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sona erdiğini söylüyorlar 

y 0guda yapılanlar 
apı1acak olanların 
Yanında hiçtir 

\ Barselonda pek şiddetli 
sokak muharebeleri 
olmasi muhtemeldlr 

D~tla tnühim kalkınma b>reketlerl 
ıı~ı ' kısa zamanda Atatlirk rcjiml -

ere el t -arrak a tıgını ve neler yapm:ığa 
<I Olduğunu ve daha da neler yap-

ıı 'l' unxu nüshamızda okuyucularımız 
ıı" ansın Uzerin a~ından dinlemiş 
"Otlar 

l!6arııar göğlis kabartarak mah!yet-1 
·cıtık<>ğ\ınun buyük idare aclaml::ı.rı, 1 

ı.. ta r ·· ·•ıeınıe• CJımlcrinden aldıkları ilham-
te:ı Keti kalkındırmak için ellerin - ~ en ı 
bet ' es!rgiyorlnr. Devlet tc hi~es!-

fııen ecten vazifeden kıl kadar inhiraf 
r:aı~ trıemleketin bu bedbaht. bölge-
itıy ndırmağn uğraşıyor. 1 

~ab\~etı n1üfettişimiz. 'hfı.discleri 
ıt~ rıa da ifade etmek suretile. son 

Şehirdeki resmi devair hamilen 
boşaltılarak başka yere nakledildi 

PAHAiılLIKLA l\1ÜCAOELE 

Demek ki şekeri daha 
ucuz satmak mümkünmüş 
sarfiyat ziyade olursa, hı.ırada cuval 

f iatı 1550 kuruşa inebilecek 
Şehrimizdeki şeker falı üzerir.d·n nakl"ye bedeli o 10 ist b ı. • r f 1 • asyon an ar na11. 

n? . ma ın evklnde bir kar alınm>ıkta liyesi, Botun bunlar cem edilecek o'ü:sa 
o duğu meseleslnt bunden C\''7"'1 ortaya b" ·ı atmıştık. Ş ·kor şirkotf taratır.da Husva- 1 ır kı, o şekerin E·ıuruma 25,67 karuşll 
dan getirılon şekerin maliyet flatı. Şlt mal o duğu anlaşılır. Bu şekeri, şirket 
su·etle hesııp edilmektedir. Gümrüğe , esnaf~ 33,60 kıııuşta.n s1tmaktadır. Yani 
tf·sllm şek•rin kilosu yedi kuruştur. Bu- bir kı o şekerden 7,97 ku,.uş kllr etmek· 
nu"l üzerine lfı,50 kuruş günrük ve is 1 tedlr. Bu kQr h ılk tarafından fohlş telfık· 

• t'hlAk resmf, 1,50 oktru,•a ve belediye, ki cdllmektedir. 
1,50 kuruş Luinttkan · Erzurum istasyonu 1 

BELE1fYELEHb VE KÖYLERE YE,Ji GELrR 

Oyun ale 1 ri r s i bu 
iki yere bırakılıyor 

4 ~le Yıl içinde vatandaş nef'ine yapı
~}·'t\e r. a.nınttılar. B!z bu rakkamlnrın 
-~t ctıtekr~r dönmiyeceğtz. Yalnız şu '1.,,;•cegız kl, doğunun yüksele idare °.Y"." al•tlorlnden Beledlyc'erCMI ' ma•desile tahsil ıekll layln edilmiş olan 
~ it' bbyUk b'.r huzursuzluk içinde - ve koy. ıdorel•rincı: a'ın·cak res'm htk· \oyun aletleri r<S'nl kahvo. g•zioo ve 
~ •• ısa zamana bilyltk işler sığdır• - 1 1 kındakı kanun proıeslnln mucip ••b•P· , emsali mahallerdeki bılardolnın bebe· 
"' ın •lemını çekiyorlar. iti raf edl - ı . . . - . l lerlnde şu olar sOylenmek l edir: \ rln?•• beş ve in v ın, dama, satranç e~ı.. \ı, bizim kl • • H.'lrse!o•ııw vazıyct1111 (1" terlr lıa11ta I • 33 numaralı ve otuz e JOl 1936 tah.alarıuıo beberınden Ü\'er lira olarak 
"\j r yaptı nnmız. yapmaga • . . . . . , Y • -. • shnmaktsdır. Bu resmin e llk h · 
b OldııkJnrımızın yanında hiçtir. 1 Salamenka, 14 - Fıaık<> kı\aaıı nun boıııbol•nara< r•kılm•Sı lngıb el- larıblı kanunla ihdas ve 13411 •~ncsıl il o'ıız bin lira tuım k• a" "' rnlii-
.; kaç . enedenberi doğu b6lg~nde Bar sel on önfine gelm lı bulun m akladır·! H • iumum iyesi üt.orl nde derin b'r ı uı s muvozenel umu mi ye kanununun 1 { lnoi \ ( At;ı.:.;,r. 21 ncide) 
~Uen mn~nl~L ıma~. ~selm•~• ~r. Şıh~de k~1n bnkfi•el kuvvetlo~- sür b••tl dm~tir. ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
atlak toprakları , ns!l Tilrk kanile yo- şılmaktadır. temadlyen l:om'Jardıman cdtlme~ir\"n bir ATAT R K ~ ~a ~Olan bölgemiz yutuvermtştir. Fa- nln ş 1 ddetll nıukavemet edecekleri anla- Hokllmet llmıınlarının havadan mü- ı o FIKRA: 

•·''•~ ~u diyaı·lard• llkıttlan kanlıırın Banıelon~a umu-n! l'_•nlk hoküm •ür ••'i yeni abluka talAkkt edilınekl•dlr. 1 EKABET 
°"l>U>ıt anha ödenmemiqtıı·. onun için, mekfedır. H11kumet eı kanından bir kıs \t'gaiı gı!m' leıi rıhtıma yanaşmamış O l b l .. ~ •ı '•Hını, ••ne!N'Oe kan ağ!RntıŞ mı I' ranse) n h .rek fi etmlt•lr. olmadık lorı halde, layy arelor taı n!ınd an o ına !l 1 ç ede Baş ve kılı 1 çin• k•r.• nm. k •.rureU ndo 1 '" m 1 

• ~ ... ~nayı tahl.ıı, kendi başındaki ne bile De va" • vrak ının 'e bnu k alerıl a \<i • bom bardı man ed llmesl' bu ; şin k ;ıs len ve diğer vekili e l'İ ka bu 1 h.r ımn tak. da lıend,,l n• nı hsus hl< 
~:i eını olo.n, fakat tt\nn rağmen paraların bir J.a; gUn cV\'el nakledllıııiş yr.pıltlı~ını gö:.terrrckted r. , 1 b d l alel'll, Mıan t:ık<liri', lı. 7~Lll ele fonkidc ıa-

b~'ll'aen bu belgeyi layık olduğu mevkie o~du}u haber tlınınış'ır, Bu yeni bombardlmıın ile bundM' UYUI' U ar yık tuhaf itiy:ıtlnr, tJiı üncrler lwlirmiştir, 
> ı,d:~~1bunun için lôz,tn gelen biç G~·~ral Fra~konun ~oı_umsıız yere evvelde logiiiı g•mllcrlne yapılan hna· lsıanbul, 17 (A .A) _ Al•IO•k, Uıun bir ıarnnndanlıed memk lçh• -

' . ık tan kaçınınıyacaktır. ık an dok utme m"' _ lçlo' hu k" m•! <ılı atı lan rruz !arı netice s•nde on d Or t 1 na lliz bu gün Do\mabahç' sa rayında Baş· d• ydhn: K< "' dmulmuc u ... .,,,, ı , ... , '" -
tıı oıııın ~a her şey ltıyıktır. Onun içindir ku~andanı~a ~f'_hrın bıl! kııyduşar~ tu- bth iydislnin ö!dütü ve yUz kadar tay· vekil Celal Bayar, DAh:llye VeKflı 

1 
knklarcla kar dnnelt•rini kmıılarkcıı. a • 

,""11aıı bııtun eksiklikleri de sıraslle ı .. Umı için bır o.tımatom gOndertceğı zan· tanın da yaralıınd ~ı anlaııınıal:tadır. İ ŞQkrll Kaya ve bugün Aokaradao yalda<ını tand•<lara sokmuş, <ırllann• 
\'~bacaktır. Sayın Tah.'lln Uzerin idil- ntdtlmekt(d1r. Mayı s ayının bidayetinden beri İrı- ırlen Maliye Veklll Fuad Ağralı'yı kevellerlni almış \'e üşüyen ellerinde mu-~ ayınd 

1 

k d Ujd i k b l b 1 d vaffaltl~etlc tutamudıkları iğnelerle ça-
Pce t~-- ır ~ hususım n ~ es· se- Bnllı·ılun İnolliı. yı•ıııiluri giliz ge:nilerlne vııkl olan taarru1. arı a u ururmuş ar ır. ı e •unat edilmiş olan dogululan sc• _ • . 

1 mağa uğraşan •bacılar ue lç;n böyle a· 
~allketıniştl Londra, lo - 1''tanklst tayyareleri on lkıyı bulmuştur. -------·-------- çıkta ~·ahırlar diye ... 

ı~li l'rabzon 
1
, r. ~ 

1 
rıd' tarafından yeı iden tki lngiliz vııpuru- (Üattarafı 1 incide) Sabı· ha Ga·· kçen 1 Bu .mcratumı tamin cttinı. Otuz dört 

~e... .mam, ı:.rzurumun ş me ı~ I ı b ~;1· Yeni y nikülctırve~~~tmü· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~- 1 ~~~n1

1 ~ m~lckc vermi bir ihti~ur 
~a~la~d·· İıölgeınızı )'İlkS ıtın•k için c•lı- 'J'ICARET ODASI RE! 31 DiYOR Ki: ., " an •• " 'ııııln ır Evet, kısa v.amanda cok şeyler lst_anbuldan Sela"' nı' rre - . C' .. np lım. nc:ıkta çatı~maısak. 
r ı~ı itır, &nümlızdeki sen l~r zQrfındo., E f ı k 6 miı terirııi2 g~lmt•2 Tanımaz bizi ~~nınaa~rlkaya, şim~ndlf~re, Trabzor\ sna ucuz a mıyor i Uğrayarak Atinaya vardı il dc•;l·ı::~?lnnız yok mu? Dükkiinnm bel~ 

et1eıı avuşaca~ız. Fakat Ş\lllU da. iti- lslanbul 1H l A. A. ) - Kıymetli! - \'ar aına, köylü okumak bilmeı ki ... 

~ l\'\ln1 ın ki, bUtun bunla.r Cu.."llhuriyct h Ik t ' ta1•yareoimi'l. Sabiha Gökçen Bnlkıın tor- Önüne ilk ıı.ı .. tgelcnc filanın dlikkaıu nt!-

c tr-~. tatmin etntiyecek, rejim, doğuyu a a ucuz sa sın 1 

• ., li '•lı. lanı na il yık mertebelere çı knra - • neolnl yapma'< O"'" saat l 7 ,20 de tay· 1 rest. 
1 

r• orar. Kar ı• mda kinin vemeJ; 
yaresile Yeıll köyden h~reket ctmio ve ı cevnp:. ~O .hurada yok, köye gitti, öldil, bir 

b °l'ra~ • de\1 on lmnnının yapılması, büylık ı E d h l k . . ~ 'J?n~!şldir. Asyamn kapısı dOmek O· rzurum Q ayatı UCUZ atma ıcın 
hl\ l\ı on: cErzuruma tren geliyor ve • b d b ,. •• • rı,~tl!r ~ierladnımı kaybediyorum• diye ıca e en utun tedbirler alınacaktır 
~~~ 

91 
ararını ihmal etmeden kalkındır-

tur n istemli 'bir çalışma yolu t.utııl • ları;ıaş · ~V\'ela emniyet tesis edUmi$. vA- •r;caret odasının, hayatı ucuzlııtwııJ.• !arın ker.disire mutlı k bir istir. hat 
'tııın 

01
211ahndan, nam•rsundart. u>zından 

1
için v.ık.t teşebbüsleri hak tarafından !vermelerine uğmen, keı dirtlle görüşme

Jlltııe· nıtış, slikfln içinde istikbalini dü • ~ok iyi karşılanmııtır. B,lediye de bu re~ muvaffak Ol\O lıir muhıırrimİ7.~ tica· 
Yanagt~ 'başlamıştır Yine Tahsin Uzer'in 1 1şle çok yakından aliktdar olmıık tadır. ret c da~• Başkanı H!ıy Sadreltin Göz1-

Q ar;ltı ncıan aldığım ra.'kkamlnrı okuyu- ı Şekerin fi atı indirllmtştir. F nkııt bu büyük demtşttr kf: 

ey ını ı tnorsun"• gibi b'ır ""'dlr K" ı ·· 
Sellnlae utram< k suretlle sııat ı ı 2· d · · "'.. · oyu ' :> e buna hemen kcı.nar. • ·e yapalım , biz de 
AUrnya varaı ıştır, 1 böyle otururuz :ıçıkta .. , Romatizma hepi-

. Ankara 16 ( A. A. ) - BUkreş ve mizde \'ardır. fuknt çare yok, ekmt-k 

Atına dan alınan batc dere görr 
1 

bu derdi ... 
memlel! etltr matl.uaıı genç tayyare cimiz 1 • ncı. nb~tiı! bir in!o.an ~çin ı!u kndar ileri 
hııkkında ''L>k sits jıı•,a • \e ichlıkelı hır hal aldıgını ılk defa gör· 

'I' • Y ya. rane ne;rıyatta dlim. 
bulunm2ktadırler. ' .. n:ıhadıı· r)tıl.G•:n 

eı~lıca: takdim edtl•orum. İki senedir. sefer de Trahıon ambarının bllUilizrnı - « E 2urı1mda h!!yatı ucJzlalm8k 
etınde a: büy\ık olan $U dogu arazisi şekH vtrıniyecetini ve bu suretle şir- için yapt ğıw z fişler h3kkınd .tki yazıyı 

tı- <le, hal~r tek şekavet va'k'ası olmadığı ;ketin, fiatleıi h"r şeye rağmen yüksek okudum. Et'zuru•nda bıtyat pabalıdır. 
~ ;t \>u Yıl 1~' eınniyetlne titizlik gostcrl-

1 
tutmak i;,te yecd~inl söyleyenler vıtrdır. Biz verdiğlmi7. rapord .1 y;ığ 11 , be iı.trlP, 

Q\a
11 

Y-a:pı:a.m 1~0 bin liralı1c karakol Bunıı ihtimal verilmektedir. . vesai ·enin mali yel fiatleı ini \'Ok h.!ss as ' 
, bevı kt.adıı. • t Yapılan telkiler netlcts nde, gıda davraıu,rak besap dmuk, h'lt..ıız şeker. 
a" l'ıatı~! ldareciUğ:, idare n1emurh1ğ\\ , ma ideleri üıerinde yapıld ~ı Udia o'u· 3:!,5 kuru~a a•an esnaf r.c yapsın? :\1., 
traıı.ıyet·r bır meslektir. senelerin nıu - : nan lntikar e:i11a{ımızı alak 1: d '1r etm~mek- sele bir esı ar ihl karı n:tı>eleısl olmaktan 

~ ~. tUpunl, bir tek muvaffa'kiyetsiılik tedir. Esaat eEnsen pab11h Hldığt bu uzaktır. Ba~vekllim z"n Lavs= yclerı mu· 
~~ak, 11~~- Halkın muhabbetini k1 -:maılları, az ve dar bir devri da:m llt· cit,fnc"", hayatı ucuz'atmak için :c.ıbedtm 

l:tsıctır. uzun, tnukdlm bir m~salnin ve u~tk bir kara satın:ikl!ldır. Doktor- tedbirlorı ııl ıırm:ı(!~ çaı:şa c ~ız. » 

'il 
1 
~1Uıet 

111 
• • 1 Hemen şııııu llıi ve edeltm ~ i, B y 

'ıı\Q cllr ki, fi usama.ha ıst.eınez. ve isteme- altında kendilerini, halka sevdirerek v:ı.- Sadreddin Göztıbüyflk temırnıen iyileş 
Qpl\ a1tabe 

1 
tnme işleri, sıkı, amansız bir zlfelertnln başında dnnıyorınr. ıniş bulunın:ıktadır. G· çirdiği ralıtttsızlık 

tı Vatan~t~~dn sn~a sola inhiraf etme- Doğu toprakları bir zaman &elılt ku- sebebHe bir mnddet mutlak islln halle 1 
~,I\ U 

0 
lda emrine tahsis edilsin. Ne caklar, kan emerken, şimdi alın terlerinin ou1unacaksa d:ı sıhhatini teh lit eden 

tör bir ~ ndamlt\nna ki, bu lladar suladığı ftc'bldelerle sllslt>nlyor. h1ç· b~r vaziyet' kalmamıştır Kendlslne 
estı:-ktc 1>\1 kndar me 'ullyet _ _ _ _ _ cılHAD HADAN tekrar a-eçmtı olıun de;iı. · 

1

' imi~ 



• 
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Demek kişekeri 
daha ucuz 
satınak mümkün! 

ı 8 Hn7.irn n ı !):J8 

(Üst tarafı ı fncld ) lka'ıırl !c tesbit o'u•~rak ikirci ye i:ç'ln-
Devlet bl~cce inde h"1silal1 mlıh'm cU medd'\- 11\ikmüı,e göre re~im vo ce- ( Ostt<mıj'i 1 İ!ıride} 

bir ye~ ün tE'~kll ftmeyen bu nsmin lıa~ı tarh ve en çok bir hafta içinde mü· s:zim aç•kç<ı ortaya vurduğumuz bu 

Kon oloslnrın refikaları, kendi ıneın lekt t erini~ 
kızlarında bu kadar istidat görmediklerini söyledilC 

Belediyelerle köy idarı:le"l içiıı. ez ~·ok k~Htfe ihbarname_ i~e t rb'iğ" ol.unı cııktı:.. hesap Ozcriuc Eızuruın belediyesi ha-
faydalı bir varidat membaı ol cağı vo .Mı.;kellef on gün ıçır d~ belcdıye encu- rekete geçmiş ve şeker fiahnın tenziii Tra'!::zol", 12 (Fususi) - Trabzcn Kiz lı ra Müfettişi Urnuıninıiz · Tabsln 
Belediy~lerı:e bu nevidP.n diğer resim- ?1.cnf veya köy ihti~·ar lll"~'~si m-:zdinde:mcselesile alakrd11r oimuş'qr. Be,ediye- Sun'dt EnstlH;si hugllrı. merastmle t'çll· cevap vermfş: ft) 

lcr de ahnmaktıı oldııö-u cihe•l ... resmın'ıt1rnz lıaJ{ktm halzdır. Bu ıtıraz on heş nin tema·a geçti::ti ilke rlar Tra\:>zondan mış'ır. Merasimde (.i\-üncn Umum! Mü· - Atalü:k Tüık kadınlkıPtı ·~' 
Belediye vı:ridatı a~a•ırda bu unma~ı gün iç'rde bir ka•anı ba.ğlanacaktır. . gelfrtec~kleri Hus şekerine kat ırnt faik f .tUş T: hsin l 'zer, Uaşrnüşaviri Nizamet- ve istikbal vermiştir. Onun fserl ) ir 
dahıı mllnaslp dUşcc~ği dü~ünülerek buJ Alakalı budce. yılı fçınde tarh 0'hl- B0 Jçika şekerini esrarın ;~2,ro ırnnışa tin Nake·, Erzurum Va!isi Ha~im fşcan, ciıkca, ki ebeoJyf.te kadur ya a~·act:df 
resmin Belediye ve köylere terliedilmesi miyen ve tarh tdılfp de katilcşti~l yılı 1 s<1labilecekleri bir flatn mal edccrklcrhıi Trnbzon Valisi Sezai Uzay, müşavirler, Türk kt·dınlığ'ı da her gün inkışaf 
muvafık görUlmOştor. ı tnklb e~en beş yJI fçlr:de tahsil ~!unma- bildirmişlerdir. Bun~n uz rine brlediye kTonsol~· J;p·. Maa:~r Mjf;:tlişleri Haşad cektir, drnıi~tlr. . 51~ 

Muvazene\ umum' ye kar.ununa bağ- yan resım ve cezıılal' zaman mururu'la 1 şekern bu şekHde bır na h koym!!ğa ke.-' Nu J, f,ef.k ve <!ıger bazı zavat bulunu- Bundan sonra sergi gezll~ış, 9ı, 
lı H cetvelinin ta f·yesl dolayısH~ miis· uğray~c:ıktı1~· • • r.u ~·ermiştir. yordu. . . _ . . il~ dı~i;;, ç ınaşl'', şapka !;uıııb~r ı 
takJl bir kanun halinde ve tahakkuk 1 Bıt ma ı yıl içınde resmı öder.erek) Isma!l ve Mfhrımed ererdi ağulla·ı Menısıme talebenıu soyledığl Istık- gos\erı!en ojnlar ılolaşılm•ş, tıtlı . ıı· 
ve tahsil es~hırı , diğer VcJ gilerle ahen- levbası konulmuş olan oyuo .aletleti, ?u-

1 
Trat.zondan. bu şekildo satmak üz .re ilk l~I mıırşlle .ba.;Jan~ış!ı~. Mzrşı mütea· '. Iışma_ m'lb .. ;ul~ ola.n ~u s"irgi b<·';~o 

kil olarak tarz·m cd!lmiş ve yüksek lunduklan yerden başlrn bır beledıye partı ş~kerı getirmJ~lerd!r. Trubza11d1 kıp, mekt~bın mUd resı Bayan M•lalrnt rafınoan tıkdır tdtlmı·tır. BıllıttS· 11 , rı1 
mecfü c ~ de katul buyurulmuş olan 1 veya köy hududu içindeki yerlere nak- ehi kiloluk bir ç ıva!ı 14.25 kuruşa alı- kısa bir nutuk•a Enslitllnün baştud·~ı 1 solosların refikaları, ker:di meınlek.t·,10,ı 
3330 numaralı ve 17.1 1938 tt lhii oyun ledilmtsi halinde orada da o sene için nan şe~Pr şehrimiz! 15,BO kuruşa mal işl~ni sıralamış V-' sözünü talchele.in en de b le ganç kız'ar<la bu kadar. 

15
' ı" 

aletleri İesmi hakkındaki kanur.da ·ya- başkaca resim alı.nmıyacakbr. olmaktadır Ve bu şekerler e:naf<.l 1560 küçü.Qü'lc terketmiştir. . görme~'klerini hııyret'e. söylenıış';~r 
7.ılı uas!ar bu lByıhad ~\·nen muua-1 Uyun aletlenne koracak levhıdar \'6 kuru~a satrlmaktrdır. Bu suretle şske frabzon kadınlığını teirs ı!en söz essrle ı yaratanla·ı bıkdtr etmişler ıebt' 
faza edilmiş ve resmin Belediye ve soğuk damgelar, Maliye ve Dahi.liye ye· rin kilosu 31,20 kuru,a m81 oluyor Eğer alan bu -~avru A'a!ürk re!lmlntn yarat-1 . , Mirafülere. limonata v_e yine ~ıııı!ı 
köylere terkinden dolayı vaı fdat daire- k.aletlerfnc~ tayin oluncc6k sekıl daıre- sarfiyat ziyada olurstı burada çuval f:atı tığı y~nılıkl~rdea b~hs,tm1ş ve kadınlı-, ~ın yaptı~l nefıs pastalar ıkrauı e 
lerine v?rilmlş olıın vniteletl Belediye sınde darphanede hazırJanacektır. 1550 kuruş tenzil edilecektir. ğın go•terdığl hızı anlatmış~ır. Bu nutuk· tır. Sergı her g-On açıktır. 
ye köy idarelerince ifn edece\t olEn Ellerinde ltbalflt vo ihracat vesikası l 
memurlarla ıtıraz ve temyiz tf'tkikatını Nahiye Müdürünün bulunan tüccarlerımıza Rusyadan doğru OKUYUCU YAZILAR/: T rabzonda bu yı 
yapacak merciler tayini noktasından j dan d ~ğruya şsker iıhal edilmek lmk!n· 
yapıtma!l ıcabcden deği~ıkmder yepıı- hakaret etti ai ıarı verıım·ş oısayctı, şrker riatınia üç •••• Sorma ver . . . . yapılacak 
mak suretile vUcuda getlrtlmiştfr. a ı ~ c ö:t kuruş daha tenzil e'ınok kubil ola Habibcfendl ile Darağaç mahal'e.si 

Biıdce encnmenlnin deği..,titdiğl p·o· b•t ld bllırdl. -. . . . arasında b r evin intikal muamelesi b•• •• k • • 1 ri 
jenln ilk madde:ıslne göre Belediyeler! Sa 1 Ü U ))Q(,{ : Halkın tek gı ta maduesını Jçio Boled·veyc g'ttim. Defterler karı•· UYU Iffiaf JŞ e 

. ~ ' . teşkil eden şeker wevzuunda dahi\ tıtfz ' " JJ 
va ,koylerce keDdl hudutl rı içlndekı b 1 k b' b . tt· Ş k 1 tırıldı. Önüme bu evin on s?nelik tanzl- 1ıır u unma ır mcc Lrıve ır. e er ş r- T b k b. ıtıl 
kulüp, kahvehane ve ıazıno1arıa umuma 1 Hapı·s ve para cezasına k t· ıh t k "tık· tt·l'ıı b. rat ve tenvirat re minrlen a2 ura kü,ür ra zon ısa ır zan 

h k 
ı. b 

1 
· d ı n aye an unun a ın e 16 ır. . , .. . " 

ma S~9 ır ua çeerın e. va. peneyıri hkA a·ıd· f k t kAra ıaıı olmalıdır. Bu kedar a->ırı birlkuruş bır boıcumoduğu bildirııdı. la- daha mesut 
yerlerınde bulunan h9r bır bıhırdodanl ma .... ur;ı e_ 1 ~' a ~ karla memleketin en fakir ~ölgesi hnl·, ha1<kuk eden bir ve1ginfn senesi içinde 
enede beş Ve tavlalRrlDı dama, satranç mahkum1yetı tecı l olundu kına Ş~ker Stttmak ln~afin hudutları ha· n!ÇiD uhomadığım sordum. gün )ere kavuşacak!iftJ1' 

te htalarının, domln6 ve tomb~hı !nklm-j icra ka•ibi Rasim Baylrala, dairede 1 ricln.de kalmı~tır. Şimdiye kı!dar vaki - O~as.ını karıştırma dediler. Trbzon [ HususT) _ Oçüncu eı~I 
}arının hu blriııden senede uç lırtt re-1 vazife esnasında h~knret ettiği ldjiasl!e, ı neşrıyat~mız. \e bu neşr~y~tımıza kat'şı - llukumet Jıoş sen'3 evvelki s?ne· ~füfettiş Tahsin Uzer Trabzona. gıırııl' 
ılm a'ınec~ktır. H ısın GögoM h" t --.ü - Rr. şoke: ~ırketrnin ıınut .su~utu .. e tucc.arlıere ait vergileri atfettiği halde bunun zam<ıo, Halk taratın· dan feverı 1 

11
L·

111 

• d 1 ı r1 ı t ı h •~ a an r.a ıyes mu. ru •Ş bmaıl ve Mthm~d oguılarının şeker fıa . c !Jl'; 
) ııkar a yazı ı yere tş e en er er tU Altuğun mahkemeye sevkedtldi"''ni 1 . . . . ,... \ Beledıyeye şu'l:u!O yok mu.ıur d<d m? hab'::etle kar~ılandı. Hıhtım hııı JjS 

B 1 d. ıı • id le ı · a· ı tanı kırın hrı isbat Eıımıştır kı, •DOuU. H . . JJ" ıene e e ıy~ ve. oy .. ,,~re r nm m yazmıştık. Dün Asl'ya C•za mBh'<eme- gazetesi h!llk•n 1 ~hine güttü~a davadu - ayır, ~ediler!. sız puayı ıvertnız. dolmuştu. Ha'k. çoluk çocuk, j(f ıert leıı 
it yıllmnın bırlrcı a~ı ı, nde bu yer- 8 nd yapı tın duruşmada suç mt lıkeme-ı haklıdır. - Bu evın ör unde ve c.varında krşılanıak iizere yo llsra dökUlı:ll~:i!~ ·t 
lerde mev•!Ud resme tabı o~:ın. aletleri· ce sabit g-öıülcrek 

1 
rahiye mtidürii bir :melerdenberl biriken pisli~! favukltmo Bunun iki sebebi \'ardı: 13

1 
t f. :1~! 

oın cı~s ve miktarını gösterır b r bryen· ay hap~s ,.6 otuı lira ağır para cezasi c 1 Trabzon da ki büyük lisenin, didelc·y·p havaya kal~ırdığı tozun m~v· 'i'ahsia Uzer, tehlikr ıı bir aıneliY~gn~ ):tı 
nameyı makbuz. mu'.rablllnde

1 
belediye 20 lira manevi nra~a makUm edilmiştir. t l t , . . 1 cudiyeti ve gece oradan geçım insıınl&· çl ·m\~tl. Sıbhahnı buradan gü1106~ıl' 

tahakkuk eubesı te~ktııih o an yerlere, S.:.çlunun e ki mahkümfyeti o'madı- eıne 8 ma merasımı rın el feneri ııe gidip gelişleri karşısında takip eden halk yorucu has'al.1' t'~rı 
hea ıı bu\unduk 1 arı Ube ree~uduğ.una ğıtıdan bapıs c:znslla pııra C!'l.asi tecil Tnıhzon [Husuı;t] - Yeni inşa edi·ı bu evden ve civarından t<ırız fat ve rir.den sönra, Umumi Milfettı~e ıçi 1 

ve bulunmıya11 yerlerde beltdıye reı5le· edllmi tir. l@cek Hsentn temel atma meruımi 13 tenvirat vergtleri a!ınakta bir hak var kavuşmaktan mütvelllt bir sevıDY 
rlne, köylerde köy muhtarlarırıa verme·\ Hazlran Pazn!'k i günü yapılecık Jken 1 mıdıı? Df d 1m. idi. . ıl 
re ve tah1kkuk ettirilecek restmıerl ya. R h t b l'k havan·n y8gınurlu olınasıadna dolayı te· - O Belediye mec~is!nin hi!eceğl bir lklncisi, 'rabsin Uzer yaptığı~~ tc 
hrarak hu ayun ~letl .. lofn alac ğı l~V· u sa 81~ e e ı yapan h'r edılmlt ve 15 Haziran Çarşanbtıya te- iştir, iz pı:rayı verin. ile Trabzon h lkmın hrktkaten 
baları oyun aletinın munaslb bir yer.ne bır kadın hir etml!lıır. Bu merasime bUtUn T:a':>zon· Bu söz ve vaz\yetler kerşısında bir kazanmiş bulunuyordu tQ~ 
koymaya mrcbur tutu1ınaktadırlar. Sarıkamış l Hususi] _ Sarıkamışın lular gelecektir, lahza düşUr.düm. Askerlikte bir uEui ve S . . )c~t 

Belediye. ve köy ld~ıelerl in malt i-stas}on mah~llulnde oturan arabacı Trabzon Kız Orta bit kafde olduğunu bana hatırlattılar. ,1 b d k ". 
1t k sıııılt• ~t ,~ 

yıllarımn tkınci ayı !<ıınde y:ıpılacnk Ahmed karısı OüllünUn doğunu belediye .. • • Evvela emri ifa et, sonra ~llı'.ayet .. .. ra 
20

r a imın e onuş. · b~ ı ı~l 
Y_?klamadn lovbasız v~ya da~gasız gö· ebesi aranmaksızın yaptırılmış ve bu oku} unun musameresı eyle • ben de bunn istinaden mı~ameı~.i tt;rkuo ~fm!c~.ete hediye etııf~ıet ~ ~ 
rulecek oyun aletlcrlnın resmı, iki ıtat yolsuılak yUzür.den lohu•anın teh Ik el Trabzon [HususiJ - Dün gece Or· nin yUrtlllmEsi için parayı verip ml!k· ! y!lk nf.m~ttn mutf'~ekkldd r. O J<ıt'ıı-1 ~~ 
olarak alınacaktır. surette rahatsız bulunduğu belediye ebe· ta Okul talet·eleri bir müsamerts vermiş-l t-uzunu aldım. Şlmdi ben • E!zuru:n di hııztnesJnden 1 r bzcmu suya h ı rl' ~a 

Birinci maddede yazılı yerleri işle• ligi tarafından müddefum'Jmlllğe haber ler ve çok muvaffok olmu,t; rdır. H Ik Belediyesinden sU1!l edlyorun. "' 1 mayı .ka~ul etmiş ~e her ~~yl f tif· Şe~ 
tenl•r eerıe fçind9 ~ nlden satın a'aca • verilıııi~tir. Hasta GUl.llve mUdavaıı ev- bu mUs1mereye ç:Jk ragbet göstermiş 1 Her hrık bir vaz1fe mukııbi'l değil" rak b·r tıırkele de ı~ıale f'dılnı şı.:•e~~ 
l rı oyunaletl~rt.nı , aldkiarı t rihten Ui· veliye yaptırılmış ve ~uh ıı'sız doğum ve sinema ~i~asıoda boş yer kalınaırıış.'mid!r?_ H~kkıı, hukuka, rıayJt ey'erre·'ıdl bnzı formaııtelerın lkmalı be· 
bare~ on gun ıpnde bir bcyenna-ne tlc yapan hdın hak kında takibata tevessUl tır. Mekteplilerin güz~l ~ukıler. ı., ~üs!e· ı yen Jır Belediye h0 y~tl artık haksızı k· tedlr. , 11 ,ıı: 
1kiocı maddede yazılı yerlere b\idlrme- olunmu~tur. nen miisaınerede bllhas!a sesinin gtızel· 

1 
ta.rı şikdyet eylemlye bir hekkı olabilir Bu .s9ne ~onunda Tr~l zotU ıl 

1• ve ayal madJede yazılı şekilde ru 
1 

B. kadı·rşı'naslıl' liğt ile taltbfden Bayan Perran temayi:z mı? Belediyenin sırma ver şeklinde k~vuş~bılecf~ı h~kında 'l absfo r.f11ş 
ınlni vererek damgdlattırmny11 Vd lovh ır "' etmfotır. aldıa"ı para1a•ın mah'yeti tetkik. edilirse . sozlerı, büyük şukranla karşılıı 6•~ 
muımele!erini yap:naya me G'JUt' bulun- l 'I'rcboJu MelmUdüıü Hulki ger~ ya• hep bunn müş 'l.bih pek pk misallerle' Atatürk 'Un müjdeclsı bu btıklıll 
maktadırlar. · şında vt-fnt ctmlt arknsında refıkaııilc karş1laş•r. Hassnten Belediyenin bu ha · hasretle beklenmiştir. 

Bel diye ve köy ~~murlım, ü~ıj·cil i ·ı .Yetim yavıu bırekmış?ır. Hulkfnln ve• raketi, Doğudnkt kalkınma haraketlle Ha ·tane ·~ 
maddede yaıılı aylar ıçınd9 mıntakaln· fati TrPbolııda büyük bir keder uyandır· 17 · O· 988 aaat 8 Rapora tezat te~kll etmez m!? 'I' b d 1 kt 0ıao 1 

nnda bulunan bJrinel maı:ldedekl yerleri mışlır. 600 lira kadar olan borcu halk Hava tn..:ylkl : 6f6 2 « Erzurum benim yurdum, benim , ~a ~~no~ tH~ı ~a ~I }1er ~ 
dolaşarak buralardıı bulıtnnn oyun alet· tarerındıın öderdiğt gibi' kaymakam • • (Deniz aevlvasl) · 75'3 8 yerimdir. Onun Belediyesine otuz iki ~e :ı~aı h Y 1 i n: anecb;- ıııilfo ıJ 
lerlatn resmi ödenmio olup olır. dığını Haıkevi reisi ve dosllannın teivikile ço'. Yüksek suhunet ı 24.2 lira deıW otuz ild bin llrn vem• m gene ~? b' ı Jl av 

0 a~a ~e 1 rn bU 
0 

letklk etmiye ve ~u kontrolü nenenin cuklıırınn bir de ev ulınmııtır. Sllhunet : + 18 8 ezdır . Y ıı! bu ohız lkt lira olmam·; o'.· yuz , ~n raya çı aca 
0 tı 8!(tır· ~ 

muayyen olmayan ;ıamanlarır.da tekrar Dttıük. ııuhunet : + 1 Ui daydt ben ne yapnbilccektim. Temenni I em) rakblzona sıbdbat ~ağıtac ıerdt'~~ 
etmeye mecbur bulunma ·t dır. 1 Rutubet : Y. 53 odllec k en bUyü\c iş bir alacak mutlnk llr yede na ir mu:ssese ,,rıa 

Cezai r ,:mı ,. : Bu gece nöbetçi eczane Ruı:g!r: Sakin bir kMur t ht.tkla tediye ve tesviye olacak olan bu bastanenın hıŞ~· ,1111 

Yoklamoh;da resmi ödenmeınh O· ''İstanbul,, eczanesidir Rüyet : Tam kabiliyetine gö!e istenilm~U ve alınmatı- • lanınıştır. 950 bi~ lirılı1< lkincıu\Clııı~'t 
lıtrak rörülecek oyun aletleri zabt vara- Sema * 1110 bulutlu dır. Tarih Ö(Jretmcni yıık!nda ihale edılecek ve suY rfleııl 

Y 11 : Yok 1 A. Şerif Bey(Ju de rraı..zon n:oderrı, büyük, ıtıY 
===================:;;:::;;;===:=:.. -========-==... mUess~ııe knzonacaktır. 

le ... Ü'lDÇ bir adı:tnıa yakışır mı .senin Kapı g-ürültü ile ııçıldı . Kırçıl s~kal· Lise binası ııl"' 
haıtn? h, orta toylu bir adamla karşıleŞtıJar. Use binasının da temel! 1~0 ~ 

Kedrl gü'meğe ç11lıştı : Adam keıu:ra çekildi ve gelenlere yol üzeredir. Haıstane nasıl meınlf ~e Iİ~l 
.a... Bilmiyorsun Zeyneh onbaşı ... Her verdi. 1 lığına hizmet edecekse. yeııı tlt· 

tarllfım sanki kıyılıyor, mecalim yok. _ Buyurun, huyurun... 1 kii'tUrOne o kadar hizmet ed' c'1'0~ ~ Ayaklarım ... Ot... Zeyneb artık meca!sızhıtıMan dıva· 1 lcc.r k yıl tedris- sr nesi başın?a -~ıı ~it 
Zeyneb bu sefer cevap vermrdi, e. ra dayanmış ve ancak. 0 .suretle ayakta , (!dılmektedlr kf, talt·beler bınıı) 

Qlldf ve Kadrinin ko'una girdi: durabilmek ku:lretlni kerdis!nde bula-ı ve tedrisata başlanm>Ş olsuD• 

- Haydi gayret et bir parça baka· bilmiş o'an Kadrinfn kolumı tuttu, eşiği liman işi ·ııP'I 
Yollarına ses. v rmerten devam et·; -:- N.a yapayım? !Ialfmi gö:üyorsun." hm... .. • bıraber atlaı:lı!ar. fh iyar adnm topol a-j Hükilmet}'l'rabzon limaoın>Il ~~tıl" 

tlle~. ~ar b!l4 yağıyor ve fırtına eski ı . Şıwdı dı ha dık hir yokuşa ıelwfş Mulazlm gUclUkle yerinden kım\lda- yağını toprakta sürüdü : sını sureti katiyede karar aıtııııı ~ ı 
delıllki Ue bAlA dağlarda~ dağlara ko· idiler. Yukarıla·ında, daQ-ıı:ı koytu bir ya bildi. KolkoJe. yürümrge haşladılar. _ GU'sUın gel buraya mi af 1 . 1 Doğunun kap·sı, ve Asyaıı.1.~t~ 
fUyordu. köy gözUkmemı~tl. Yalnız U· köşesine sıkı mış bir keç ev gözükü· Zeyneb onun bütün ağırlığını hissediyor bak... ' ' r ır eı e 1 reci olan liman 'rrabzon i(n rf'l 15ı e.l 
zaktan lş!tilmekte olan kopek havlama- ~ordu. K..:drl: du. Ayakları yerde b'rlkmfş karın lçlırn K 1 k , d . . 1 rebtleceği en büyük niınettfr. 0 1 cı 
lan gitllkc~ yaklaşıyordu. Ve b:.ı s"s!cr - Oh dedi köy gözUkllyo'l' gömtıınyor ve her adım ıah:ımmüllerint ;:an 

1 bav,~nun d lbınde kı. bir ka- hükumclio bu ı imanı yaptırB bl• 
manevJyetlerl bozulmuş. yo-gunluklan Son·a bü ün ıuecalini g-aybetmia g'b' bir pare' daha kırnn bir tes:r bırakıyor· ,ı~ı uçuı .. 'ıdvtl~ .. uröa u'ıı·~u 'tFhat:ıya bdır haya L'l'ahsln Uzer kati bit' ifade jl6 ~l 
.rtmı• olıı o' J a Umlt verit.·o d ~ 1 1 d 10 8 zu f!ıu i r u • ıya r n aın sor- r ı re 1• " .. n Y cu ar : r u. karlaıın üzerine yıkıldı. Zeyn· b ondan u. du: mlştir. Trabzonun mesut g-ün e ,eıe' 

M MulAztm. Kadri yor~un ve b tgın gö· iki adim dtiba ıer!de }Ürüyordu. Bu bir N h:ıyet köyün ilk evlerfnin önüne . . ması nihayet kısa bir zaman 111e~ ... 
zuknyordu. Zeyneb mutevekklldt. Yor· et külçesinden ftırksızlaşı:nış ad b • geldiler. Sokakta hiç kfmsl'ler yoktu. - Nesı var kıt m bunun böyle. . ---- fef 
ıunlutuau belll eto:ıek istemiyordu. Bir şına gelip durdu amın a Bir. parça yti üdüler. Ve i'k tesadUf et· - Bilmiyorum baba,.. Yolda suya Şehir Mütehassısı prO '\'~ 
mnfrezeye kumanda etm•kte oldu~unu H ·d · k 1 1 . ~uya girdi.. Bir k t ç saıııtan beri roz- 11e11

• 
hiç hahrmd ın çıkarmıyordu. Kadri yU· dı -;lr ~} ,1 alk d ~dl. .. Artık az lral· t k erı e\'ln kapısını y~mrukladı!ar ... tce· ı gar da ve kaı ın altında yürUyo.ruz. Tit· Laın ber ay son un da ~ ,., 
rndüğU yerde sallanıyordu. Zeyneb : .. pu ç:t dt?a ~ayre.t eder:ıen... rlden a~l~nun dökUlmuş top~.akları tlz9.1 remekten mecah kalmad j 'f b ( ] - 'l' bıoll 1 c 

- Azıcık yüro köye çabuk vııra· Ka1rl buna bır fnılti ıle cevnp ver· rinde :mrunen bir ay gın sesı geldi. Ve ı... . ra 2on Husu~t ra rııeşğıl r/ 
1 

' di. kalın bir ses s"slendi. - Hele btr yol içeri buynrun, mrum planlıınnı y:pmakla 1 l ~ 
ıl~;~.~u benden daha çok senin için _ Evet... _ Kim va.r urad~... ı mır, geçer ve bir şsyl kalmaz... I Profesör L:ımbet' Haz;rarı 8J,Bb,o 

Genç ıd m yalvlrır lbi gözlerJnl Z~yneb sertlenji: Kadri inledi. Ze>·neb cevap verdi: Knr~ıdeki o~aya doğru yürüdüler ... !~1~~~ad~n ayrıl~ak, ~vvel~erınş d 
ı:-rnebe f8Vfrdl 1 • - liAydl, K'llk, ne olU)'OrEUO böy· - Aç, ar h~mşeri. Tanfl rolıafirl... (A kaşı ru) ı d!ctıkt!r~rzurum a ça ı~mR 
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J s Hn7.lrnn t938 oeöu 

EN SON HAB 
llzak Şarkta Tavassut Mu? 
Çe1Jlberlayn' den 
8ıı.aller 

tL L'lnctra, 17 (A. A.) - 1,c\ partisi 
ı;ı.larırıı~an Btty Hamlus Başvekil 

~illberlay'dcın a\'Hm kamaresında Ame
ı ı~nın bulün devletlerle teşriki mesai 

,,, ~ •. sııoda olduğunu bildiren Amerika 
•ııc· 

Ye Nazırı Bay Hulun nutkunu 
c t 111atarnk bu husu ta nılt•r düşündü-
' ~ U ve lıalibı:mr Ingillerenin silahlan-

~atışındıı ki ıırnksadının ne oldu~unu 
tıkuUştur. Bu iki sualden h'r·si~e Baş
~nı <:cınh:rlayn Amerika ile Inıilte-
d n Cie teşriki me~ai otmtk arzusunda 
~,u~unu ve pek yakırd.t münasebet 
~ sine b~şlar acı;ğını söy: enıiş ve ikin· 
~~uaıe ue lngilterenln silah yar•şrnda 
'4~ ~adının fena. fikre hizmet değil an
~te suı~un id !lmesinl temin için olduğu 
~ vermiştir. 

~iŞ SiYASA 

~illetler Cemiyeti 
aktını ıslah 

~lınek meselesi 
ıtU Milletler Cemlycliri haklkt bir Mıl
Q'I:~\> c\ m'yett !udine getiı me için, şlm
~~"he ~ktın d .. tietirllmesi uzun seneler· 
)t ıı b!rçok Milletler taraf u: dan oı ta-

lltılan bir iddiadır. 
ttt Urnurnt hı:ırptenberi arsıulusel vazi· 
~1 bir hayli değiştiği halde, i\ı.lletlt:r 
tı ~1Yeti Paklının maddeleri inci! ~urele-
~ :i hllkmUnü ~ürmf ğ_.. çalı~ınak tadır. 

tc uıon Almanya, ltalya, .Japonya 
t ~t cı ({er lıazı devle titr Cenevıed~n 
)tt lltı çeki'miş bulunllyorlar. Halbuki 
~tlll?.unun hlHUn milktıeri .. i camiası 
-~~a" bulundurması IAz.mgeltn bu mu 
'lı~ ın.tıı ssede, Pııktın dtt1şllrl•mesi 

~t 6dıldfğı zamanlar, daima tereddüt
~ 1~~~Çlrilrnış, mUzttkereler bıthanelerle 
)an

11 
CdlJertk, nul mevzua hir tür:u 

tılınamı tır. 
~;kıCl'rçt umumi siyasi keşm keş içicde 
~ılıc1\ dokunmak hayli r azik bir lşllr. 
hır t tr a• ast münasebetler1nfn normal 
a,b~ Zattanuıda bu tı;I görOşmek çok 
~illcuhayırh olur. Ô1le o'mttkla beraber, 
~iı 

0 
er Ccm'yt tioin ıslahı lü:i.u:ı::u erada 

ttaya atılmaktadır. 
Ctrııı~illetlcr CemJyetine müıaharft 
tıç1 Y~tı reisi K•nrk Ark-:nberıer de 
bu rr.rı ene ndyoda Eôylediği bir rıulukta 

;stı .. _yl tazelemektedir. 
blıı llltr kalı Klark Milletler C:ımiyeti· 
~n~G~~lnhı ) o'unda birleşik Amerıka 
ltıtkı detlnin görüşünü şöyle lzııh et· 

' 'r· 
~GkG~~ ~ilra Pc&kh Versa)' muahedc:ııl 
aıu ıı Hinden tam amile ayırmalıdır. 

~ltlı akt hiç bir iıuretle n. uahedeleri 
•ı' o1ın ~~Un:ıı anıulı, ar cck kendi müstakil 
~llleu cı ile ynıomelldlr. Bu sure tlt 
~ô~tı~r. arasında mUıı&vat preraibi de 

a1~1f ve temin edilmiş olur. 
~lllQJ Yan • Kelloğ a ioakı prensiplerini 
llıGesa~eye_n bütUn mll!e!ler, Gencvrt 
~laea~ı&ts · ne otomatik bir ştkilde aza 

f> 1lldır. 

~~cl:~takı zecrr tEdbirlerin tatbiki 
t ·~·i~ı~etl kaldırılmalı ve bu, her mil· 
~111 ıbtıyaı t bırnkılmalıdır. 

dt \ıc 1 et~er Cf;!nıfyetl tt·şkilatı da iktıııa
~ttek çtı~at ad aletini teıvik ve teşci 
d "-a:ı Şelulde genlşlelllmektedir, 
~Vletı l rtka gibi büyük htr yer yüzü 

)Uk hı Mına söylenen bu .sözlerin bU· 
~llıelikt kıymeti vardır. Son zaman'arda 
'~l 2du a .. eınıy unya badiselc:rine yaba~c 
~'Yıırı ~:srcı .ho kında . bıış gösteren 

1 Ytı:ıeu b ıarıdıkkate alın rsa hu sözlerin 
tıl Mtıı .. ı{sbütüa artar. 
t llıa~ta~ erın kavguı toprt1k kavgası 
~~ıı,C"k zlyadr, bu topraklardan elde 
'ttıôr~, ac 1: hltnfaat kavgası olduğuna 
ti tıııaau il a ınlllctler arasındaki fkhsedt 
ı.. arı tc•· · u'" ~t il 1 •21 ve tevzin etmek sure-
Uııya }'~ter Cem:yatlnl gonnn birinde 

Qbttbııe kaek iktıut cemiyeti halinde 
ti.ık miz? 

DIPLOJIAT 

Amerikanın araya girmek 
istediği söyleniyor 

Japon mahafili böyle bir tavassutu Tokyo 
hükumetinin kabul etmiyeceği fikrinde 

ar,.sında bir miilarrk~ akdlna tııvaFs•ıt 

etmek üz:ıre , ı\merlkanın Çin Ye .lı:ıpı:ın 

hükOrnetleri ııezdinde teşebhüsalta t u
lunacn~ı hab~r a1 ırımıştır. S1yasi ıııahafi
lin kanaatı böyle bir teşebblıc.ılln mev
simsiz 0Jac1ğı ve Tokyo hn~umetirin 

böyle bir tavassutu biç bir zaman kabul 
etm1yeceği merkezindedir. 

Frankocular Barselona 

JÜ·d ~~~ 

'Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

Tefrika: -; s 
• 

Rum kamarot vasıtasile lstanbuldan 
aldığım ilk haber şu oldu: 

··ıd .. , anan o u.,, 
"Senin 

A vrupada şiddetli 
fırtınalar 



4 DOGU 

- Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
•• 

R 
T i TLARI UCUZL 

·JX flnztran 1938 ~ 

Erzurum ümune 
aştababetinden: 

Hastanesi 

Aııgari 

kflo 
,\zami 
kılo 

'f'tı hın in bedeli Tahıninatı mııvakk31n 
Lfra. Kıırıış ..,, ---------Li Ktı. 

Oltu Linyit kömürü 2;-)01100 270COll 4860 ::u4 50 

ı tlazlrnn l!l:lk ıaı•ihiııdı·n ilihaı·t•n Lalhil. e<lllnıl'l" iizcı·ı· hanı \'(• '"' h:ıı•ulu sutıs l'iallaı·ııııla 

aı:;ııüula yazılı lı•11ılhll ~:qıılııu~lır. 

Erzurum Nnınune lı stahanesinin H:1S mali yılı kömür ihtiyacı H 11ı:ız"r:ın 9T 
tarilıtoden itibaren on beş gün ınl\dd~tle açık eksiltm~ye ko:ıulınu3tur. Ta1ip'e1 ~ 
ihale giinii olun 2J l !Jziran !m 1 Com'l güntı yukarıda yaz· ı mııhaınnıen ııe~c! 
üzerinden % 7,G teminatı mıı\'ak.ka•alarile birlıkte saat 14 de f•:·zuruın S 1ıtııı 
Müdüriyetinde ınüte~ekkil komisyon mahsusa mnraca ·lt eylem-:lerl ilan olunur. J\nrn \C JmnıtlarJ inhisarlar bayllı•ri tarafından mt•mleliPlin LH'I' ınrarıncl:ı a~afiıılnki flttllardn 

( No: 415 ) 4 - :ı ~alı lac:ak tır. 
E.sk i fi at Yeni flııt 

B!rirci nevi C\V barutu f)00 gramlık 

» » » ,, 2:-.0 » 

ikinci » )) » 500 » 

250 

kutu i(nrle 115 

» » 6() 

» » !);j 

50 

110 
,. -·>·> 

HO 
4:; 

kuruş 

» 

» 

,, 

Erzurum Nümune Hastanesi 
ı Baştababetinden: 

» ,. » » )) » » 

» » » ,, 100 " » » 22,f>O 1~ » Asgari 
Kilo 

Av mi 
Kilo 

Tahmin bed3Ji Temira•ı 

Lira. 
k\ı'.:ıl' 

Muv:ı 

(No:400)4·3 L•. Kn. i(LI~ 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 - 3·li 938 tar"l1inde iha'e ed\leee~i evvekc ilaıı edilen Göle, Tortum, lla

saııkale, Arpaçay, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Doğu Bayezit ve Çıldırda yapıJaca'< ida · 
re bJnalan ihale edlimediğinden yeniden ve ayrı ayrı pazerlıkla eks\ltmeye ko· 
nulmuflur. 

2 - Bu bl.rıalar . 11 keşif bedelleri şırnlıırdır. 

l\l e halll Lira K. -Ağrı 10.129 86 
lğdır 10.376 ü6 
höl 9.ü74 74 
'l'ortum 9.5i~ (ı9 

il asar. kale ll.272 54 
Ardehan 11.140 12 
Arpsçay 10 37fi G(i 

Türkiycnin 
en çok okunan 

mecmuası hiç 
şüphesiz 

Kuru pelit odunu 110000 120000 ilHOO 270 

E.• ı mım NOmune Ha~ta1:ıanesirin H38 mali yılı odun ihtiyacı !l - llırdran g.~ 
'tarih;nd n itibaren on~ş gün mii'idetle açık eksiltmeye konulmuştur. taliple~~ 
ihale günü olan 24 - füıziran fl38 Cuma giinll yu'rnrıda yazılı uıubaınmen be 1 
üzerinden % 7,5 teminatı muvakkatalarile birlikte saat 14 de Erzurum sıhb' 
mUdUriyetlnde müteş kkil kom!syon mahsusa müracaat eylemeleri ilan olunur· 

( No. 41ö) 4 - H 

Erzurum Nümune 
Baştababetinden: 

A garı 
Kilo 

ı\ıami 

ırno 

'fahrrıiıı 

bl'deli 
lir, Ku. 

' 
Hastanesi 

'l ı-minatı 
I\luv:ıkkatc 

lira J\uruş 

dır. Zira mecmuacıhğın 8tıL soo asoo sso G3 15 

modern bütün tekaınülü- Yoğurt 7000 7500 ooo G7 50 

Çıldır 10.37(; 
lJoğu Baye"tt 10.Hö3 

66 
09 nÜ, zarafetini, nefasetini Erzurum Numune hastnhanesmin 938 m.ıli yılı süt, yoğıırt ihtiyacı 9 ırıı:ıır:lıı 

hak ika ten kendisinde 938 tarihinden itibaren ~çı.k ek~itmeye konulmuştur. Tn!lplcrin ih~le giinti ; :t 
24/Hazlran '938 cuma gunu yukandn yazılı muhammen befü•l ılzer ndcn % .7. er 

3 - Ek iltmc 1 Temmuz 9(1 günU yukarıda yazılı mahal isim sıraslle 101 toplamıştır mınntı mııvak:katelerle bırllkte sant 14 de Erzurum Sıhhn.t Mücliriyetinde ırıute-' 
ıo 30 11 14 J.1,3015 15. 30 Hi lli. 30 snat!arında lstanbulda K'lbata,daki ahın komls·ı kH k · h .. t ı ı ı T 1 (No. 417) 4 ~ 3 
yo~u~u~ y; p:'aca~ıır. ı. tıı~.buıa _gıdemtyecek t.alipıerı eksiltme ııın ve sııatıa.nnda Eı zurum Tapu · ' omıı>yon ma: susn muracaa ey e~.e er 

1 
an ° umır. ~ 

t:rzurum ı_cıhi:a:ıar ba~mUcurlOğunde mUte~eklul komisyona mııracaııtla onfıatve M••ct•• ·lüğünde . Erzurum Numune Hastanesi 
t{t~llflerlnı bı dırme'.erı 1-tzımdır. u uı n. 

t l k b·ı· d i b t ti E Erzurum Yukart yooc"lık U'aballeli Ya- 8 t b b t• d 4 -: Şartnameler -e~e .. mil 8 1 in ~ staiibU~ levazım mu !lyaat Şll ıes e ,r· kup oğlu İlyas tarafır.dan tanzim f'yledl· , aş a a e 1 n en : 
zurum ınhlsarlar başmudurluğUr.den va mahalll ıdare'erden alınabUir. 1 ği bsy8 nnnme ıte idareye müracnatıa . . 

5 - Mukavelenarr.e eki tediye şartları muteabhldin 30 günde bir tahakkuk,mu isi Şerit kızı Fatmanın ayni mahal~e·\ Asgari Aıamt Talı111n br<lelı 
· l H · Nö s ka.1'• oda v k' ·ı ı b b kilo ktlo J{ir8. Kuruş edP,celc mtttlubatının tesvı1 e <.>lunacEö-ı şeklinde tadil Adll:nlştır. r n ~cı nan ? öı a ı J r ıı 

1 
• --, -·---

6 _ i •ekUl ıin tayin edilen müddetde müracaatları ilan olunur. < No.447 J4-1 h ıne~ı~. ln~tkalen na mırın tesc!li::ıi talep Kuyruk Ll Erkek 12500 14000 4'..?00 

·ıı•ı 
Muv!ikkat tefll1 

ı.:ra Ku·~ 

315 
s. e etmcsı uzerıne mezkur enin tapu si- ı koyun eti 

- cilinde kaydl olmaınaslna b1naen senet~ . < 

B dd B k l d 
sız ta arrufata ktyasen mv tmele yapıı.ı- Erzurum NoınUne ba 'ahanesınln .)3 m:ıtr yılı et ihtiyacı Ha san kale el iye aş an ı ğın an : c ığınd \n bu yarde a'alcai lall'l~rııriye ler hinden itibaren on Jpş gün mOdd~tle açık eksilim ·ye kovulmuştur. J 
ve b r Hdiaları o ılac v \tsa l ırih~ 114 n ihale giinli olan 24 Haz·ran 938 Cuııa günü yukarıda yazılı muhıımmen ıı~D 

1 - Hasankalo kazası mcrkez·nde (2424) lira 9 kuruş he deli keşltH nüm üne dnr.ı ıtlbaren on gün fçlnda evrakı m üs üzerinden % 7,5 teminatı m ııvakkatıılarile birlıkte saat 14 0 ~ Erzurum sı 
evi inşaatı açık eksiltme usulile tk iltmeye çıkarılmıştır. bltelerile bırlikte tapu nıüdflrlyetil"!e veyn .3-1UdOriyetlr.de müteşekkil komisyon mahsusa müracnat ~ylemelrri nan o'ı.ı ııf· 

'2 _Eksiltme 27·6·9i:ltl p.zarte i günü saat on dörtte Hasırnkale lıelediye fRbkikat i(Urıü olan 28 6·9 .. 8 Sall gü ii ( No: 414 ) 4 _s 
dıireslnde tE'ş• kkül c.den komisyonda yapılacaktır. mnbal.icıde bıılu ndurulacak tnbklk m~ 1 ~' 

8 - :Muvakkat te~i.nat mıktan 182 lir~dır. .. .. .. nıuruna mUracantları l
1an o'uour (,·o 444)1 Erzurum N u·· mu ne Hastan esi 

4 _ lı;tckliler bu ışın evrakı fcnnlyesıni E.n.u-uın Mııfıa mudurlUğuıde ve r,ı f D . . d 
u sanknle belediye daire inde okuyatıııırıcr. l~Jrzuruın cra aıresın en: B t b b t· d . 

a s - İstekliler 27-6-938 Pazartesi günü saat 14 dı: bu işleı A ehliyeti olduğuna .. ~s (J 938 Cumartesi gnııü saat {J de ı aş e a e 1 n en 1 

dair vr slkaq\le tlcııret odası veslkesını alarak Ha an kale b91ediye dairesinde te- Gurcu kapısın<l t halde bulA"11r , -ıt&lacak-
kk .. l d n komisyon riyasetine miira ·ııat etmeleri ilan olunur. (No. 419) 4 3 lıı. taliplerin muhıılli mezkOrde satı~ 

ıe u c e memuruna müracaatları ilan olunur. 
(No. 443) 

~4t• 
Asgnri AzaT1>i 'l'ahmin bedeli Temir:ah mu\'8~ ~~ 

I<ilo Kilo Li ·a Kr. Lira / 

- Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: Birine\ Ek.mok 27.000 30.000 8.300 315 
Erzurun1 Tapu . 

t -Aş\ra'" kHzası dHlıl ind Muhlis tuzluındıı ynpılacak 6715 lira 80 kııruş Müdür]ÜğÜnden : Erzurum Nüruune hast;ıneslnln !)3 malr yılı ekmek lbllyacı 9 - ııaıirll~ ıe~ 
b dl-!li ~ r.şlfl i t:fr ltiare t-inasına talip Zl hur e lır ei i gine. en 1 - ü 928 R iinünc 1->n itl· Erzurum flrcıı Köyünd9 I<uncl akcı tarilıin~~n .. ltibare,n onl>eş .go n müddetle açık e~<=iltmeye • kon u·m!Jşlur. 'fş~ı:ıı ti 
bar.Pn 10 gl\n mUdd tle • ç le eksllmcy ko'lulmuştur. ~u;tıı!aya alt Han arsn ınm tapu sicilin. lbale g'UDU olan 24 - Hazıran . 938 Cilna gUnu yukarıda yazılı muhallifl e 

'2 _ İhı:ıle 1.5-f).938 O'Uoüne te ıdüf ed n Cumarte ·i günii saat 10 rla Erzu· d li - t" d oı ,... 5 t ı t •· k'· t \ ·1 b' 1 kt t 14 d E rıı111 0 de k&ydi olmam as na hina12n senetsiz den e uıe ın en ı o ı, em ne ı mu va · .. a a arı e r ı · e saa e • ıu o-
rum · lnbisarlar ba.ınfıdürlii"ünde yapılacaktır. h·lt mu··durı·yetlnde Uteş l'k'l komls o u ahs sa .. t ı ı f ııaıı 

• ' 
6 vereselt.l'l narrına teEcl: yapılaca .... ından ' m 0

' ı Y r: m u muracaa ey eme er a _ t~tekli'erln muvakket l mlnnt kar.:ısı olerak 503 lira 62 kuruş ibal" gU• 5 (N 418) ,. 3~ b!l yerde a!Al·ıısı olanların Larıhi ilandAn nur. o. .,. · · , 
nüntı~n ovve\ vınneye yatırmaları 1 zımdır. . 1 - 1 

4 - t t klll rln bu ı. alt lı ~it şıırtname vP proj •leri Istanbıılda inhisarlar 11 b.>tr&D on ~ün lçind'1 tapu müdü iye'i· t: 
ne murac,ııııtları lifin o~unur. (No. 447) Erzurum Nu·· mu ne Hastan°~ umum mUdürlUğU tuz fen şut; sile Erzurum inhıs:ırlar ba müdbrlüğüadıı;gör • bi· "' 

urı~r. · Karaköse Askeri Satına}.. 8 tab b t• d 5 - İslekli'eria mü'eahbitllk v ·slk~si'e artı~ma ,-~ ~kr-iltmP kanunu11da gös aş a e 1 n en: 
t rilen şartları temam en ba'z olmaları Vf' f'll 8Z buna b ·nzer 5000 hralık inşaatı ma Komisyonundan : ıııl~ 
Yı bir ur tte y.3plık.larına dalı' veıika ibraz etmeleri şarttır. (No. 438) 4·2 Kağ1zmıın ldo alır nı·ş bin kilo <'S Asgari l\ı.ami 'J ahmin he deli :\lmı.ıkkat tt 

k rf evsafta fabrika Ut u knpalı zarfıtı Kilo Kilo Jıra kuruş lira kurıı~ 
rk;;ilimeye kondu. T~hmtn bedell 8100 
il a ilk teminatı 607 Jlra 50 kııruş'ur. 
lt:ıalesi 4 7 93 Pazarte i günU saat on 

Bitlis İnhisar lor Başmüdürlüğün.den: 
t - l~rzunım l:lhisıırlnr ba~mUdürlüğüne b~ğlı Ak tuzlasında· Van inbisa\'lar hiı'd :lir. ftıal ·st Karaköst:de Eatoalmf 

müdütlUğüne 240 ton Geva~ anbarına 10 ton Muradive anbarıtıa 80 ton Kumızı komisyonunda yapılac11ktır. Şartnamesı 
tuzlasından Muş anbarına 2r ton ve Mııh'is tuz1asır.dan Çabakcur anbarına 120 komisyonda görlilebillr. istekliler ihalt 
on tuzun nakli münakasaya k ,)r.ulmuştur. günU ve ihale saatmdan bir saat evve 

2 - lt:ıa\e 23·6 93 gUnür tesedüfeden Per enbc illnü sııct ıs de Bitlis in· teklif me~tu'arl!e licarct oda~ı veslkaıı· 
htsarlıır başmüdfulüğllnde yapılacaktır. nı komlsyonumııza vermiş olacnklard.r 

3 - Bu nakllyata alt muvakkat temj-rat parası Vı nın 522, Cevaşın 1 21 Mu· rNo. 44'3) 
radlyenin 175 Muşun 218, Çabakcıırun 1 4 liradır. 

4 - İılteldilerin şartname?c:i Bitlis ve Erzutum inhi•arlar başmüdürlilğünde 
görebilider. (No. 445) 4.ı 

Bitli İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 - Metaı irt kazası dahillndı> Ak tozlasından Van inhısorlar mUdürlOğüne 

\64 to~ J{aztmpaşa ambarına 76 ton Gevaş ambarına 10 ton .muı .ıdlye aillbarm tt 
~o ton, Kıt'mı:ı:ı tuılasından Mu~ ambarına 225 ton~ve mublis tuzlasınd!ln Çahak 
'cur ambırtrı'nı 120 ton tuıun uakll mUnn'cas:tya koııulmuştur. 

2 - İhale 23-6-938 gtınüne teMdiir den f>drşenbe ğUnii scıat 15 _.de ~Bitli!f 
nh isarlar baımüdürlüğünde yap.lac • ktır. 

3 - Bu neklivatn alt muvakkat lenıfııat ırmm Vanın q54, Kazimpnşanın 456 
O~vaşın 152, Muradlyenin 175, Mu11un 21 Çaba"cu un 184 liradır. · :; 

4 - ı~te ·ıııer ertnnmey1 Hitıi:ı ve Erzurum inbl!arlar baımtıdtirlü~Undc 
ört1 blllrl r, 'No. 437) 4 2 

Posta günleri 
Ankara • İstanbul • Trabzon postaları 

oıaı, Gellı 
Cumarte:sı 16 Cumart.e.si 
Pazartesi 13 z;aza.rteS4 
Çar~amba 18 Perşembe 

7,30 
14,30 
16,30 

Kars • Ağrı postalan 
Cumartesi 13.17 Cumartesi 13.13 
Pazari.e.sl 13.17 Paznrtesi 13.13 
Perşembe lS.17 Çarşamba 13.13 

Oltu • Tortum postaları 
Curno.rtcs1 10.00 Pazartesi 15.00 
alı 7.00 Çarşamba 15,00 

Ç t postn ı 
1 .o ()\( J • 

1100 
1050 

15Q 
ısa 

350 
1344 

150 
114 
52 50 
42 ~82 

a.hlp ve Bn nnıhnrrlrl 

rin n n· RA ' 


