec:indc buhman 

~~atıtıtrolünn göniillülerin İspanya top· dnn rerllen muhtıranın mtııakeresine Elint' b!r mühendis g eçirdikten sonra Rir harp g-emisi .. . bir kitleyi biz onlara nasıl te<-lm <'deriz 
, ~ Ye~dnn çekilmelerine tekaddu:ıı 

0
_ datr olduğunu • söylenmektedir. :O..lebui- ko\ay kolay bırakuııyacaktı. Görüştü Biraz .. oma kaptan gozlinden dür - ıdeğll mi? 

"'~i.,,1 ~ gUnde başlayııcağını taııbhut tar bıı hususta nıektumlyetlerini muhata- konuıtu, hlr şeyler yaptı. t 'inii a llrnk: Ben merak içlnde_ydim: 
, , rt 

1 
1a etmekted1rler. fla"ankal d li b' h k t' I F •· • d kl ı .... b b! - S;z onlar ane ceva'P verd'.nlz dlve • b~ • ,. ıı buki yeni verllen karnra gö· ~ e e can ır spor ere e ı - a ."a~ o or c e~·ı u r harp ge-

ltıııe.ı"?rıtro'a komisyonun raporunu de olacak, iki kulüp teşekkill etmiş, misi. sordum. 
~ "?\ p ·· d h l tt• llarııı kar a t 1 ı 1 -Te~lim eimeyiz dedik d · di. ~""kt I takip eden 15 rrÜO İÇlnde baş· apa mu .a a e e ı 'I , flY geçm Şer m&Ç yarıyor ar- 3e'!l dP tekrar <.tirbiİlll.İ !\l(\l"'.\k '>JI< -\ "" ı b dı Bır d 1 b ı ı lk' t t G 1 Içim bir parça ferahbm;ştı. 

) 1t~ 3f t , Kontrolun başlama sından iti- · e ve ey o sa lası vnr. ı ane ını. e en bir torp to !dl. Fakat mllliye- . . . 
~)'ı terk) R"lln 7.arfmda gönnunıer İspan- t'spanyada sı'yı'I halkı'n tecav"özden ~~t kul~bü,. ~lan kkazalarımız, Şarkta de· tini nnl:ımnk kaibll değildi. Bir:p ıamnn :m;,- S!zın bu teklifmızi muvafık ~uld·ılar 
it.._ etın 1 ı 1 • 1 l srarp.a vı ıe pe . nadirdir. ge:;t.kten ronra 'ilzer.:miz<> gelen gz::n1 nr- . 
'~~a hiiko~c~t ~~e~;~m~ibı°:~r:~:~ kurtarılmasını Fransadan istedi b b Hasankalenln Heri m4!zarhtından t;k gözl" f'n'k edilir hale gelıni'Stl Bu va- K aptan evvela se:; çıkannn1ı. Scnrn: 

ll~lat \ Paris, \.1 ( A.A. ) _ İyi haber alan . ~ .setın~mek do*rusu eski Belediye R9- ıiyct deılrn.l e·'rlı>r .:ı.ras:ndn .!iayl o':h ~ m- - :rnyı.r de~i. Bl~ Tlir~er"' l:~,ıe mu-
~ ~'rcttıı. l }C\İnİ haiz bulıtnncaktır. ı p } k ıst za_ kfrın h ı>kicını Çİ·ğ. nemelc 01ur. ister· d::ın her1~S tcrp·t~n"n geldl.;r'ı t"t•nf." ·,ı - ,::ı,.llfni 1 .b.m oc ... " yu .. z kiş.d.zn Z!yad.,. !>'r kuv-
tt~I\ •o için İtalyan kara kuvvetle- mahatild~n öğrenUdig-ice gôre: apa ı 1 ··<- - ... .., .. .. te 

1 
\'ez makamı ispanyadaki sivll lıalkın tayyare d ~kı . bir hayet , lslanbuldan hareket ğıldı. Hey Mey Mnrn o t:ırafa doğru ynttı. ·~ goz g~ıe ~ore slı.m cd mey.z. Bun .. 

t ' ~~l\k R'i!Çınek mümkün olabUecek- hücumlarından kmtarılması için lazım· atsın, Erıurum - Hasnnkaleye ıelsin ve Yoluna dev::ı.m ediyordu ço:< geçmeden !arın heps. mtikemeı bırer !t"ker olur bi
~~'vetıi \bu clhdten kendt•i emin ve gelen teşebbüsatta bulunulma'3ını Fransa bu asri mezarlı~ı görerek bir aynioi toııJtto :-dam nkı l lı yanımıza ya ~!aştı ve zimte çarpışırlar. Btı seyahate mü :ı.n:i,. 
~~ ~o( .11· vaziyette bu\unmaktadır. hükumetinden talep etmiştir. yaptırsın. Gerçi letanbulda da bir asri bir maneıvra yaparak blz'~nle bernt"r yii- <de-meyiz dediler. Onun üzerine bizi dov

'<lt~ ltalyan hava kuvvetlerinden Ademi Müdahale Komitesi mezarlık var anıma... Onun etrafında rUmeğc b:ış!:ıdı. Bayr:ı.tı cımadığ1 iç!n hu letler:m:'l ara<-ınd ayapılaerık miıznkere -
<.:ıı:h llliih•açtı r. okadar ~o~ ded•kodu yapıldıki, içinde gemin 'n melliye!·' h:ıkkınd:ı hemen hl" bir ler!m hltnnunn. kndnr tevltif etmeğl:' karar 

ı'~tın Urlyetçiler ise bava kuvvetleri İ<·tiııınını yeh:t•t•k haftaya yatan bır ıki muhterem insanda rah!lt- flkrc snhlp de211:li:<. İki gemi a.ra..-:nd:ı. verdiler Şmdi torpitoyu takip ('deceğiz 
oı l'ard ımla e ı d ~ke • tehir f•tti sız o'du. . f ı ı bi k (Arka«ı var ) '\tit llıakı rı say 5 n e mu m- B ·· i ti llasankalcnın tazyikli suyundan da lfıma :ır :ı r onuc:mn ba ladı. 

11 hı'r n' beraber aıdesızlıktan muz- Londra, 10 ( A.A. ) - ugun ç · 
1 

6 d '' ka e olan ademl mQ bahsetmeli, Kabllcelerdeki havuzda yük- B' ~ :ı:;u k!)nu~mnvı anl:ynm1 -
• 1ı .... ıı de bulunuy(lrlar. ma e cc~6ı mu rr r -h\Q"lllı dahale komitesi mnrahhaslan mensup sele yüksele akıyor. Köprl\lertn h ~ şına yord· k. n·r mtid:l:ı.t ~onra blz!m kap -
~ lltty mUdahele projesi Fransanm oldukta 1 hükt1metlerinden Ulzımgelen da birer t!sklye koyduran genç kayma- tan kı~ tarafa dcğl.'n j:ı.ponca bir e-nlr 
h 11~ eı ... et~·i ispanyaya gıda maddeleri direktifi almak için içtimalarıtı' l aelecek itam l\tünip İlha".1, misafir:erlnl , sulerın verdi. O z:ı·uan açık denizde seyr~~'ğ! i~1.,.,_ 

~. ""'sine o d t k b' • · dll'Jf P 1 • 1 d b -~., d~~il m sae e e meyece ır haftaya tıhir etmişlerdir. cız .. aropo arın atın en ~eçirtlyor. ayragı bulunm::ıyn gem1mizln d•reğ·i -

1
1, te.n~ dfr. F k k tl · • * * ııe Tap::n bayrağı ağır :ığır celtllj'. Buna 

f ~ld6tı t o taraftdrları bugU.n seri bir ~ fRfi 0 UVVe erı Şöyle bir başlarını dinlemek iste- b'.r mr'<tıbele olmak üıerc karc;ımırf'l':\I 
· ~ '"" ~ · lahaet ı ıt d · 1 ht t dd.. k l ı 

1 
'f, llhcc 

1 
meyor, ya aız a ı &y a l .. uı uın\'affakıyt•llt'r el<lt.• eHilt't' yen er ç ere ut etmeden ııasan a e- geminin 'Cle bnyrnğını ccknı"~i iktı,3 dl-

ııf ~ tullıhy ala?lleceklerin' sôyleyor· Salamanka, 10 ( A.A. ) - ( Umumt ye gil9inler. Kııp\ıcalıudaki bususf odıılar- yordu. Bunu Jıeyccanl'.ı bc-kled'k. E" irl"'r 

1 
'ııld~ llıOtı Urlyetçı1er !se son noktaya karargah teblfği ) kuvvetlerimiz Kata· da birkaç iUnlerini u~~uzca ge(~irebillr- ~r.ıc: • r.tlak~ •ınll'mi kanaat torpitomın rn

,~, ' ~itler ~faacta devam etınfk kara- ıonya cephesinde hayli ilerllyerek Bara· •er. Tren, g-t1zel bir şosa ve h1sanka- nııtereye ait C!lduğu ~e.klindl' idi. 
yl~ "ıı~ ~ ~eınt !\'\Ud h . . . . . sln kazasını işgal etmişlerdir. lenin Kars, Attrı , Erzurum yollsrı üze · Fak:ıt toı•pitonun kıc tarofmjlt~. di-
ıt )~.~ı~ y 8 ele komitesı ıkı ıçtı- R . b• · t t' t'k rinde bulut'lma sı , hu gUzel kasabayı uü- • • - ;.:... 

Kız sanat mektepleri 
(Üsttarafı 1 i:'ı cide) 

kadınl a rımızı yeni cenıiyelin icap ettir
di~i hayat hamleleri1e techfz e tmek lfı

zımdı. Bugün bu \>nemli mesele Akşam 
J(ız Sanat okul!arile temin efümekted ir. 

Blltnn Tiirkiyede on all ı da.ne Ak
şıım Kız Sonat okulu Yard ı r. ı:rzunım 
Akşam Kız Sanat okulunun sergisi 
mahdut bi~kaç glln için açık bulundu· 
rıılacaktır. S:ırg-i yi ziyarete bütün Erw· 
rum halkı davetlidir. ""lf" \!L~ıo; btatP8Cak Ve aönüllülerİ tahrir eSIDl lf 1$ a 18 } 0 ICıC "'rt<Tlr Ot;ır nıw: beyaz rımkM t r bay-eır ı..."'t arar k .6 l k nnn blr1ndf", kıymetli hir su şehri b ııliı:ıe ı 'k yllk"!)ldi o zaman hepimiz tüylik '-1r 

ıı• ,;, g
11

L omısyon arı seçeu h.pRın.·acla .... nehl miidalıaJesiııiu sokabilir. Hasankale he'e yazin güzel ' I llı11 •ııtsına ı. b- - k r ye .. e kapılct:k. '3!r dü..,•nnn torpit?<:unn Bu senek. f d k 1 ı t . 
. "'d 11levck çı .. ması uyu masra - arttıtiııu gt"ırterlyor yer vesselAnı. . · 1 lll 1 fCJ{O CSI çıw ~ .. lçıt\ i klr olan Ademi müdahele w ra~ geldlğlın!z anla ılınıctı. GI • [ ] ııt, cabedon krediyi temin ede· Barielo", fJ ( A.A. ) - 937 Martının CİBAD BABAN Yeni hir hav.·at reson, 3 Husust - Geçen haftn n~ hirinct günürden 30 Mayısa kadar ya- za,fında Gireson Ticaret ve Senyi Odası 

~ Şeru pılan ist!tistl~lere göre :31 İtalyan, 13 1 N F f L AK Bu merasimden sonra flfım'llarln ya- bnstık hfr toplantı yapmıştır. Bu toplantı-
~( '~~ll\ .ar dahilinde gönüllülerin Atman ve 3 ispanya\ tayyaresi düşürül- pılan mükalemeye dcnm edildi. Ve bunun I da rmdık ttıccarlan ve ulr çok tecı übo-

e ,:~ı:. ıı5ekUıneol asgati bir hesap mü,tUr. Halbuki fl37 Kanımuevvellntn Z<·lıirli Yll7.Jat·ın tesh·iııılt>n mt!cesi Hey Mey Ma ru birden yol kec:ti ve ili miis
1
abc::'l!er davet edilmişlerdir. Top· 

\• r. ıı.ı ay s b \ bil k 1 bir "i~I öldü d U~ ,
1 

'l~İ i onra aş aya ece t r. blrlnct gününden 938 Şubatının nlhaye- udu. Biz net:~enin ne cln"o!le ~eğlni ke'>- J antıda hu seneki rındık rekoltesinin ta h-
~:tinı Sı>anya harbi beynelmilel kıt- tine kadar 2 İtalyan ı Alman ve 4 is- Parls 9, (A.A .) -. Pirene islasiyo· tirem'yord • ı':e. Bu sırada Yunan torpit~u I mini ?wvıubehis olmuş vo Jlk .tahminler 
~ ~~:Ybetmeden daha birkaç ay pMyol tayyaresi tahrip edilmişti. Bu nunda lnhl4k eden hır vagon dolusu rle1ılzc bir ıranda! indirdi. Bunun içinde on bu ınıkdarın on beş, on altı mılyon kilo 
~t ~tlll}' rı Umumtyesine teci sahne.- rskamlarden İspanyaya hariçten yapllan zehirli iaZ fstAsyon<ia bulunan ballc kac· ! ınlis:eH~h blhr. ye nefeı ile bir 7a\Jlt 'culu- ı tularındu old u(!u netice5ini \' ermiştir. 
' trak vnmekte devam ede· yardımın günden aüne arttığı ve deha ma)"a muvaffık olnmılardır. Yılnız 72 nurordu. B izim g~m!nin de merdiveni jn- 1 Kat' i bir net'c ~ elde etmek f~·i n Haziurn 

çok eontbi tayyarelerini" zayiat verdltl yatında bir ihtiyar kaçl\mıdı~ından zehir· ! d!rlld! ve re-.r.ıni elbiselerini glymis olan İ sonlarındu v~ 'l'emmuzun on be~inde bt. 
ınlıtılmaktadsr. ltpmtt n ölmOıtnr. · Japcn heyet1 ukeryesi merdiven ba§ına rer toplantı d ııha yapı'ac. ktır. DIPLOMJ.T 



Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 - Tortum da yap Ilıcak !1542 lira 9 lrnruş keşif bedeli idare binus\ inı::aatı 

:3-G-938 de ih~le edilmtdi~lnden açık eks!ltın'3si son gün temdld edilmiştir. \ 
2 - Eksıltme 14·1>·938 S:ıli güııü saat 15 de İstaclrnl kabataşda ki lcvaz!nı 

ve muhayat koruisyonıırcla yapılacnkhr. 
3 - Şartnameler b .. del ll'Ukabil'nde levazım şul:ostr.den ve mehalli idareden 

alınabilfr. 

·1 - İstanbula kadar gidemiyecek olen talipler ihule günü aynı saatta % 7 
l;uç~uk gUvenme paralarile birlikde haşmüdllrlüğüınüzedo muracaat edebilirler. 

(No. 402) 4 4 

DOÔU 

Halkevleri spor 
şubeleri· 
nasıl çalışmalıdır? 

(ti t tarafı 2 incide) 
1 - Bütü:ı çeven ve gençliğe (spor 

kulüp'erine girmiş vaya glrınemiş) beden 
hareketler i. ritmik jimaastik, artistik 
danslar yaptırmak. 

2 - Kezalik 8JJOr l:ulüplel'inde o'a 

Erzurum lnhı.sarlar Başmu·· du·· rlu·· g"' u·· nden- veya o!may • .ın ~rençlere ve yac;1ıhıra top· • lu yay<ı. gezintiler yaptırmak, böyllc~ . 
G 

yurdun muhtelit y~rlerlni gen~:\iğe ve 
1 - öle de yapıkcıık 9ü74 lira 75 kuru~ ke~if bedeli idare hinası fnı;:aatı •) ~938 d t • ha1ka tanıtmağ~, soYdtrmeğe vcsilo v~r-

.ı-u- e iba e edilmediğinden a~ık ekslltmesi on gUn t~md!d edlJmiştlr. ınek. 
2 - .Eksiltme 14·6·938 S1:1lı günü saat 14 30 ca İ ı; hınlml kabata~dıı ki leva :J - Du yu1<11rd~ s3yı~anlara güHo, 

zım ve mulJayaat komisyonunda yapı'acak tır. · sa!:dov, trapoz gibi araçlarla j\mnast k 
3 - Şartnameler bedel mukabilinde levtızım şubesinden basmüdürlü&ümüzden ter yaptırmak. 

\'e mahallli idarelerden alınabilir. • 
0 

4 - Bu işleri yamak için her Halk· 
4 - İstanbula kadar gldenıiyccek olan talipler ihale gUnü aynı saatta o 7 evi bir kapa'ı jhnnastık salonu lle a~· k 

huçuk güvenme para!arile birlikde haşmürtürlüttümUzede müracaat od9bllirlsr.'
0 

.iimrastik alanı sıığlay<ıc!lktır. 
!':' - işbu jimnastik ve beden h ı re 

~ 
'11 IIazh1nn 1938 , 

Erzurum ümune Hastanesi 
Baştababetinden: ,,ı·a'' 

\'ıı-• 
Asgari Azami Tahmin hedeli Tahminatı oıu 

1 

• • •• _ ki'o kilo Li Ku. ~"" 
Otu Lmy.t koınllru 2:-iOOOO 270000 4860 ıl64 50 ~ 
Erzurıı;n Numune h~:>tahancsinin H3' mali yılı kömür ihtiyacı H uazlr~!lıe~ 

~arihi acl~n .. iti~aren on beş gün mUdd~tle açılı: ekslltm~ye konulmu~tur. 'falıl~eı 
~~~l~ gunu o.a~ _2-l H7z·ran n:H Cuma g_ünl\ yukatıda yazılı muharnınerı 5 bn~ 
uz~rı·~.~en °10 ı ,~ temın~fı mu.vakka!alarıle birlikte saat 14 de Erzurııın 1111r. 
Mıdu ı~ etlnfie ı:ı:utetekkı l koın!syon mahsusa müracasıt f'ylem'!lerl ilan oh\ 

Erzurum Nümune 
aştababetinden: 

(No: 415) ~ 
' 

Hastanesi 

Asgari 
Kilo 

Azami 
Kilo 

Tahmin bedeli 
U. Ku. 

(No. 403) 4-4 kellerini b lglli ve deneçli öğretmenle!ln Kuru pelit oduıın 110000 120000 H600 
• -------------------- vasıtaııiy~e tek~lk ve ~ıhbi kaidelerine . ~ı zaru'.11 Numune Ha,tahaneslı•in 938 mali yılı odun ihtiyacı O - uıııi''(ıpıtı~ 

Erzurum inhisarlar BaşmüdürlüQu··nden .· uygun o artık )BptırrrH. ~nrıh ınd.~n ıtıba·e ıı onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ııı ~-
._, ~- - G~rek kapalı salona ve gerek ıhale gunli olan 24. Haziran !)38 Cuma g·· t\ k d ı b cıın1eı• bt 

1 - llasankale de yapılacak 9272 lira 5 l kuruş keşif bedelli · idare binası ~~~~kı~tl:r~..,;~~zl:;~~ıe~\e~;~~t•r;~~;ı b?c:~ı üz0 rln~en % 7,5 teminatı muvttkkntalari!~
1

:~~li!~~ a:~a~ ~:zı~'! m~:r:uru[J} 11~~. 
3 lı-938 de ihale edilmediğinden açı k eksiltmesi on gl\n tomdid odil~iştir. !ere~ yurddaşla elveri şli rm:at ve vakit- müdürıyetınde müteş0 kkil komlsyon mahsu~a müracaat eylemeleri Han olı.J 1 

2 - Eksiltme 14 6-9:38 Salı gi.inU saf.t 15 30 da İstanbul kabataı:da ki leva· l~rde ve bir proğram dahilinde icra et· ( No. 4Hi ) 4 .,,..,. '/ 
zıın ve mulJayaat komisyon~nda yapılacaktır. ' tırmck. __.,.-/1 :' :~ - Şartnamel~r bedel mukabilinde ıe,azıın şubesinden başmüdürlüğümUz· 7 - Spor ve jlmna'Stik gösteri ve Erzurum N u·· mu ne H t n"' 
den ve ma'halli idarelerden alınabilir. bayrnmlm pek cmh ve l{iitleli bir su-, as a ~ 

4 - Jstanbula kadar gidemiyccek olun talipler it.ıalc günU avnı s<ratla 0, 7 rette yapılmasını teşvik etmek (1]. 

1 k 
.. 1 il i ı· . o 8 - Halkevlerl, konferansları arn· Baştababetı• nden ıııçu guvenme para ar e b r ıkde ba~mUdUrlüğümüıede müracaat edebilirler. s•nda spor vo beden terhiyesi ı~~in dıı : 

Erzurum Belediye 

(No. 40-t) 4·4 yer varınek. 
İste, II1lkevi spcr şubes:nın gerek 

Reisliğinden: 
gençlere ve gerekse gençlik hududunu 
aşm1ş yurdtlaşlara yaptıracağı ve kendi 
altı aylık raporlarına dercetmesi icap ' 
edEn spoı ve beden terbiyesi faaliyat

Siit 
Yoğurt 

Asgari 
Kilo 

800 
7000 

Azami 
Kilo 

- .r 

8500 
7500 

Tahmin 
bedeli 
lira 

850 
900 

Teminatı 

Muvakkati' 
Ku. lira Kuru" 

63 75 
67 50 

No. 
147 
222 
21-1 
232 

ncdcli mubammcni 
I,, Kuruş :\levkii 

l 00 Eski mal meydanında 
100 
80 

> > 

> > 

Cinsi 

Mağaza 

> 

leri tucdan ibıueWr. 
GörUlOyor kl jimnastik ve heden 

terbiyesi b~r Ile.lkevinin spor şubesinin 
doğrudan doğruya idare ve mür knbesl ı 
altına girmiş bir keyfiyetıir. Bunun için 
de bir Halkevinde nesıl ki temsil şnbf!si 
için ilk önce bir ımbne kurulması bahis 
mevzuu olu ·s:ı, bir kapalı ]imııastik sa 
lonu ile açık hava jimnastik alanı yarat
mak ta Pk önce düşUnecl'k bir iştir. Ka
palı jlmra<>tik ~alunu yapmak olduvça 
mBsrsfh b'r fş ola"ağına göre, ilk önce 
açıkta bir jimna,,tik yeri ayırmak (Halk
avi b!ms nın yanında veya arkasında 
avluda) ve burnya !Uzumu olan jimna-; 
tik aı ~tlerini kur malda işe başlanır. 

Er7ıırum Nümune hastahanesinin 938 mali yılı süt yoğurt 1htiyacı 9 ıı: 
938 t ar.ihinden itibaren açık eksitmey~ kcnulmu.ştur. -i-aHplcı,in ihale s: ~~ 
24/Hazıran/938 cuma günü yukarıda ya71lı m'l.lhammen bedel üzerlınd~l'l ·t 
ırunatı muvakkatelerlc birlikte ~aat 14 de Erzurum Sıhhat Müdiriyet.indt rıı,: 
kil komisyon mam usn müracaat eylemeleri .Hin olunur. (No. 417) 

4 
120 > > > 

' 20 
20 

f/ 85 

Kale knpısındn 
Ka.le kapısında 
Z::ı.hire halinde 

Di.ıkkan 

Mağaza Erzurum Nümune HastanB
51 

H 

17 

11 

9~ 

90 
98 

4 
!'14 

100 

75 
75 
20 
50 
75 
25 
25 
25 
70 

> > ., > 
Kavakta iki tarla 
Murat Pa~ada 
Zahire halinde 
NııJbanWnrda 

> 

, 
25 > 

> 
Tarla 
Mağaza 

> 

Dlikk:\n 
> 

> 
Kahve 
Dl\kkan 

25 » > 
30 Kez ·kah\'e->i Kahve 

Belediye dairesine> alt yulrn.rıcla mevki ve bedeli nmllammeni yazılı mne·~zalar 
1/ 0/ 938 tarihinden 31/ 5/ 939 tanlline kadar icar:ı. verllm~'k Uzere 15 glld müddetle 
teJ.:rar müzayedeye çık:mlınış olup 15 6/ 938 ta;rıh!ne müsadif ç.'\rşam:ba günü saat 
14 te Belediye dairesinde ihalesi y:lpılac ı:ı ğından talip olanların Belediye Muh::ı.ıı~-
fjl'!;1ne müracaat emcleri ilô.n olunur. (No. 3&8) 4 - 3 

E kek ve dişi bUti\n ynrddaşlar için 
ayrı nyn günler ve saatler tayin edile
rek ve muayyen hir program çizilip ilan 
edile ek bu muayyen zamanlnrda işbu 
jimnastik faaliyetleri yaptmhr. 

/ 1 / 1!J Mayıs münasebetile hiltiin 
yurtta yapı'llfl uençlik f'(' spor bıyra
mındarı maada, her Jl11lkevi, kendi mıı
hitinde jimntıstill uiisferiler i ııe fnp'tın
ttlnrı yapar11k beden terlıiyesini yay
mağ:ı çalışır. 

/:..'r:, unu 11 Jlı,lediye 

Baştababetinden : 
Asgart 

kilo 

Kuynık 'u erkek 12500 
koyun eli 

Azamt 
kilo 

w 

14000 

Tahmin bedeli 
Kira. Kuruş 

4200 

l 11'0 

7\r~;~:~~tı'~ 
~ 

315 

!l~ 
. Erz~~um NUmQne bas.:ahanesin\n !138 ın!lli yılı et ihtiyacı o ııuıit<111 1~i'1 

hındE>n 1tıbaren on b:ş gun müddetle açık Pksiltmeve konutmu,tur- tıı 
·h ı - ·· ı · · ell ~. a ~ gunu o.a"': 24 Haziran H3S Cuııa günü yukarıda yazılı muhııoılll 9 
uzerın~en % ı ,5 .. teminatı muyakbtıılarile birlikte saat ı.ı de Erzt1rııt1101~1 
MUdllrıyetinde muteşekk!l ko:nlsyon mabsıısa müracıl!lt eylemeleri UM\ . ..-' 

Erzurum Nümune 
( l'\o: 414) ~ 

Hastarıe 

E 1. h. l B .. d.. ı·· \J •• d Heisf i.,iiıuleu: rzurum n ısar ar aşmu ur ugun en: Şehir dahilinde eşhasa ait bir çok ıı(~t ı - Aşkale kezası nahiyesinde ~Iublis tuzlaı;ı idare binasının önünden ge:ç~n tavukların her tarafta dolaşmak suretile 
1\~fı~ri A~~:i Tahmin bedtıli TeroLi~a:ı rıı 

Baştebabetinden: 

su üzerindeki 686 lira 40 kuru~ bedeli keşifü köprOnün tamiri 10·6·H38 günür.d9n çarşı ve caddeleri tclvis ettikleıi ve umu- __ Li·a I<r. ~ 
itibaren ln ~Un müddetle açık ek,iltmeye konulmuştur. . mi: cadde ve halıçelere diki'en ağaçların Birinci Ekmek 27.000 :10.r.oo 3 300 315 

2 - ihale 21-6 938 giintıno tesadtlfeden Cuma günU snat ı;; de Erzurum in- diplerini eşerek etrlifa yaymakta olduk- . ·r3 
hisarlar başmUdür~üğUnde yap;Jacaktır. lan görülmektedir. B_ir taraftan cadde . ~rzuru~ Nümune bastane3infn 938 mali yılı ekmek ihtiyacı 9 • fi1111,ı 

:3 _ 1ıuvakkat teminat parası S ı lira 48 kuruştur. İ5tcklilerin lıu işe ait keşfi ve sokaklar temtz;enırken dl~er taraftan ~arıhınd"e~. ıtibaren on beş _glin müddetle açık eksiltmeye konu·ınuştıır·şoıl 
Erzurum inh\Aarlar başmüdürlüğünde güre bilirler. tavukların bu glbı yerleri telvis etme~erl ıba~e .. gu~u olan 2·1 - H ~ zırıın - 9!38 Cuma srUni.i yukarıda yazılı muh 11l 

4 - İsteklileri artırma ve eksiltme kanunundaki şeraiti tcmamen haiz olma- ve bilhassa mezbelelorl eşerek süprun· deh uz"rınclen °.o 'i,5 teminatı müvakkatalarile b'rlikte saat 14 de grı ııı~ 
lan ve miiteahbUıllk vesika sile buna benzer inşaatı iyi htr surette yaptıklarıuı tüyü ortalığa yaymal=ttı gerek l\'mizlik hat müdUı iyetinde mUtcşekkil kombyoı:. u mahsusa müracaat eyleıı:ıeıerl 
isbat~der verH:a ibrazetmeleri şarttır (Na. 422) 4· 1 ve garekse . sıhhat bakımından mııhzurlu nur. (No. 418) 4 • 

1 

olduğ!.lndan b~ mahzudarı önlumelc Uzre ~~ 
tavukların so\ı:aklara ve caddelere bıra- E N •• H t~ 11~ 

Onuncu 
İLAN 

Devlet Demiryolları 
İşletme Müdürlüğünden: 

Jdarflm!zln 1\'ars: Hor2san ve Erzurum ista~yonlarındaki bUft>ler hir sene müd-

Ietle icaraJverllecektir. • -
Taliplerin mektupla Vt' ya b!zznt Erzurumda onuncu i~letroe müdü;lüğün~ 

miira~aatlan (No. 420) 2-1 

kılmaması aksi taktirde belediyece itlaf rzurum umu ne as pi' 
edllecekleri nan olunur. (No. 407) 4 2 B t b b t• d 
- Erzuı·um .is!t·eri Sat111 aş a a e in en: 1 

ıcııt 
AlJJl{l K omi~.'JOIUOHÜlll .. , AsgariAzami Tahmin bedeli l\IU'1>" ıırt'' 

8500 kilo sut ile suoo kilo yoğurt 
açılt eksiltmeye konulmuştur. Sütün tah-l 
min badeli 850 lira ilk teminatı 63 lira 
75 kuruş, yoğurdun tahmin bedeli 1200 

1 

lira llk teminatı 90 liradır. Eksiltm~leri 

Kilo Kilo lira kuruş Jir:l Jı 
Erimiş sade yağ 1400 1600 1100 ) 
Yerli ş~keri 2500 3000 1050 ) 
!kinci çay 50 60 159 ) 
Çekirdeksiz üZ11ın 550 600 Hı8 ) 

Kars Hayvan Borsası Satış Cedvelı
• 18 Haziran 938 Cumartesi s1at onda 

Erzuıumda askeri satın alma kom'syo. 
nunda yapılacaktır. Şaıtnamesl her gün 

Ayvnlık sabunu 900 1000 350 ) 
Dlyarbaıkır pirinci 4200 4800 1344 ) 
Diyarbakır bulguru 1000 1200 150 ) 

• 

Çeşil Sayı A{fırlı(fı 

Okuz 2ıı 71109 
inek 547 111 686 
KoşuökUzl\ 1753 417174 
Mand11 39 Hı785 
Buğa 2 960 
Dana 1 :H 17fı87 
i'>keç 1 130 
'J'oklıı n~alak 27 r68fl 
Marya 202 t 1875 
Ku7.tı 1 25 
Keçi 9 280 
Yupag ai5 3ü00 
Tere yağı 1062 'I'. 16881 
Kaşar peynir 1!1 1400 
Yağsız P. 479 T 68~3 

Salamura yağsız P, 9 T. 140 
sııır dırlıl 177 10411 

En aştı{fı 

Kr. 
7 
7 
!) 
'j 

12 
(j 

1S 

ıo 

8 
!)() 

<l 5 

2 
13 

75 

s. 
42 
50 
00 
00 
r,o 
50 
:l3 
50 

00 
7fi 
(lQ 

00 
00 
50 
00 

00 

[ ~on hafta ] 
En yukarı 

Kr. S. 
rn 
15 
20 
12 
l~ 
15 
rn 
1 t 
17 
23 
12 
50 
56 
40 

13 
75 

21 
00 
00 
!)() 

on 
00 
:rn 
67 
60 
oıı 

50 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

Orta 

K. 
11 
11 
14 

9 
13 
10 
00 
H 

14 
00 
10 
00 
00 
00 
00 
00 

komisyonda görülebilir. (No. il74) 4·3 

s. Er :.111· ıc m l/efodİlJ<~ 
81 
25 
50 

riyas('f iudeu : 
Tarh olunan tenzifat ve tenvirat re

simlerinin tekalif cetvelleri her maballe-75 
75 de hakkın göre bileceği mahallere talik 
75 edilmiştir. 
oo Vergi ve resimlerin Birinci taksiti 

Ağustos l 938 ikinci taksiti 1 KQnuni g: sani 939 tarihinde olmak üzre iki teksit-
00 · te alınacaktır. Bu tarihlere \radar öden -
62 meyan vergi ve resimlere Belediye ka-
OO nununun 112 ci maddeslne göre % 10 

00 zam olunacaktır. Mahallin yıkılması ve 

00 
boşluğu için yapılııcak itirazlar işbu tak· 

00 
sitlerden evvel olması lazımdır. Geçen 

00 
aksitler içln yapılacak itirazlar naz!ln 

l
tltibara alınmayaca~ı nan olunur. 

(No. 406) 2.Q 

Kuru fasulya Narmr..n 850 950 114 ) 
Mercimek 650 700 52 50 ) 
Nohut 300 350 42 ) 382 

Salça 150 200 80 ) 
Şehriye birinci 200 250 70 ) 
Makarna birinci 600 700 196 ) 
Un birinci 100 150 19 56 ) 
Tuz 750 800 40 ) -ı 

Erzincan soğanı 1200 1500 '75 ) ~-

Erzurum Nüınune ha tahanesinin 938 mali yılı erzak ihtiyacı g; J-1 r. ~~ 
rihinden itibar.en on heş gün müddetle açık eksiltmeye ırnnuımuşdıı tfl ~· 
ihale günü olan 24 ıHazran/938 cuma günü yukarıda yazılı muhııll111\ fi~, 
r inden % 7.5 teminatı muva!ckatelerile birlikte saat 14 de Erzurıı!l 0ıııP, 
diriyeUnde müte~ek·kll komi~yon mahsus müraraat eylemeleri uıı.rı 4 , 

l ri (No. 413) ~ _,, I 

lalıiP n Bafmuh&rr1r1 -1Jm~~elrl1atı ld~ edt~f 
cılıw> IJ1uıl J ' ·~ 

lillınlltıli Pi IJDjlll 

'ıılna 
ı it 

<ıbl 
-Oj!ıi 
)tıı 
16rd, 


