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~---
Pautl91fdu muda ber rftn pku 

hym iter yerie 1 kUJ'Uftut ,.,....,,.....,..,., 
B•lmayu 1u:ılar ıerl Terlhnet 

Tortum şe 
kudretinde e 

e inden 40,000 beygir 
erji ·stihs·al .edilebilecek 

~ 8panyada Vaziyet: , F ransa1 
Romanya Kralı Majeste 

~ hudutlara asker mi tahşid etti?ı Karol Istanbulda 

, 'i;---~b-zo-n --K-öı-te-nc-e lngiliz - İtalyan paktı 
hattı ı·b d •• •• 

M'iltenekkiren seyahat eden Kral 
Dolmabahçe sarayında Atatürhle 
huıu•i mahiyette olarak gör6ftÜ ~ıı·ıkltUıı evvel Trabzon l!maıumn ga 1 a suya uşuyor 

lnş • lıtanbul. 20 < A. A. ) - H menya 
Kralı M!jeste Karo! hususi yatı 11• Kı· 
ra:denlıde yap'Jlakta o!du"u bir HvelAnı 
nilteatip. BoJa:ılilille dt gelmtı n Bo· 
~SZ•fa:ı reç.:rek Mıumcrada bir ınG.ddet 
folaıhktan sonra tekrar Dolmababçe 
sırfıyı öoUrdc dcmlrlemiitlr, 

~ :ı..-.ırıdnn bahsederken bir nebw 
abzo ( ..,. n - Köstence hnttmn tenıns et- • •1 •• •"l/ "/ . . k ., . el 
~: .ı\ ... ynnın ltapıs1 olan Trııbz.onu Av-

1 
/ngı tere gonu U erın geri. çe l mesın e 

, birleştırecck bu en kı..,a -,-oıun tc-
~cı ı J 1 J b . 

ita: nıesıni istemiştik. 1 ısrar eueceğe enzıyor 
I ~ 1t.1bıute hesaplan elbet eı:bel'e yn-
~· 13tı hnttın Den!?.bankn, mllf!t oıııp 

fi ~; Cnğını kestirmek, doğrusu b:zım 
' rhnlıın hnr1cln.ledtr. Biz bu satır

t ıtl.lka'dnrlnrın nn7.nn dikkatı.nl oel
eit b n mevzu etru.fındn onları bır 

~ ~r.:ye St'vketmek lstlyonız. eğer .şlm- 1 '4cı ctur dfu}UnUlmemlş Jve bu rtnvn u-J 
~ Cl<.lctı bir tetklk yapılnuumşc;n... 1 

·vıct n::tkllynu D::?nlzbanka geç~lı 
~~erek ticnri ve gerek turistik bnkım-j 
~r f!lr\le-kctte bnzı inkişaf e"el'leıwe te- 1 

) ectı~·oruz. Bursa İstnn1: 1ılun .bir me- j 
~11 oımu~tur. Dünyanın en gilzel s:ı.-ı 

tı l<a.rnctenizdcd:r. Denlz'Jank. hem 
~ lcrı vntanonşa go<>ternv•rt, hem ete 1 
~ J~ınnğlnru ucuz bir ıstirn'hat te- ~ 
-tlrl . 
il t>k !cin. hususi tenc:zzlih seferleri 
lie ~iYor. 1 
1 
Yahat buglin ne para ic;;~:lir. ne de 

1 
t"1111ktıl'. Doğrudan doğnıvn teşeb -; 
Şl{ftr Yo!n çıkmak b!r (Ha!) je - 'ı 
ba· • b .ı:ar. AlıŞlk olmndığımız için ç:>!c 

vl\ı ll !ha!) kararım verem!yorul. B.1-l 
C.tı ı ki, dolaşmak demek, görmek de
~:· Gönnck hayatt.n tecru':ıcnin :ırt-l 

'.\~ ıııtıu; cjcr. Hare ·et olan yerde el!' 
~et Vo:rdır. DnhUı turızın iş: vatnn - 1 

~ n~ a. ll'lenılekctl tanıtmak bakımından 1 
·~ erıncte ehemmiyetle durulacak bir' 
• ~lir. Bu gl\zel vatnm sevmek için. J 
l) .utıaka tanımak ta ıa.zımdır. 1 

'il ~:ınun gaıibe açılan penceresl Trab
'11Qı ~nceye vapur ha tıarlle b!rleşti-J 
~~ lt:\kdlrde. gerek ticari lbnkım::ian ve 
~ ~ltı Uriı:ın ba~ımındnn ibüyU :t istifade-~ 
~Qı(~n edUeceğ1ne kanilz. Evvela. sahil 
~~d rıınızı Avrupa piyasasına süratle 
ııa ~re'oııeceğimlz tiib!, ıran na'kllyatını 1 
!ııe atıe A vrupaya ıgeçlrerek, transit ı 
Ut~.~eni bir P.hemmiyet 'kazandırmış 

~Gıı~ Zatnan Tcbriz Erzurum, Trabzon 
Jh~ncn ' "'!t ti " d1attı, Bağdat, Bcrut hattınjnn 
°')t1& aha lktl<>ıı.dt olur. Oid:ş - gelişin ko-

l ·~~· tnUteşebbls 1nsnnlarn yeni ticaret
i ~ \' el'ı nça'bUeceğl glbl, Köstcnce Trnb

~ bı~lls.ıtasııe yn.pac!l.ğımız doğu ithnlfı.tı 
I ~~e . 

ff -~ıu <laha uc•ıza mal 'Olur. Iı-an da 
~ı~ lthaıatmı pekA.la Trabzondan ıyn -

l', "' • 1 

ı' OtDI> Bl.a&Plf 

I rr----(-~_ıtt_ua_rı_.,_11_nı_n_d•) 

's &hrana ,. 

seyahat 
te11, "•~elııniı: tıiltl ınet1ıtuıtıulın 
ıı. ~de •dırtlc Eızuwmdın 'r•hr•· 
Jı.,, "41r hııauıi oto~as!ı 6/r 1111~· 
ıtt.~e11ıp t.tmılttıllr. JJosl v' Jıo111şr1. 
~•tıı 1•1tet 1ehirl1rlnl ılr.ıeh Jıt'· 
le,, •re /Jfılanmıı lıir fırıat ""n1r· .,.,.,,. s ... 
e"Yahat şartları 
hakkında ya1·1n 

'ınalfımat vereceiiz 

Beşvekll. Colal Baynr "fe llari(•'ye 

Vekili TevfHt R~tU Aras Kralı kar~ıla· 

rnışlard ır. Kral Kor ol mütom kkiren se. 
y:ıhnt Ja'.ibğı Içfn, re.sJJf mcrnshıı y::ı 

pılmao: ıştır. Krııl Oğla yemctttnl yatında 
ytdlkten sonra, rıhtırııa çıkmış ve balkın 
gösterd!ği IJOyUk teıahnr orasında Dot

ua bııhcel ... sıırııyına gld;;ek, Cuıı lıur 
Reisi' Atatüı kle hususi mahiyette iorüş· 
müştur. 

B : şvekil ve Hariciye Vtklll don 
a~ıam K ·al Karolun sofrMındo davetli 
o'arak bulunmuşlardır. Ronuınva Kralı MıJ11le K•roL 

TORTUMUN BEY AZ KÖMÜRÜ 
-----------------------------'---

Şelaleden hava hattı 
ile Erzuruma 

elektrik~ temin edilecek 
Aaırlardan beri boı yere akıp giden bu 

büyük enerjiden istifade edeceğiz 
~ füıurumda lnşa:f!dilfcek tplik fabrl· j mümkOn olup olmıyac•llt meaeleai me v 
kasırıın ıouı .... ıu kuvvai muharreke m~!e· zu balıs idi. 
lesi Ik ti.at Veklletl ta;atından E_rıurum 1 Bundan on gün kadar evvel bu me· 
ve clvannda tetkik ettırllmekte ıdl. Bu ıele ile uQrasmak uz·,re ıebrhiıh;e ,u 
husu ı fç:n mevcut kö:nür madenlerinden 1 miihcndist Muhiddin, makine milhendl.si 
veya ukRr ıu,ndan istif ıtde etmenin Bülent ve eltktrik mühendisi Şe~ktıtten 
---·~~--~~~~~~----.._.- m ft le iekkll bir heyet gelmişti. ~ 

Bu h9yet eehrimbde kaldığı dö: t 
FIKRA: 

MÜJDE gnn za ı fında civardaki akar suları. kö· 
mür Yaıiyellerlı:ı i tetk lk etmiş ve büyOk 

. ı-:nuruında kurulacak ' nıbrlk:ıların bir erorji merıl.Hll o'nrtk tasavvur cdl· 
-- . _ t muhar~ik kuvvetlt>ri mesc1t'!'>inl tetkik f' -

1 
len Tortum şellalestni tetkik etaıek üze-

1.....,.,_._....__,.... - - <len mutehassıs heyeti bUAiİll şehdmi'ldt'n re acçen Cuma günO buradan Tortuma 
/6pnnıınd~ ra•/ıa /ı va.ıiuellerini her N h1'ıasıruı olu sn olsun nı11h11faz11 elnuık •:tyrıhyor. f srttmi,ıi. Bu boyet dün akşaoı g'@c; vakit 

ıst,ı/lklrrl ı11lı,ulnn /iti rloulel reilıi: Mu&so'i ni ııe /lltl~r 1 Yapılan tetkiklerin muvafık bh· neti-t tetkiklerini bitirerek Tortumdan şehrimi· 
ce verdiklerinden dün haberdal' olduk. ıe dilı:ımüştür 

Loııdr•, 2l ( A. A. ) - Bu sabah,olduA'u siyaseti b~gün ötleden ıonra Bite bu mü.ideyi ıetiren üç loymf'tli ı:-en(;' · . 
lA>ndrtıJA (Önen Bvıvekil Çt:ın~erlaynın Avam Kama•tstnda tz 0 h f!dcotQl ıOylen· 1 bu fikrin tatbik sahasına <:ıkmasile doğu i Yapıla~ tetldlderln ver.itti netlceyı 
ıon ınntorde ltelynyıı lrnrşı kullanmnkla mcktcdlr. ( Altlırafı ~ IJrıctıdıJ hmgeslnln t·Jde t>dt'reğl MJfadeyi tahmin Otrenmek uıere il?en blr arkıdatunız 

Toprağa gömü1ü 210 
kutu siğara kiğıdı 

Geniş bir kaçakçı şebekesi meydana .. 
çıkarılmak üzeredir. Uç auçlu sıkı 

bir sorgudan geçirilmektedir 
('\"11m 2 İl\CI ıayıfıdı~ 

etmezmJıt cibi "· kin, tek cilmlc'Jerllc güı heyetle temas etmıştir. Bu tem11 netf· 
bebek.lerlmlzlıı tutu~tııkunu gür;nezml ceatcde oarenlldl2lne iÖte : 

ıtlhl tlurgumlulnr. ' (~ltt•rı/ı J lnılü) 
R·lllJUkl onhırm -:o~lt>ı inde utlt>dJeri - ------------

1 !~:ıı ·~~~.~.t11 
"'::·· • "ır ... :;· d•,0··~. kit:; ı-1 Baş o ekil 

~,.. d~ .... ::. b:.:·:.:1ı.~::. ·v.~ıı .. ı:d. : : j İ 11tanbuldan 
sırJarcu mühmel kalmış bir ülkenin refah 

, ... umran ünııuerı bellrlyordu. f Anhara\la döndü 
Doğ-u )'Urın blr sanayi bölgeı.1 halJne 'J 

gdlrse ona bu ilk müjdeyi getirenleri şüp· I Ankara 2 l ( ~· A. ) - Bir kaç 
hesl:ı: unumıyacaktır. Ve buıün vazifeleri güudenberl ls'aobulda bulunan Batvekfl 

I baı:ına mütenziane dönen üç ge-ncl lcten CelAI Bayar rcf , katlerlnde Meıe,aı l<'•v· 
~ ıelen bir muhahbd \'e sayrı ile ya(lf'!df' ., ıl Çakmok ve dlfet nklllır oldutu hal. 
• ff!ktlr. 1 dt bu ıabıb 1'1HUtf trtrılt t1hrl11Jllt ftlr 
ı .. hıulır nOı.nıK ıalfltrıtıı. 

• 



M 2 

Hasan al · i arına 
on sene verilen emek 

Ha~ankale Halkevi Başkanının 
gazetemize gönderdiği bir mektup 

DOGU 

Şimdi de başımıza 
otomobil 

simsarları çıktı 

fM4a 5 **. brt +; ': = -amo• 22 Badran 1938 

Trabzonda küçük bir anket 
' 

Temelleri atılan LiseY1 

halk nasıl karşıladı? 
Er7.uruında otomobile ihtiyacı o-

lan yolcular. otomobil bulmak ic;in. H k d d ..., · · n )attı' 
etraftan aldıkları ınalümat üzerine er es uy ugu sevıncı a 
Ya{fm otelinin kar'jısındaki otomobil k l b l ti of 
ve kam:yon parkına uğral'lar. Burada bilmek için e ime Ü allll,7 '(l1•1ı~ 
bir beyaz çaclır vardır. Yolcu ı>ek ta - U ~· 

- t k 1'rabzon [Llu"'u .. i] - Yeni ll•. '"'. bina- Ba' LıHfl Pulatban.~· .. 
1
•11 •. A ' lıii bir hisle bu <:adua tlogru gic er en. l .. ;z , , ,, "~ •• 

c• ao;en yolcu aramakta olan sim. ar - sının temellerinin atıldığı bugünde, Esirk(.'llH' l\.111'\lltHI Bll~ pıe-,. 
hırla kar~ılaşır. Yolcu ne bilsin? Bu a- Tra~zon bslk~ bU)Ük bir sevinç Jç1nde - Lise binasının teınel atırıı ııo)•J' 
damı salahiyeti•lr memur sanır. o - dir. Herkts büyllk kü(·llk bu bayrama slmt Trabzon gerçliği üzerinde ~şdP 

. lh k b ! kt d "' ' diY1 ~r nunla konu~ur. Simsar kendisıne · gönOlden !ştlrıı etm1ş u unma e ır. ümldler uyandırm1şlır. vıro pıııtı• f 
tiyaeı otan otomobili tutacağını söy • Trabzonlular ç:>k sevlnlyoilar. Nasıl ı;e Trabzonda böyle bir binanın Y8 ~0ııvr0 
!er, fakat kaparo almasını da unut · vinmesinlerki, s•hr'n suyu. hasta11esi sına hamt etmekte tdtk. ~'\ı 'fP 
ıı:rr . Yolcu kaparoyu verir. arabanın ve lisesi yapı' ma'ttetır. Yarında lima· eser ÜçUncü Umu:nt ?Yilfettlşılll ı.ır~~tıı' 
hareket saatini de öğı·endiktcn sonra. nm inşasına başlanacaktlr. U b T .. Jnde J1 ~ısf 
memnun \'e müstnlh döner. gider. 7.9rln Tra zon.u'al' uzer ır1 ı .ıı 

J>ün Trabzonluların lh' isaslanın kay· bir~ nı&v 
Resmi veya hususi bir müesseseye I nJmqz bir hatıradır. Bunu, doıı 

d~tmek için görüş'üğUm balktan bıızı a· ve b 
!: ağlı cılına~·an bu simsarh yalnız ~oför sinin de takip etm~slnl can .ı 

rının lhtt"'a~lannl aşağıya kaydediyorum. 1~ ve otomobil salıiplel'ine mü~teri temin temetni et'c•lm. l"I ~ 
llasınkılt rlırtılt11·11lllım lıir uörıinilş ııe eski llelerlıyc Rt i.<ıi Zakir Aksu etmek suretile kendi kar ve kisiplerinl Sinema lmp1sıncltt sucu: Tüccar \ 'e St>hlr )tctıl · e 
/ 1111..,0.nkale llalkt·ı •i Rnşkuııı Za· ı - yoluna koymakla me!>gul oldukları ve - Lise binası mtmleket fç'.n bir llabuıud :\luau:mt'r: de I~ 

/tir B.ıykn'd1.111 .ıfdıüım ·.z oşeğıdski l Tı ., •• ü/,. hiç bir l'tıvde tabi bulunmadıkları için şerertır. Düokl\ temel atma rrsJJl!: ~l~e 
mektubu aynen ıwşreı/iyorıız. Esk! belE· Par\ 1tt\rş1sınt a ıms a memt - atılan yere bıra~ma ı arı ,111111 .ıt l Opraga gom U bir defa kaparoyu alıp yolcuyu ken - ) ' · 1 t 1 ı. d ki i~l" O 

diJinc bağladıktan .<;onra, arabanın fl · .ı~· 
rli!Je reisinin frrmıtwr/un b:ılısedP.11 im 210 k fa ru Fuat Unrutçu: ş'n, Vtıllnin ve Külfür .MOŞtl ,

8 
oı>'111, 

U ''akti zamaımı<la. Hırekct edip etme - " ~ 
meltlu'Ja hir cok ıe.'iimler de leffedilmiş ı l/ se hlnıımırn v. apllması Trabzon tuklarını duyamadıklarırı ı.'ır 1' .ıt 

1 
ınc!'i He kendilerini hiç te alakadar 11 pı· 

lmlumıyrmlu. Meklubfll herRher bu re· • k ~ ., d görmezler. Vade<lilen saatte otomobl- gencııgmın yetişmesi lçtn bllyük bir e· Trabzon gençlijtl namına k,satoll 
slmlerd<n bir fune.'iİlli ııe l'!~ki 1.Plerliyc ı sıgara agı l Ihı temin edilmediğini gören ve bu sedir. Teş~bbOs edenlere 'l'rabzo~lular bede bulmıamedıkları snlatl }{ -' 
rtisi Zakir .A ks111111n r~ smini nPşredi· 'ı yüzden günlerce yolundan kalarak ö _ ve Trabzon gençliği h~r zamıı_n, mınnet· şunları söylemiştir: ,b1 f:ı 
yomz: / inhisar Başmr.diirlllğüne , Çiftlik kö· tede bcrhle sürünen ve bu sureti" tar kalacakt ır .. Memlekctt~ bo~ı? irfan «Memnunuz, müte~eklciriı· Pıııll'~l" 

«Hasallka\f\ hakkıoda sevimli notu -yünde kaç~kc.ıl ık yaı:ıldı ~ı hakkında. \'U· mağdur o'ım yolcular ('Oktur. mUesseselerlnın çoğatmasıle mıı:ı gurur şeyler bekleriz. Ve bu11dandll il o~ 
t 1 r l-l38 t hll - h d ku bulan bır ıhber uzPrme, mabalınde Ekseriya dt>miı· ,_·onarma "itmek- ve sUrurıım pava · sızdır, Use b nasımn . . sıı"'ıı b nun . • . . ar1 nus asm a çı· k'k k ı·· h l ı " . l Uman mOjdrsını ızetıren ' JeD ~ 

k b- "k bi lAk f tab 1 Hl yapma uzumu as\ 0 mu~. tc olan yüzlerce fakir amelenin bu temeli tor> r.A-a dPA-U Trabzonluların ka · U A M··r tı' T h in ıJ-zerr.ı "ı'~ ın yazıyı uyu · r a " a ve sev nç _ _ 1 M k K k 1 r .. ı ~ . r& d" b t 
1 

mumı u e ış ., 11 _ ~"' 
le okuduk uç gun evve er ez . bra o \uman- yü.ıden aç ve perişan bir halde çiip - bine, ılım \ c ır ansever ıma .. ına a ı . r.{11IIY" ~ 

l azm~ btıtun Hasankalellleri mem· danı mııyclind < kl bir mnfreze ile çm. lüklertlc yatm!lkt.. oldukları göriıı • m ştır da beklt3riz. Meşrutlyat ıııl:t' I 
l•k köyUne gitmiştir. mektedir. 

1 
• Trabz?nda söylediği bir nıı ~,t~ı 

nun etmiştir. Bncdan dolayı t~şekkUr· Hav Atıf, Ticaret ve Senayı m • "'rabzon demir yoluııurı t•tf,:ı 
l J , l Köyde vapılan tahkikat ve araştır· Alii.I.ı.ıdar mak:ıml:ı.r <.'lbt:Hc bu 1 ,, ru ı 1 r1 
er m z sunarız. ,, 1 · . · r t , f 

llaslnksltı f debiyatıa çok ileri malar netice,;inde, çakmaklı isimli tar· m<'seıe için de lftıım lfelen tedbirleri Odası tte sı · nı kendisi vuı acag nı söyl111 ~ f f. 
giden şair Nefiyi ve ilimde çok yüksek lada toprtğa gömülü olarak 210 kutu . •, ('aklar.tır. - Vallaht ne diyeylrrı, 15,:vı~c~md'z ,. yet değil treni, eıl uf ıbll''I 'j 

ı- çok s' · ra ı • ..,,,,Jı bııllınmuş \'e mu" o kadar bücülı;tllrki.. Mcm e .. etımız e d bi d T b n ı·o~ .r)li". bir mevkii tutan .MaTlfetoame sahibi •a "' ıga ..... ,,, :1 • • 1 1 a yapma ı. ra zo )' 0 .. r J 
d l ·ı tetir az 7.amanda bu atbl mlHeaddıt ış eı n 

1
. _ .1 .. I t it yo'ıuııı .ır11 lbr.ı:hlm Hakkıyı yetiştlrmtştir. sa ere Cl 

1 m.. · H d A"' 6 
• kt' muş ur. ran rans ıı ~· 

B 'ki IAd Ü l b' kil Hu ka.,frıtlar yakalandıktı:n !"Onra " amı· ı·ye '' gustos başarılması, gerek bfzlm tlcnı va 1 
I· T L J b l ıtllY0 o~ 

u ı ov a ının m m uz ır şe • sadi no~taıdım ve gereks' memleketimi· 'ı .ra•.JZOna tem z ve o b'''t Jlleııı ~ 
de Yetl"tı"rm"s·nden IJa• k l lf'c mMr tahkikat cTenişletllmlş, lı!disede SU('lll l d l bf ] ası 's- ~ ::ı ' · ı .-.atı a e. 1 r u . l> orta arın a zin iman cihetinden bizi hududsuz de·e· J •.se ı:asını.n y.apı m . vsrr9 ~ 
tth'rdir. Rir a~ır l~· inde Pasinler blribi· olarak llç şah ıs so-gu :ıltına alınmıştır. 't ç k " tll T hstn . .ıı 

k k k cede memt un bırakmakl adır. Bu busus· ı. o umı Y z. a ...,j 'v 
rlni takibeden dört ınıJbareb~ye RahnA Bunlardan ikisinin kap · cılı yaptı ları R d k T b ı ı fbi b de 11r."" 
olmu~, ordumu111 misal ırperverlibini dtğer üçür:cusU.nUn bunlara yataklık va· izeye e ug'"' rayaca la Uınu1I;i MüfeUişlmtze büyük teşekküt' ra zon u ar g en • 

6 ve m'nr.ctler duyuyoruz. 'l'rabzon ancak. lsrımı sunarım. 
eslriAmem'ş, son nefesine kadar moca· zifesini gö:dUğü tahmin edilmektedir. r 
delP. etmMlr. Bunların ellerinde bulunan Uç h3yvanla " Bize • refikimiz. yaııyor: Jonar.· o geldikten sonradırkl imara kavuşmuş !l 

., mamıza mensup Hamıdlye mek.tPp ge· ve ükselmeae başlamıştır. K•• •• •• ltJll" 
.Fakat istllalar hicretler halkı ve bu k<i ~' ıkcılı~ı idare ettikleri zanolunuyor. mimlz Ağustos ortalarına do~ru Karade· y 0 

• OpfUilUil a 
yurdu harap etmiştir, Bu yaraların aç Her Uç suçlu da merkeze getiril· nizde bfr gezlııti yapacak ve bu sırada Park karşısnıda berber l'.kr(•m 
tığı ~rahneler Atatürk inklllbfle din· mlştir. İ!k tahkikatın verdiği neticelere Hfz ~ye de uğrayacaktır. lı;;ıırtar: bag"' lanan at 
mı,tır. görE', bu kı .pkcıln nn diğer bir pk yer- Bu geztntl sırasında sahil cocukla· - Use binasının yapılmasınd8n çok 5ll 

Kazamız meı k• zl bu muharebeler 1eıde de koılatı bulunduğu an•aşıhyor. rından ve ltkok11l mezunlarlle Ortaokul memnunuz. Cumhuriyet hükumetimizin Slfrekadem b8 
ytızüoden harap olmuş, mt~ircler, bab Şllphe edilen yerlere de ayrıca m.Ufre- öğrencilerinden ; yatılı Deniz ~e~tı.~ bu gibi şeylerde daha llerl gltmeslol is· 
çeler, caddeler Lıoıulmu~tu. On sene ev· zeler gönderilmiş ve icabeden tertibat Erbaş Ortaokutunuıı 1,2 ve .~ uncu tlyoruz ve bunları bütUn kalbtmlz\e iste· tj~e 

ı bel dl 1 · /\o · ti ti z k. alınmıştır. sınıfları için 200 kadar öbrenici se"ecek y 'k ·· · t"ka.....,e ve e ye re s . ı&ıne ge r en 8 ıı l . lh Et ı" 1 • yoruz. enı oy ıs ı l'' 1 

,\ksu bu müddet !çir de yornlrua1. ve . bi b h r 1 r il tl ve bun arın ımt an ve muayene er.nm • 
Genış r şe ege a ınc 9 aa ye e de gemide yap:lacağı haber ahnmıştır u~(· talt•besir.tlt>n \"uı·Rl Ha· doli-ru giden bıt }')'' 

usanmaz bir a7.imle çalışm:ş• ır. bulundukları tnleşılsn bu khçakcıların Rl:i:e ~illi'-"fti ilk ve orta okul· knnay: d6 d .. edil 
Bu fedakar adam belediyemizin dar diğer suç ortakları da aranılmaktadır. . ., a anı an şupe , 

bQ·'ce". ı· ı'çtnde dlnindl. Bu viran yurdıın 'd d ,,_. . t r 'Jl'lt lannda vetışen ve çalışan çocuklanmızın - Tıpkı herkeısln memnun oldugu ~ 
u . .., Bu bususta e '3 e ectgımız a sı cı J ay- b ·.. ı f tt · tlfad le ı fçl ] -"' ~ 

açılın yaralarını tedavi etti, z11mamnda rıca blldlrect ~ iz. dalt lu guze .rsak bani ıs tlae r ·ıavn gibi ben de çoic memnunum. Trabzonda .. Aşkale, l Husust b ıt)J şej 1 
d ı. 1 ı c m ze geçen 8 u şar nnı ı e bo-yle bir kuruluşun meydana aelmesln· Gulveren n~hlyesfoe Bı. ·...ıtl A yur u::uo yii..se mesi ve y~pı ması uğ 6 1 "v-

halfn.de doku~uncu sablfaya yazıyoruz. den hl3r vatandaşın sevlndlğl kadar se· kö li d"'n M stafa oi'Tlu J(a \1 
ıunda zahmetlere, iztlrablara göğüs ger· İzmir enternasyonal Isteklllerın bu şartlara uygun olarak . . l y n ., u . ~ -siirı' O· 
dl, lth11kelere karşı durdu, umiDden bütün bu iş ve muamelelerini en son vıaıyor~m. 1 gelirken, Çağda•ıç kopru ~ 
dönmedi. Bllak!s yararhQ-ını, çalışmasını fuarına İŞlirak ediyoruz Ağustosun haftasına kadar bltinnelerf Kunduracılar C'a~ldestndP Luha- ,·rada. o cıvarda, bulltt18

" } 

daha lleri götürdü. Zısmawında yapılan Bu ser.e İzmir onternasyonal fuarına Iazımdır. Uyecl :\lchıuet Çlmşıtd: Sdtle görOşmek üzere, atııı•.,,u 
imar işlerine aid resimlerden elime ge· Bu huıusta vilayet makamınd.an da - Memleketimizde şimdiye kadar : bir bacaA-ına ba"'lamış 'le 

Do"'u diyarı da lotirak edecektir. Btltçe. kil d ı 1 ı le e ilmi t ı 6 • ~1 
elrebUdlklerfmi gönderdim. ., gere a re ere em r r v ,r 1 ır. bu şekilde bir b!na yoktu. HıılibıJZ1rda· yanına gitmfııtlr. 

11 
'ı 

de fazla tahsisat bulunmadığından Dotu v , 
Bu fedakar çıJışkan vatan evladınıD h I" 1 - 1 B' k k ld ki bina da Rumlardan metrtlk bir lise DöııUırıte atının yerinde 111-~I 

l dlyan ma su cıtı ve. sanay numune eri ır ız açırı ı .. • 
kıymet l mesalslnJ Doğunun sütünlerındtı fuardaki ticaret ve sanayı odaları dalmt ~ idi. Ben ilk tahsilimi köhne bir binada 1 ğlni görünce . zabıtaya ısı · 
neıreders!niz ebedi minnettarınız kala· ispir .• [ Husuşı J - Kazamızın .. Nor· yaptım. ES&sen Hubl Umumiden evvellmi!lttr. 111dl 
cağız. pavyonunda teşhir edilecektir. gah nabıyeılne bağlı Hontos kOyund~n de memleketlm:ztie lise yoktu Tabii bu .. eticeSl".c~ 

B h ddl A d • kı h" Yapılan tahkikat n '' Çtlnkü ~imdiye kadar alakasını a ae n Y il\ ın zı aynı na ıyeye mektebin kuruluşu, Trabzonlular için edile!\ ~ 
kemılş, kendisine minnet borçlarımızı bailı KthO köyUnden İdrhı oğlu 331 büyük blrjşerefllr. Bize bu ıerefi bahşedenthul .. blr. adamın t~rlf k•ıııe1 

ödeyecek b!r hediyemiz kalmamı~tır. Bu gece nöbetçi eczane doğumlu Yusuf Yıldırım tarahndan ka· btı -klerlmize minnettarız. Şimdi çocuk· at uzerınde Yenlkoy JstJ tıf• 
"VATAN •d• çırılmu:tır. yu _ . 1 şıloııt Hiç olmazsa bu suretle borcumuzu ,, eCZ8ll0Sl Ir Her lkisrntn de bulunması fçtn 14· Jarımızın böyle binalarda okuyaeaklau- 1 ru geçmış olduğu ana 

Od em!o ola'ım.. zımrelen teıtlbat alınmıotır. ııa çok aevfn!yoruz. ı kat devam ediyor. 
dl 

d ~·sıı 
Isş1yordu. Ve gO'gest dıvarda mütemadi· O zaman Gülsüm göz'erlnl blr 11z Kadri ellerlle yere ',tıı : 
yen büyUyUp küçülfiyordu. Başındaki ör· ötelerinde sır( üsttı yatmallta olan Mü· ayağını Zeynebe doğru u~tJeb 
tüyü kaldınp bfr kenara atmıştı. Saçtan lazım Kadriye çevirdi. Zeyneb lz'h etli : - Kusura bakma ze 
karmakarışık bfr ha'e gelmişti. Parmak· · - O da bizden, beraber içeri gl· Askcrllk bu... ~e,61 : ı 
larlyle tarar gibi onları arkasına ntb ve diyoruz. Zeyneb ters ceva~fı 11et1~ 
gOzlerf bir köşeye daldı kaldı. GUIEiin Sonra ikiıt de sustular ve titrek a·. - İstanbulda değ~a 'ıyl Jjf 

o 2amana kadar sofrayı çoktan kaldır· levlere daldılar. I duğumuzu senden dı 11e r.ı 
mıı ve gelerek Zeynebin yanına çökmUş· Şimdi mUIAzfm Kadri yattığı yerden Yok~a senin gibi ndaıııa 

1
l 

tn. Ufak ve kınalı parmaklı eUorinl diz · bir tarafı acıyormuş g;bı diş'erini srıcır - 'edey Vm .. b. ğ Ktdrt11l11 çj 
Kızım dedi.. . mınevlyetl üzerinde de tesirleri gözü· l~rine koymu!tu. Esmer yanakları üzeh· dabyordu. Yüzü tP. kaJlus ed~!ordu. Bir- mış a;ağ::aa~:;:~ı. Elle~!~ 1 

Zeyneb elindeki kaşığı bıraktı. Ağ· kUyordu. rınde hafit bır kırmızılık vardı. Slya denbtre uyandı v~ döşeğin uzerlnde o· kaladı ve asılmaga başla 5ı~ · 
ıındakl lokmayı çiğnemeden durdu : ı Muıazim Kadri yatııtı yerden inle~ gözlerini merakla etrafıııda çeviriyordu. turdu : l _ Allah mustakını </et 1 

- On kişi ile muhtar ilttl ... 'f'ez· ' yordu .. Z9yneb art>k yemf~inf bltirmlı, Bir mUddet böyle oturdu sonra Zeynebe: - Ooof... Ooot Zeyneb onbaşı ... 1 yorkl bunlar da... efeli 
den haber yoll11.yacakla '... Üzü'me s . n ·elindeki tahta kaş•ğı önündeki tepsinin Abla dedi sen yolcu musun? ilen öleceğim böyle .. Çizmeler ıslaklıktan ııııet• 4 
keyfine bıtk .. . fi üzerine bırakl\Uştı. Gülsüm : Zeyneb dalgın gözlerini ocağın kö- Zeyneb ses çıkarmadan onun tarafı. ayaklarına yapışmış ıd 0:ı 

Sonra kız111a doğru baktı : . - Ne ded i abla.. Kaşıfsnı ne bı· $3Slnden ayıramamıştı. Cevap venn(df. na döndn. Kadrl devam ettt. rentri kı1ar~1~.tı. BoY~~:dıJ1l~' 
- Gli'süm Btn lı:ahveye ildlyo·um. 1 rnktııı? Dı:ha sana yumurta vereceğim ... O tekrar sordu : _ Şu çfzmelerfme balr, şu üstüme çıkmıştı. G~lsu~ de }d•J\ tııı' 

Hık, bacının y;:ınından ayrılma ... Gülsüm Zeyneb : - Böyle nereye gidiyordunuz abla? başıma bak •• Bn!lların içinde ben büsbü- ıVe gllç h1l ıle çızmele~-sii d1 

i'Üldü : 1 - İstemem dedi Gülsüm... Bırak.: - Ben yofcu dttğll askerim kııım... liin hasla olacağım... mak kabil oldu. ObUrkU ı 
- Yok dedi baba .. Merak ctmc-> bu· Çok yorgunum. Belki yarın daha çok İçeriye Ordunuu bulu: du1tt1 yerlere... - Ne ? zo~Juklarla çıktı... 1• de ' .~ yapayım - H d' lbl eterin 

radayım ben.: bir ıey:er yiycblUrim ... - Ağam1n yanma mı? O zaman Gülsüm lafa kımşh · ay ı, e s t rsuıı··· 
Ortalık y•vaş y0vaı: kara,,ıyordu 0 e b'lf f bl B'I t "' d ? ç k lbl 1 · · k t \ şimdi .•• Burada kuru u 

.. .. y • - ~ n ı rs n a a... - ı m yorum aKan nere : ... - ı ar ın e se erını, uru a ım. .. Gülsüm döndü : 
11 

pe 
Ocaktaii klltükler cıtıreaya·ak yanma · Ondan sonra konuşmadılar. GtHsüm - O da ordunun o1duğu ye:-de ab Sonra ben ona yen'den bir döşek serer y d dl ae 
l:ırına devam ediyorlardı . Zoynebln yü· sorrııyı kaldırdı. Zeyneb ocağın başında· 111 ... Ya siztn kutrandan kim? . • yorgan veririm. R1Jbat yatar. - a ben e .kİ~ıııııtı··· 
roQlıı"o ilk defa b'r taba sür acısı dOı· ki mltderlerden birine geçerdc. ateşe - Benim de bir yiizbaıım vardı. Zeyneb ayata kalktı... ğım?Ka~~j 0~;.;r~erdl : .. 
mOıtu E\•lnden uzak knlmıı o~manınl karşı diz çöküp oturdu. 1 Oou arkadl\ bıraktım. Şlmdf kumandH - Uzat a1atınt. .. Çlııneltrt çe~c· - Seo dt kuNtur•ıtf~' 
ı brArnnı hlısedfyordu. Yorgu"luQ'uoun Yüzünden titrek ılevltrln izi rl do ·ı benim... lhp ... 

- J9 - Yazan: Semih KARTAL 

w- ,.... __ ..,, ...t...---....- ... 
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EN SON HABERLE~ 
Türk kadını bir örnektir 
---·------------------------
Trabzon -Kösten c e ıBükreş gazeteleri Sabiha 

~~~-n ~m) Gökçenin Balkan turun-
ı. 141 açar cıerler. Bu şerait dahmn - dan hararetle bahsedı·yor ele Yeni komlbinezonlarla yeni 1ktlsadt · 

nıtlesseee1er kurula.bilir. ve meselA doğu -ı 
nun donmuş etlnl, ucuz temin etmek şar-

tlle l>ektll Romanya, ve Bulgaristana sa: "'adın ,,.,.O"'"a~ecı·mize Belgradda iken 

3 

Siberyada 7 Yıl 
iki tarihi hAtıra 

Siberyada 7 yıl esaret hayatı geçiren 
doktor diğer hatıralannı da anlatıyor 

tabUırtz. Umanın yapılması artık muhak , Aı 1. j ..., -' 

taktır Devlet ııman tçin daha doğrusu ht ı ·r _J ı l V •td• - 1 - jdıtını sordum. Bir ildsl cbiz vardıb de .. 
't't~nun lnkl.4atı içln b~ kadar masraf f mu e l maaa ya ar erı ı 1924 yılındayız. Sarıka~ ilk ba _ diler. Derhal ıblr muha.vere zemlni açıldı! 
'• külfet altına girerken, ilk zamanla\" za-, ~ han ve hele ormanlarının Q)ü]lblllti olan Ben - Burada Safer ağa vardı. Aca-
rar ela etse, yeni hatlar tes!s edecek, Uma-, Be'grad 19 ( A.A. ) - Anadolu ajan· Türk tayyır,.ctıt b ' yan Sa1>1ha Gokçe11 sığırcık kuşlarının ötiişmeleri pek güzel- ba nerededir? 
nını lıtletecektir. 11n·n h!Jıud muhabiri btldlriyor: Buraffa bugDn saat 11,15 le buraya relmfı ~e dir. Bu letafeti üı!Al eden, kırk ikindi adı - O sizlere ömür çoktan öldü. Nere· 

Kı11netl1 dostlarımız B9.lkan devlet- bulunan Ttırk tayyarec!sl Bayan Sabtha mes feyl b'r saat 15 dak·kaya katetm ı· verilen ve büyük hacimdeki dolos1le !karı- den tanıyorsunuz? e 
le11Ie olan ııttısadl müna~ebetlerimiz her Gökçen buğü11 saat 10 da Bükreıe hare·! Hr. Kar1ıl11ma mnallmlndt Ro.ma~ya11ın şık yağmurudur ki bazan kırk yerine sek- - Ruslar ibir gece burada fırka ka -
llln biraz daha kuvvetlenmektedir. 'ket etmittir. Tayy4re meydanında Yu hftVft de~iz tıl•ri mıımess1 ll, ıl~ıl tıyyue sen gün dahi sürer. O tarihte dokuzuncu rarga:hını !basmışlardı. Beni de onun evin-

I>eniz ticareti işinde de ufaktan ufa- roslavya atıkerl hava kuvvttlerl kumaa \ lllrek.tOru, matbuat mDtnasllUak\erl tay- ko'kirdu merkezi olan ıbu .şirin kasabada de bulunuyordum. Hepiml.zt esir edip ·gö • 
la eı ele vermiş b•ılunuyoruz. Siyasi sa - danı reneral YaokovJç riyaseti altında yare subayl"n tarahrd.ıın samimi bir bir de on ikinci fırka vardı. Birincinin ku- t.Unn~rdl. Bunlan hatırlar mJSınız? 
~ dostluğumuzun ticari 'Ve iktisadi 40 kadar tayyare subayı o!duğu h-.lde 1 surette ktrtılıınmıthr. Bugüıı öğle Ozer mandam Ali Salt Paşa (şimdi Kocaell _ Nasıl hatırlamayız. sız 0 gece iki 
~:ta da ehemmiyet kazsnara'k umu- bayan Sablba Gökçeni aelimlam ·ş ve sivil ıayyare grup11 mOdürO tarafından saylavı). ikincinin kumandanı ise Kopta casusun ihanet.ine ıkuı1ball oldunuz. Rua
: ınenfaate hizmet etmesi hiç te ihtimal 1 Tıırk . Yugoslav milli marşlan çalındı\ -1 m'saffr tıerefin1 bir ılyaftt verl1mistfr. gel Osman Paşa (şimdi Malatya saylavı). ıar köyde ne buklularsa hemen geceleyin 

r1Clnde değlldir. tau sonra bu heyrt'e beraber g •len! Akşam da Türkiye elçilik binıtsmda bir ' Tali beni garp cepbeslnden .şark cep- toplayıp çtlttılar ve gittiler. 
kaldı ki. TraJbZonu Köstenceye bat- 1 TQrktye elofıl!e Yugoslav hükQmPt erki.! ıtyafet verf'ec~kttr. Bü on. Roman1a hesine ve yine bu kasaba.~ sevkettı. Yal- ı - Safer ağanın evini görmek isterim. 

lıraeak .gem1, aynı. zamanda ıra.nı da Av-fuının •l1e· lni s kerak teyya·es'le h'lVa.lgazete!erl • Tı.tık tayrarecll:tt • serlev nız bu defa esir olarak degH, sert>estce veı Derhal kalktık F 
~ baoğlıyacaktır . lanmıı 'e BDkffıe doğ u yoUanmıttır. ' ha1Ue yazılar yazmak~• vs kıra bir Z!l· hasta.hanenin kulak, burun ve botaz mü- 11 bi . alkat evin yerinde 

Yukarıda da söyledik, be~apların ne Dün ak ım TQrkf e el ilik blrasında,maııda yülu k bıır· ş'ardaıt 1'absed rek tehassısı olarak, Rusların ve Ermenilerin ye er esen . r boş arsa kalm1'tı. Arsanın 
1'ıettce .,erecejtinl henllz bilmiyoruz. fakat. el 

1 
Bı 1 H!I d ar ta~afırılan verilen ıl· bayan s. b ha GO\rç<nl 'füpk kadın"ıtıra buraları tahliye ederek çekilece~leri sıra- ilerist_ndeki ılk esir oldu~ kllçük mey-

~n - Köstence hattı mese!esinin ya~dtte ~arb~e ve Bııbrtye Nuırı Orge· bir 1Tisal .:ıJar• k gOKt.rmekted"rter. da bir çok k~şlalar tahrip edllnuş ve iskA- danlıgı pek güzel farkettım. 
"-dilik h1 oımazs:ı. tetkike deger bir , • d S bt· I Sabiha Gükçt."ll Qercflnc• Bükrt'Şlt• na ıayri müsa1t olmuşlardı. Askerlikten Buradan aynlıl'k.en, 'bindltlm at.ın UI· 
lllltbl ç . kanii2 Son hllkmil neral Mar.ç btrafır: a Kral namına 1 :ı- tekaüt olduğum 'Zamana kadar burada tünden ara sıra başı.mı çevirerek köre ba-
ha.__Yet arzettııtlne · ~Ur hı OOlrçer.e beyaz kt rtal mada'yası \'e· Zl)·afetler kaldım . kıyor ve gQya tekrar yakalanarak e.str e-
---ı>lar ve rawunlar verece · · ı ı ba s bih oot n de te Bllkret 21 ( AA ) Anadolu BlBAN rı mı ve yan a a çe · · . ı Ali Salt Paşa emsaline cidden nadir ıdllecekmlşim .gibi atımı süratıle qatıya 

.... ________ c_tıw> ______ ıekkQrde b!lluna•ak b:r kıymetll bt1hra tjf ns:r.ın bus~· t nah'\blrl b!ldıı~vcr· tesadllf edllir mun'ıtaz bir şaJhsiyettır. Vic- doğru sllrllyordwn. 
ola ak muhafaza edec ğlni ı6ylemiıtir. Don ıkşa~ Turktye elç'llk "alrn_ n~e danı temiz, nezih ve t-ecrilıbell ve insaflı (Artıalı nr) 

T l" l ye Dllll ötle Ozerl a:keri Jıava kuvvdlert b~ya1 Sabıba Gökçen f8rtftne buyuk •adlrşinaa ~ bUhassa mütevazi, asker! -------------~ Ortum şe a eSl kumandanı ı•n~ral Yaakovfo tarahııdan bit' z'yefet v~rl11Dlsttr. Z'yatette ratik:a. ma1Qmatı vAsl olan ıbu ırumancıanra ara-'j J 1 b 
Erzurum eıektrl• g .. i bir ziyafet verilmlt ve bu ziyafette de larlle birlikte h.va ve bah·tye uaznları mmia bir husıı..ısiyet teessüs etm~l. Bur- apon ar İr Çin 

general Yaııkovfç tarafırdan bı< yan Sa· ve hava ııazateti kAttbl uaıumlıi, ıtvıı nuna yapmış olduğum mühimce bir cer-1 

11 
ide) blba Gökçer e hava kuvvetleri namına tayya•eci!lk t'fl, eınt~ma•yonPI havac ılık ıahl ameliye dolayıslle kendilerııe sık sık şehrini daha 

(Oıttarafı ne • 1 btr madalya verilmiştir. ldares\ re'ıi ve b\r iki defa A- karara temasta bulunur ve sırası ~eldlkçe me - 1 

H•yet Toıtumda kaldığı muddetl Bil l'rşte geçen saall•·r gltm1ş o}an Romen tıyyarec1s\ bPyen raklı olan esirlik serancarnımı teferruatı-' topa tuttular 
ıaatıaoa birçok tetklkatta bulUlllDUf ve BDkreı 19 (AA. ) _ Anadolu Tamay h·ııt bulunmuı!ardır. Zlyaf~t le anlatırdım. · t 
katı heup'ara temel olrc•k etDdleıl ıjanııııın boıu~ı 1Luh1:b!rl bUdlrlyor: pek samimtblr h1va lç:risln1e ırç:ntıur 1 Bir gün üçüncü müfettiş merhum 
"Pmıttır. şeıaıe gerek vere~et' kuvvd • Cevat Paşa Sankamı.şa geldi. Bu sırada Hankeu üzerinde otuz 
~ ren k bundan istihsal ech

1
ccek elek· 1 • ı • 1 t 1 a kt 1 hastahaneyi de ziyaret eylemişti . Meslek- 1 trltia •~nuruma kolay~ıkla nak }edilebil· n g 1 1 z - a yan p ; taşlarımızla !birlikte gezerken iki paşa a- J.apon tayyaresi 

llell ._ netice itibarile d~a ucun mal • • rasında şöyle bir muhavere zemini açıldı : Pekio, 20 ( A.A.) _ DomeJ. •Jansı 
Obnaaı yüzünden chanmıı~a bulunan gal 1 ba suya d DşDyor t All Salt Paşa - Paşa hazretleri! Za- lıildlrlyor: Lunkay ıehrlDID JerJ 'luımı· 
'*6n enerji kaynaklanra faik addedll· 

1 
tıA.lllerine /burada bulunan d~ktor beyler nın YanJrçJ nthrinln tıpn sulan albııda 

llltktldlr. . . • . arasında birini ta'kdim edeceglm. Bu zat kaldığı ye Hankof tebrlnin de Sari Debı 
Ya \an tahminlere göre f8!&ltd.,n (Üattırıfı 1 incide) lnglllı S(•firl Koııt Clyano)·n bundan on ıyıl evvel, Enver paşa zamanın- r ·n tqmes ndan hayli llyana utradıt· 

'-tlbsaı pı edilecek 'uvvet 40.000 beygir Ro'Da 2ı (A A) - H-lvas Ajansı z.lyaret etli l :a:~raıa~ hRusla~a esir ~u., dev:ı!u ve San nehrin bu sabah durdap anla 
'•ddeılnde olac~ktır. Bu ku~vetteu ,ta· blldirifor :' D plo.;.atik mahafıl lııgllfz, Roma, 20 (~ A.) ~.Bugün ~rtL t:ıanar:e ;aı:: çffı~~;:t eı:ı..beryay~ 'ima, tadır. 
"-en lltlfade tdllmcal balınde ede ltaJyan iı' erlnln ııe netieeye erdtrl ece- terenin R~ma buytık elçısıle Kont C ya· eevkedUerek orada yedi yıl 'kalmıştır. f Bir Çin şehri lopa tutuldu 
ldU.c,k eltktr:kle b1r~o~ hbrltaJan llnl tasrih edtmiyecekleı ini bildirmek· no uzun ıur n mOlA~att~ ıbulunmutlar~ Cevat Paşa - Hangi doktor 'bey? Hankov, 19 ( A.A. ) - Baran eW ....._k. kabil o' ablleeett gıbl. ~ızutum tedlrler. Uzanıp g den ispanya harblnln dır. bu mDlik8:tta l"i1•1~dll~~!:~ :ı ~ Beni göstererek - İşte doktor ... bey? kadar harp gemili Hutov tebrml topa 
"~lTar Tll&yetltriD de btıtıın ıhtıyıçlan ne zam; n aetlc&Je utc~ıı kestfril .. ml· namesinin merıyete va~ ç ky • Cevat Paşa merhum uzun zaman yU- tutmuı1ar ve otuz Japon tanaNll de bu 
.... edl1ebllrcektlr. , . ytc~ tinden ltalyanın logll~reye bu hu- :~~~İı '!::..r:~k~a:~. ann mQza ere züme dalgın dalgın ibaktı. Kim blllr göz- ıehlr iizerlnde tlddeUI b~cumlarda ba-

Hülkl netfce kat f hesapların Ja?ıl 111&?a teminat nremiyecett ınJaıılmak.· BarsPlon da tekrar ate~ lerimin usan halinden neler okumak Ls- ıunmqlardır. Yaureç 11hıllerlne çlkan· 
._dan ıonra belli oı.caksı da mute- tadır. Bu huıuıta ltalyanın lapanya ltl9- -allına alındı tl}'ordu. 'lacak olan Japon tunetlerlal hllu,. 
-.... bir be,ettn yapmıı oldula bu rlnden dolıyı mesai tutuımıyacıtııu da Barsefon, 20 (A. A.) - General - Hangi koğuşta yattınız? dedi. için burada buluna11 .Japon dealz kav· 
taJa.1nıeı bütin Dolu balkıaı memnun Dert dımektedlrler. F k t releri bagün ıaat döıtte Deıtıal a.rkadaıki T pavi,onuna gtt - vetlerl flddetU a....._ cllTaa etmek• 
tdeblı dl ran o ayya tik O ta.tlhte bir ba1k\lş yuvası halini al· tedl Is 

ecck ırahifllle r. Fransızların blr tekzibi Barlelonu tekrar bombardıman etmtıler- m~ ve metnlk ol&n bu pa'9)'0llmı lblr od&· r: __ • ----------

A, •• •d Pufs, 21 (A. A) - Dün akf&m in- dlr. Bu bom~rdıma~ bir nal IÜımllf• aım gösterdim: l F C h • 
4'lmanyadadortı am ıUls ruttelertnbı tapuya buduUaftDaltür. Aııca'< bır iki bına yıktlmlf ve ,.a - İşte bu odada ve ıu tö.?ede... ransa um ur reıı· 

Fru11Dm asker tabıtt etlill hakkındaki lnlm1t'ır. loıa ca UJ'l&l olmamııtır. Dedim. Nevyork sergisine 
, da ldd•tl• tekı"p edilmelt Yeniden Kasabalar almıııar _ uaıstaıııanenin o zamanki vaziyeti , d t d"ldi 

İki kadın, iki erkek bab;rı~rl ı:r~er ~ranaanm ademi müda: 1 Satamankı, 19 (A. A.) - Umumi tıe ştnıdild arasında dağlar tadaT fark ave e l 

k d"zildi ted • as e 'd 
1 

lkı.rargihtan tebllı: Terael mıntakum- var cSei1l ml? 1 Parla 20 ( A. A. ) _ Amerlkaya 
Ul'ŞUD8 1 balı komitesine adık o. uta çln ~J'~ da doımantn fidJetll mukavemetine raa'· .. .... - Şüphesiz paşa hazrtelert. rldecek olan Amerikaaın.· Parla bil)ik 

BerUa 20 ( A. A. ) - Heyli uman· bir barekett• butunnuıı.na ~ 0 ma men. muht@llf yer!-den mukıbU taa'rUZ· Merhum yürümeie başladı. Ara sıra elçtıl bufiin Relalcumhu L6lmla tara· 
Gaabfr1 •~kul bulunan iki .kadın ve dıtını Jazmak.t.sdıılar. larda bUJuuan kıt ala'lmıı T•r:::,.ova· ba.şını kaldırarak. hem bana fba.1UYOr '"' fımdın kabul edilmiftir. Elpt LôbrOatl 
~I eıktk idama mahum edi\mlfleıdtr. \ 'alansya)·& kaçı_ncı l.ayyarc 11nda altı kasabayı ııral etmit hem de kim bilir ne gibi acı hatıralar zlh- Reisicumhur BaJ RuıTelcl namına 939 
- hOkdmleıl bu sabah lnfu cdilmtı · bucuwu? HOkômetçllerln malz~nıesl nlnde tasavvur ediyordu. serrlaine Amuikaya davet etmiftir. BQ• 
tir. Bunlana kommıiatlerle tefriki meal Valınsya : 20 (A. A.) _ Dtln ıaat bolmuı 

0 
aa üzerine LGbrOn ba davete icabet et· 

...._ bH1 tettbbüalerde bulundukları 12 15 d O neral Fıako tayyatehıi bir Madrld, 19 (A. A.) - Dlln radyo - - atzusuııa flddetle bestedlllnf yab· 
~. r~ ha~d; VatanıJayl bombardımana ile be71natta blalona1l Verrln har~D VD· 1931 yılındayız. Yine iLk bahar. RenUZ nıs -V39 fllt IODbıharına dlıhı çok 011111 

• elllllıler ve 9ıkan Hüldimetol tayyare- kwından beri btsaedilen malıe~e buhra· maarif eminliği teşkilltı IAtvedilmemiş ve müddet oldutunclan ılmdicle* kat'• bir 
Kamutay müzakereleri ~in kartııında dayanamayarak bomba· nının tamtmile b.ir taraf edilditfnf Vi ben de Nllmune hastahane.sin~e~ a'Jl'll&· cevap ftl'tmlyeettlnl bildfrmlftlr. 

ak k ı 11 8 barbın aonunda yıne nferln k'nclUerln· ra.k Mustafa Reşit Bey (şimdi Uçüncü U - j 
Ankara ıo ( A. A. ) - Bugiin BI· lan denize a•aı 

1 
r'ç~~ı ~r r. k u :ay- de kalacatım ıöylemiıttr. mumı MüfettlşUk Kültllr Mtt.şavtrl) zama-1 Yugoslavya Bsıvekilinin 

,.. lllU.t llccllll BaJ HUml Uranm rı- ,rar-cıer adetleri~ u a 111 '!:;e le rar Malt\m nokta? nında bir müddet tçin vl.lAıyetln maarif 1 Roma mülakatı 
Jileti attmda toplanarak ulasal bayramı relmltlerse .de b r f8Y yapm a muva!- Londrı, 19 (A. A.) - Pazar 11bah sıhhiye müfettı.,l olmuttum. VllAyetin bU- 1 . . . 
ti tatD flDltrl kanuuaa bir madde ve fak oı.mam.flard11. . k t ler Kona Clyuo i!e 1 gll· tun mekteplerini teftiş için gezt)'Oldum. Belgrad, 19 (A. A.) - BGtta 111· 
tılı fıkra UlftllDI dafr 0 1&11 kanun llyl· İnglllere gönüllülerin çekilmesin· :,::.:~Z:~a biiytık elçisi aruında J•· Yolum Oltudan Namıana ve oradan da r~ raıeteıerl Kont Oyana l'e .-,,.. 
...... aühendlı mektebi muualannın de ısrar ediyor pılan ltilafnamenln aacak ispanyadaki (İd) hS&ı'baaına uifadı. Buranın cıotu ta- kil Stoyadbıo~ç aramadaki mQllkatna 
~ ha-tlerl llakk_ındakl kan~u Londra, 20 (A. A.) - Bütün Lond· gOnü1lö\tır rerl a'ıudıktan 10ma merlye ratlannda ve yüksek :t>lr mevkide (K:~ ~ bUIUı bir mah yette-olıtapnu, ba rOrGt-
llJihuuıı ve kanrç vergisinde yapı a- l l ri 1 gıl·z bülulmetlnln lapan- te girecetini JU&yorlar. nes) köyü vardır. on yıl evvel bu köyd melertn enelce Japıla Yaro.Jay w 
- ba11 dıtlflklıkl• bakkındakl müıer· ra geze e ~ 0 

• • bulunurken Ruslann bir gece baBkınlna ltalyan muahed..mla wsl111 Gztrlade 
Jll ban ll1lb•H mtııakere ve kabul radaki roııallDle~ın gan ılınmadıkp İ V • • . uirıyarak esir olduğumu ııatıraıanmın Gel'JID ettfllni ka1detmettedtrı.. 
ltaalftlr. Kamatar Çaqamba rann tek· J&P lan ltalJlft • lnglllz muab~dename- stanbul alısı Atınada baŞınd'a yazmı.ştmı. 1şte bu köyün mek - , y . Halk ı . 
ı.r .,...,ar lbıia merlyete nze.ıllmlftcell ~akkın- Atına 10 ( A. A. ) - Burada bulu· tebine de gitmek tımere yola çıktım. (Şe - 1 eni ev en 

K•utaJ, b~ilDkü toplanbsını:la ta- da~ tebllratmdu memnunl11tle bahse· nan fstanbul Vall ve Bel'!diyı rald Ma- terli) den sonra (Kipnl) den geçerek k~ Bu llMki CamburlJ•t banamırda 
ııaı ._,,.., kananunda vı m91but IUÇ· derek bu teklifin kabu\ edilmulaln mec- bittin Ostüodal ıehlr atadma efderek o- ye geldim. Vazifemi lbltird.tkten sonra ca- Dot1I dlJmillla J8DI HalkeTlerl aoıllClk· 
larul •ahak•m• 111111he alt ka1n111un da burl 01d111unu kayatmekte11rler. Yana rıda mao yıpan Yunın ftl Mılar tünD- mt odaaında 'blrU oturdum. Tabll •U1· br. Bu ••JtDda Hopa. Akeaablt w 
"- cltllftkllklcr rap.ım.u alt 11,U.· toplanacak olua ademi müdahale komi llllDI ..,ıatmlt ft bedir• içla a,nlu ltr liJ&Ntlme pl4Wer. aunıarm 19lnde Stlnll•ld• efe Hatatlll'l tçllloaldlr. a... 

.. kehl ...... .. dl bll "' kar• "1CClktlr. .., ... bllut teni ....... .. p .,..ı """'~" - ... ..................... -..ı--~ 
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Erzurum Nümune Hastanesi 
Baştababetinden : 

Türkiyenin Trabzonda yapılaGak Atatürk 

Asgari 
k \o 

ı\z::mıf 

k\lo 
Tahınin b:>dali 
!\ ir11. Kuruş 

1 
en çok okunan 

mecınuası hiç 
:\hıviikkat teminat 

şüphesiz Lira Ktırnş 

Anıdı .müsabaka şartları 
Trabzon llbaylığından: 

t>:uyıuı. 'u t>ı kele 12:>1111 14000 ~15 

k() uu eli 

ı-:r?.urıırn Noıııflne l 1 as'alıanesinin ıı:ıs mali yılı el ihtiyacı !I lluı'ran !13H tari 1 
lılrıdeo ltiıı ruı ı>•ı tı • .,, gün mlidd~tl~ a<;tk tıksiltın·ye konıı:mııstur. lalip!erin J 

ıtıale r,üııii olıın '.! 1 l .:ııinın Ll3, Cıı'ta gi.inll yukorıda yazılı uıuh ımmen hed<•li 1 

Lcr.orlndPn uo 7,5 teminatı muv<ıkkate!Nrile birlikte sa:.ıt 14 ele Erzurum Sıhhcıt 1 

Mtldtirlyetln 1~ ınüte~ck.kll komisyon mabstısa uıiiracıııtt eylern<'leri ilan o'unur. ' 
( No: 41 i) 4 - 4 

Erzurum Nümune Hastanesi 

Modern 
TOR İYE 

• Görülen lUzum üzerine. Trııbzondıı yapılank olan Atnltlrl.:. Anıdı nıi1 .,ı.a· 
kası JO • Haziran - rn:JS tarihine temdit edilmiştir. 

1 - ·rrabzonda bir At'1tUrk Anıdı yapılacalrtır. 
2 - ~nıt projP.si HO - Haziran - 1938 ze kadar mümıka;ay& konulırıu~tur· 

.. 3 - 1 alipler bu husustu KUllilr Bakanlı~ı yüksek Öğretim Genel p;re~· 
torlnğn ıı;. lstanbııl Gı\zel San'atlar Akademisinden mufassal malümat alttbilirler· 

.J - l ıabı:onıJ_a yapılacak olan Atatürk Anıdt bir portre be keli olııı•Y1P 
Trab101ıu~ .\1ılh mUcadcledekl rolllnii ve Atalürk'lln Trabzorıu m~htclif 111uıan· 

dır. Zira ınecınuacılığın lard6:_ teşnflerinde h~lkm heyacanlımnı ifade eder mahiyette btr Abid olarılı:tır· 
modern bütün tekfiınÜ}Ü· ~ - Bu .\bide ıçln azemi ( l 40,üOO > Ura kadar sartedJlecektfr. e 

M muası 

nl·ı·' zarafetı·nı·, nef'asctı·nı· .. h - MUsabakaya en az lstanbul Gtızel S!in'atlar Akademisini b'Urnıff oışo 
1 Urk heykelt rnşları girebilirler. 

1 

hakikaten kendisinde ' :3o · Haziran· 1938 iünıı akşamına kadar Maket · i t nbııJd• 
J\sgari Az .. mi '!'.tiımin b<~d~li 'l'emira'ı Muvııklrnta (;Qzel S8n'atlar Akademisi DlrektörlOğüne tes'im d'lmt bvel proıeıer sil 
Kilo K'I Li. toplamıştı l 1\ ' c 

1 ş 0 ıınmaJıdır. ı o Ku Lire. !{muş. ~ - lak.etler en az 1 / ~O ~üy~klOğllnde olacaktır. 

Baştababetirıden: 

Kuru pelit odunu 11 (\OOO 12111100 :;1100 270 Hr :.11 l'll nı /lf4Nf ı:ıııı 1 olm~:ıdır. Proıeler Anıdın mhtu~ekıl hakkında tam bir fikir •erecek vu.ıııııt• 
E•zwıım Niiıııııne Hıı-l~bane.~inio m.ıs mali yılı odun ihtiyacı !l - llaliran HBS /leix/i/ji11dt~JI: 10 - Anıl kaid .. sinin h!ok halinde mermerdAn ve ıarııı 

~arih!nd.~n ilıbarc.n on beş. g-un muddetle a?.ık ek6iltmeye konulmuştur. taliplerin Vuku bulmakta olan beledi ver i brenzdan olması şayanı arzu ise de bu cihet be keltra bey kel ~le kauartrntl tıt• 
ıbale gunn olan U - Hımran !>38 Cuma gunQ yu'tarıda yazılı mubammeıı bedel ve rr s•mlerl kar.ıtkcıhıtının önüne "Ç !it l 11 - Pr')je ve maketler GUzel San 'allar YAk d şın ~akdbıne bırokılıPl!.ııcı 
.. ' . d u - 5 t . l '·k J il ~- ,. i m. . tk" 1 a emısmde Türk ve ye"" uı rıo .~" ~ o '• .. em'.na .' muvaıı. ata a o hirlik~_e sıat t•l de Erzurum s1hbat fçin <ms senPsl bütçc§İne muhl>fr ikra- ) sana_ 11~ ardan teşk!I olunacak. .JUrl heyetince tetkik edile . ( 1()()0 l 
ıoUdUrıJetlncle muteş kk.ıl ko:nisyon mahsusa ruuraca!l! eylem~lerl ilan olunur. mlyesi konulmuştur. \ve lkıoc·ye ( fiOO) lira mnkatat verilecektfr. rek bırlnclye 

(~o. 4 lh ) 4 - 4 Yapılarak ihbar iiıerine alınacak 12 - ~nıt yapılacrk mahal tam bir müstevi şekilde kabul oluoınuşııır· 
--- mektumat cezasının nısfı ihbar e:1ene Anıt maballınfn tototraflan ile mevzua esas olacak 1 K ı...811hl1 

E N 
•• H t • fk · • "k k " c · · yazı ar tlllUr Baıı. rzurum umu ne as anesı ramiye olarak verlltcağf ılan olunur~· se Oğretim ıanel DırektörlllğUnden ve Gllzel San'atl Ak f f Olte•· 

8aştebab tinden: 
At.g<\ri 

Kil<> 
Anmi 
KilıJ 

' l'llhmhı lıedell 'l'~mhıa\ı muvakkata 
Li ra Ura Kr. 

:n.rnnı il< ı.I Oo 315 

Erzurnuı Nünw ıe has ııne inin H'.\S mnli yılı t.kınek ltıtiyacı 9 - Htı:t.iran - Y:iH 1 
tariMnden ltıbaren .. onlıeş s;.riln miiddetle <'çık cıksiltmt:ye konnlm11,tu!'. Taliplerin 
!hale günıı oıan 24 • Jla1.lrtrn • ...,3s l 'ıll.Lı ~Unii yukarıda yazılı muh:ıınm~n be· 
da11 üı . ıinllen 0 0 7

1 
temlnett muvnkkat. \:ııiln h!ılikte ~aul 14 do ı::rıurum Sih

hııt mii lürisetinı1e miih·ş ·l\k;ı kvmfsyonu nuıh u~a ıniırar.aat eylemeleri nan olu-
nur: c. rıı. 1181 ı - •I 

Erzurum Nümune 
Baştababetinden: 

Ac;gan .\7.:l Dll Tahıuin 

Kllo Kilo Ot'dCI! 

lira Ku. 

8\H 800 85011 850 

Y<>Ç;urt 'iOOo 7500 900 

Hastanesi 

'l'eınina tı 

:\luvakknk 
lira Kuru~ 

63 75 
fı7 50 

ı-~r7.HTILm Nttıııtıllt' ha .,, t.ah;ıı cs1 ıı in 938 mn1ı yılı sııt yoğurt i:ht.iy:ıcı 9 H:ıziran / 
938 ~:ul.hinclen i ti:b:-ırrn :-ı.r·1 · ek 1tnıe~t. kr nulmııstur 'l'allpler·n iha!P. giınii olan 
ı4/Hl2.ir:ın /938 cumu guntı yıık.ır tin yad ı muh. mnıcıı bedel üzerinden (l e 7,5 te
mtn!ltı rmıv!lkk~t't'ltırle birllkt~ f.nat ı ıı d e: Erzurum Sıhhat MUdiriyetlnde ınütcı~ek· 
\Ol komi; yon mn11 uıı. ın r• l' •• L eyleıneltri ıı, n olunur. No. 417) 4 - 4 

Erzum Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Karabıyık - 'l'ercan Erzincan yolunun :ıo U7:'l · 24 .ı. 125 kilometreleri 

ara&ında c75l4» lira tt.27» kuruş bedell keşifli yol inşaatı 18/6j938 tarlMnden iti 
buen ıs iÜn ml1dd3tle açık eksiltmeye konulmuotur. İhalesi 4/Temmuz/938 Pa
~rtetl ınnü saat •1s .. de Vlllyet Daimi bncUmenlnde yapılacaktır. 

2 - Muvakkat tenılnat mikd~rı •566• liradır. 
3 - istekliler keşif evrakını, busust ve fınnt şartnamesini •ncümen kılemh:ı· 

(No. 431 ) 3_2 tv:l0t1ıınden parasız nlınabiUr. ( No. 31~) odem .fi 4 _ 4 

HAVA 
21 - fJ • 988 ıut 1 Raıora 

Hava tasylkl : 61 ı .o 
• • (Deniz aevfyaıf) : 763 fi 

Yük~tk ~uhunet : 1 24.n 
Snbnnet : + 1 r, 7 
nn.ıük ıuhunet : -+ ı 1 '.l 
Rutubet : Y, 61 • 
1'.uzaıAr : Şimaliıarldden ıııanlye, 4 6 M. 
ltüyet : Tam 
Sem• : Açık 
Yıığıtı : yok 

Posta giinleri 
Ankara • iıtanbul • Trabzon JM>ltalan 

Gldit Gellt 
Oumartesı 15 Cumartesi 
Pazartesi 18 Pazartesl 
Çarşamba. 18 Pexşembe 

7,30 
14,30 
16,30 

Kars •. Atn postalan 
Oumartesı 13.1'7 Cumartesi 13.13 
Pazartesi 13.17 Pazartesi 13.13 
Perşembe 13.17 Ça.r~amba 13.13 

Oltu - Tortum postalan 
Cumartesı 10.GO Pazartesi 16.00 
lalı 7 .00 Çart&m bt. 15.00 

Oat,nbn 
Otı.mukJıt t .11 OUm• 

DOÖU 
1'.• 

Erzurum Nümune 
Baştababetinden: 

Hastanesi 

El'inıış sade yıığ 
Yerli ııekeri 
İkinci çay 
Çekirdcıkslz iızi:ııı 

Ayvalık saı.nmu 

O!ynrbJıkır plrlm·ı 

Diyarbakır bul~m 11 

Kuru fasulya Nn.rmtllı 

Mercimek 
Nohut 
Salça 
Şehriye l;irinr.ı 

Makama birLncı 

Un birincl 
Tuz 
Erl.inr.a.n ı;oğıı. 

,\svati!\.zmnı· T h · Jrı'1 " " ının he-deli .\lut1.ıkk~t teuı 
Kilo Kilo llr:ı kuru, Um kurıı 

J400 11300 

~501) 3000 
50 611 

550 600 

900 1000 
·1200 4800 
1000 1200 
850 950 
1150 700 
300 350 
150 200 
200 250 
600 700 
100 150 
'750 800 

1200 1500 

1100 
l050 

159 
l&R 
350 

1:14'1 
150 
114 
52 50 
42 

ad 
70 

196 
19 66 
40 
75 

, 
) 

) 

) 

J 

) 

) 

) 382 :w 
) 

) 

) 

) 

, 

' f 
o( 

•l 
Erırnrnm Nllmuııe ha9tahanPsinhl ~38 nlf\lt yılı eL·tnk i!ıtıyacı 9 Haılra11 g3Gtflf. 

r1hindcn L~~b.ı.ıen on beş gtin müddetle nç,ı .. eksilt.meye konulınuşdur. 'fJ.lll,\1ıe 
hale gUnlı olan 24/Haıran/938 cumn gt mı yukarıda yazılı muhammen ~el ~f ı 

rlndt'n % 7,5 tt.~mınııtı muvakkatclnlle birl!kte sarı t 14 de Erzurum sıı111at 
dlr1yettnctı> m\itt>. ekkll komisyon ma.hgu'> mtıracaat ı>ylemelerı illln otunUf· 

-·· ' .... .,. (NO. 413) 4 • ~ , 

Erzurum Nümune Hastanesı 
s 1001 .::d:E::,~

1 25 kurı14 Baştababetinden: .. ııl' 
7 > .. •n A ~ A t rrı h 1 ~BI' " > "" > Fgarı zam ı ıt m n bedeli Tahminab ırıU• 
8 > > > 75 > ktıo kilo Li Ku. Vra Ku~/ 
5 > > > 100 > -
, > > > lMl > Oltu Linyit kOmUru 250000 270000 4860 364 50 g# 
3 > > > : > Erzurum Numune hastahanesinin 938 malt yih kömür lhtlyact fi ttaı'r~~ıerlD 
~ > : ; 

400 
: tarihinden ttıbaren on beş gün mndd'!tle açı\c eıtslltmeye konulmu~tur. 1'ıı' 1l~~ 

. de rörebllf rler. 
4 - lıteklfler Nafıa müdOrlüğüuden muse.ddak vtsik.a lla kazt!nç tezkHesfni ' ~ 

bale rünü beraberlerinde getirmeleri mecburidir. (.ı: o. 458) 4 - 1 ______ ...,._.-.-... .. --.....-------------· 
imar Bi~liği Başkanlığından: 

Mur~t paşa mehalleside OçüacU Umumi MUfetUş1 ııt binalıırı ııubu aabasuida 
tmar b1rll~lnln yaptırmış olduğu iki nümune tvinin mülk.lyeti açık ·artırma usuUle 

ıatıliıc!k tır. 
B'. r numa·alı evin bedeli (6856) Um ı2 kuruş ve iki ı:ıımaralının da (6877) 

3 kucuştur. 
Btrinei evin muvaLknl teminatı (51:3) lira 28 kunı7 iklnı·i evin ki de 515 Ura 

78 lm:uştur. 
Artırma 12 7 038 Salı gi\nii saat on l:ıe~le telediye blnoı srndn im r b:rH~i ldtı-

re heyetince ııyrı ayrı olarak yaplh np!ır . ıNo. ~tH) 4· 1 -------
İmar birliği başkanlığından 

M zbaba için azmezı on hin kılo odun avık cl~sillttıe smetilc ahnac11ktır. 
Oörteabiri ~·am ve çıra ctlğ r ri pelit odıı .ıınur . 
:Mu'lakkat ttmloat on sekiz lradır. · 
Odunlar lmdırıldıktau sonra lıirtılıp teslim a1ınaı: :t klır. 
Elcsiıtme ' 11-7·9:JS Pa'7.artes; günU ~aat on hcşte helediye binıısındıl İmn bir 

Ull ldnre heyeti tara!ınd:ın yop ine ktıt. (.Ntl. ~63> •I 1 --- ---
Birliği a kanlığından: 

Talip \'ık mama sır dıtn dolayı bu '9rce'1t lıez mıı baUe~ind~ olioıııtt lıal ttnt'. 1 
a~tındalcl imar brrlluine ait ııparlull),mın orta knt ı..uı.ey.kısruındaki dalrAnin :H 

' Mayı~ 1 .139 gl\nUne kadar ec;ık artuına mıretile kiraya verilec~k tlr. 
Muvakkat temtrat 22 lirn fiil kuruştu!'. 
Artırma 11 7.~:l8 Pazartesi günü sa l on beşte belf'dlye binasında imar bir· 

Uli Jdare heyeti tarafından y.apilcı:aktır. (NQ. •1G5) 4-1 

İmar birliği başkanlığından: 
Mtzbahe et kamyoneti iç'n nzt\ıni iiç bin kilo benzin aç1k €:kstltme surctlle 

ahnacaktır. 
Muvakkat lemlmil 63 Jirndır. 
I~ılltme t 1·7-98 Pazarteıl gnnii snat on beite b"lediye binasında imar bir. 

llt' ld ft heye tice yapılır.akhr. · ı No. 162' 4· 1 

n. A> k ~ ......... 
1 

DO"'U G ibale günü olan 24 Haziran 031 Cumı günU yukarıda yazılı muhamaıerı5 ı.ıı'' Q,n verece A..u.ı.oe er "' aze - .. • d 7 5 t l ı kk • 1 · ı b' ı·k . ıı• ~esi İdare MUdürlUğüne müracaat etme _ uzerın en O/o . em na ı muva a.a arı e ır ı te saat 14 do Eyzurum ıJ'' 
lidnrler. Devamlı llA.nla.r için husust tarife Müdüriyetinde müte§ekkil koml~yon mahsusa müracaat eylemeleri llAn oııı: 
ta.bbik edmr. ( No: 415) 4 - -/ 

Klrmı.ztlı UA.nla.rda tarife bir mısıı ~ 
~azıasue alınır. 8. ı· t h. l B .. d I d 

Adres deP;1ştirmek 25 ıcuııışluk Ucrete ıt 15 Il lSaT QT aşffiU Ür üğün en: tlP 
~~ ~~ 

DOO.U Abone Tarifesi 1 - Erzuru:n fohisıır1ar başmQdürJüğOne bağlı Ak tuzlasında Van ffl J! rıı1" 
Stneııtı 12 Lira müdürltlğüne 240 ton Gevaş anbanna 70 ton Muradiye anbarına 80 toP ~ 1~ 
Altı aylığı : 7 > tuzlasından Muş an.barına 225 ton ve Muhlfs tuzlasından Çabakcur aabırıD , 
üç aylığı : • , on tuz:un nakli münakasa1a konulmuştur. Jll ~ 
Ilil' aylıtı : 1,58 > 2 - İbate 23·6 938 ınnüne tesadO.teden Perşenbe gDni!. saat 15 de sıt 

J: .Nl~Bi MEl\11,RKETLER İÇİN"' hisarlar başmüdürlüf{tnde yapılacakhr. z ~~ 
S!n~uıı . 

24 
Lira 3 - Btı nakllya&ta ait muvakkat teminat parası Vamn 522, CevaflD 15 ' 

Altı ·a .. ııtı · 1, • radlJenln 175 Muşun 218, Çabak.curun 184 liradır. .. ~I' 
· 4 - İıteklilerln şartnameleri Bltliı ve Erzurum inhisarlar baımiidütlııl 

Okuyucularımıza · gorebııırıer. (No. 
445> _V 

J - 1 J/aılrlln 9,'J8 lnrlhlnden 
ltllwren yaıelt-mlx rfeı1slN! aft resmt 
/lArıliın Ziraat Rttnkası tıımt!IBlle 

Jtlıwuklır. 

ı llr.smf mtıe36eseltr (Jilıele· 

mlze llli11l.7r111ı p:ırtJ.lfı peşlll olarak 
do(}rııdll!ı doıjruy11 gıimlcr<1blleceklert 
{flbi Zir:uıt Bankası Erzurum şubesi 
veyahut lm Bankamn bölyedekt 
ajansları v1tsıtasile de yollayabilirler. 
Bu 

0

bakımdan, gazetemize Erzurum· 
dan uzak olan verlertnde holayca 
ilin vermelerine lmkA.n bahfedtlmiı 
olmıktaiır. 

8 - Zira.at Bankası gaz~temlz 
ilin acr1tlfftnl tahatlf aılAhly•tt.1r
dır. -------------~ 

Hasankale Belddiye Başkanlığındaıı~> 
l - Hnsankale kazası merkezinde (? 124) Ura 9 kuru~ uedell keılfll 11 

ovi inşaatı a~ tk eksiltme u'Sllltle ekslltmeye çıkarılmıştır. 1eet~ 
2 Ekı;:iltme 27-ö 938 l'tı.artesi günü saat on dörtte Hawanka\e IJt 

dairesinde teşf kkül eden komisyonda yapılacaktır. 4 
:l - Muvakkat teminat mıktan 182 liradır . .. dt ' 
·~ - istekliler bıı işin evrakı fennlyesfnl Errnrum ,\1afıa ınlıdiirlOlvı ~ 

Hasatıkale belrdlye dairesinde okuyahillrler. . Jll~ıı 
5 - İsteklller 27 ·6·938 Pazartesi günü saat 14 de IJıı işlete ehliyeti 0!ııd' 1~ 

dnlr vrsika!l!le tk!ret o~ası veslka~_ını alarak Hasan kale belediye dnirt~) .ı ~ 
~ekkfıl eden komisyon rıyasetlne muracaat etmeleri IJfın olunur. (No. U 

... -------------------.-.--~ !fıt~ umu.mı neşriyatı idare eden ~a~ 
Mtldilrtl: Bahactır Dt!LO_.ı ) 

_....,,..,,,..._~.,., . ....,..,.,,,~ d 
...Nılt Dl DOGı ..,.,.. 

8all1p ve Baımuharr\rt 


