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Üçüncü UmumiMüfettiş Milletler -Seçiıit Kom· syonu 
Hataydan ayrılıyor 1 bugün şehrimizde ı 

Bu heyetin unuttufu vazifeyi yerine getirmei il.zere Türk 
ve Fransızlardan mürekkep bir komisyon teşkil edilecek 

Artık ne yapacaklarını bilmeyen tah
rikciler bUsbOtOn gemi azıya aldılar 
Anta~.ya, 26 (A. A.) - Ana~olu 1 . Ceı:cvrP, 25. (A. A ~ - Anadolu 1 Koml5yoıı kiHlbl hareket elU 

jansı·ın hu u•mubablıt b'lılr!yor: Mıl- ııarsının husun mubahnl blldlrlyor:j At k 2S (A A) A d 1 
et'er Cemi c ~ komis or u Cennr•y• H . taydaki intJhabat lı:omfsyoru rıfll Mıl· 8 
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,k • l 1ı. t yh ,: t b , k ııetter Cemfyıtl kltibl umomilitlne, ltlf· ı •l•ı:ı nJn h~ıuat mubarlbfrl bildiriyor: 

Ulll' e. e aıta. Hft '1eır.e a:.r.•rı.ı • l · 
ı t ı • B k alt rlni tastıye ıtmekte olduğuna n btr t babıt lromlıyo~u kltıbi umumlll 
anna a,arrı,ır. u omsyora •a- 1 • • , • 1 
r T

. 
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L· d f d t hatta7a kadar vuıfeılr.ı b. tılrerek Ce- HaDke bu sabah Cene'fcoye hareket ıt· 
d ur ~er vtı rr• ı>nlar ta•a ın an e- ncntye dônıc•tlni hir tıll'rtfla btldlr-
ı\:H a Ultc~k yHi Mr l.owhı~·o11tt>rahn· mı,Ur. Ktllti umaa.i Bay A'Yenolbu H·ım~Ur. 
:fil"' yıtpılacakt•r I> Qn tar•ft •rı BrUnl bah telıral1 c:omlyct uınnı teblil et- (.A.lttırı t ti ınoll ı) 
Harbiye ır l\ın\:' rlllf'rİ cleYııtm etmektedir. miıUr. 

IATATORK 
Yatlarında fi1omu-
zun kumandanını 
kabul buyurdular 

lstanbul 25 (A. ,\.) - .\tatürk, 
diın saat 18 de huSlL'>İ yaUarHe n··ır

mnrada bir seyahat yaı>tıktan sonr.a, 
Erdeğe giderek, orada Tül'k doııan -

1Uatürk nmiriU ükr:ü Okani )'atları

na kabul ederek kıs.:ı. blr göı·üşıntden ı -
sonra, saat 22 de Dohruıbahçe s:ıı•ı -
yına dünmiı~lerdtr. 

. 

Pazar gOnkü yarışlar 

Ilı, rıfi;am tqulfıe i b</l eı,uı Oçli11c.il Umun i .Mıiftilhi rıiz J nlı iıı _CZl.:R 
Üc · 1 duin• Doi!'ıı bölgesinin her tarafından 

-~~-... - .... ·--·------
,1 :uııcü l'mumi Müfetti:~imlz 't'atı ı · .,.. .. 

11 l' t · gelen tıılı~iir ya:sıları ~x,:!te.rniı e 
l1t >.er ':.':rabzoıHlan hareket e nu~ - - ko :urnk c\uyulnn biiyük se,•lnce tercü-

. llugu11 akt:"ınıı doğru ~ehrimizi şe- . 
ttrı T" man olmuştuk. Umumi :\lüfettl:fiınl7. 
ı.... tndıreceklerdir. Uıııq xamandan - ı 

Hataylılar 
"Hamidi>·e,, yi . 
ziyaret ediyorlar 

Puar güna yopı 'an :ıt uarıf arı tıı tip hıJieti reiıi Vali Hııim lıcın tıe 
mtıııi ırbd•ıtırı tn'raradı 

~I bugün F.ı7uruma geldikleri zam.an, iç-
...ı. araınızd:tn ayrılmış olan Ye Pa. " ""lt ' ten •elen RYOİ seYillÇ ve muhabbeti bir 

(YHISI -i tıı:eü .. ,ırada) 

r lniihim bir ameliyat geçiren mu - .. 
tttı ı · kere daha gHrereklerdlr. 

L,.,. • trılıin Tr.:ıb:ıona gt'ldikleri _zan.ıın. "d "~·•"' ( .Alttara.rı 2 ıır.ı e 
"' ..qslnin 0 kadar candan barh ol -

Payas, 2tl ( A. A ) - Bir kaç ıriln· 
gUnd~n beri burada bduomakta o!an 
•ııamlıiive. mektep icmfsi dün 1 }uiDde
rnn ve Beyl•nlılarJan mnrekk•P b1r h~
yet taraf ındu ıl1uet cdllmlftl!'. . 

IGDIRDA PAMUK BAYRAM_! 
........... 

Yeni avukatlar 
Kanunu hakkında 
~iişündüklerimiz 
ıstanbuı gnzete1cr1nln birinde avukat-
lı\ l.- , ri 4tuı ~nun proJesı münasebetne ile 

t!ıı k.en itlrazıardan !blrtne gözümilz ill..şt!. 
J:a.11~11di hesaro1mız3 , böyle mti'.hlm bir 
rııası un birdenbire orınya çıkmaınıs ol
tı.11 tıa. memnun olduk. avukatl\'k, ıtı.ylha
b) be .. habı muc.besinde de cierpl'> ettiği gi-

~ltı: ~nime hizmeticllr. Ve bn knmm 
r Pıı n.cıa bu bakımdan ne kadar tenkit 
~1111 .. <t , ne k:ı.dnr ince elenip sık <lokun.sn 

uıt 

c tl AcJ.hye Vel~~ıeu. ~u sebepten dolayı 
ı n ~u t.<!ennl ile çıkartıyor. layilla bU
l.~ :ı.ı"<>lara gonderllmiştır. Herk.es la -

.ırıu.ıa. gördüğü mahzurları ve düştlndti
~l~Jt Y:ı.zmıştır. ustel!k. kanunun ufn'k 
tırı 1 llıftn:ı.knşallannına ga-zete sUtunla
llı;~?O.a ela t.<>sn.dUf etmiş t'llunuyoruz. 
fn ·!!ilkle Adl!ye Veıtlli S=ıwcoğltt, yaı:::tı-

1\\U• 
ll.~ecı nı:m kanunı !bh' nevı referendundıı. 
•t.ı-tı:ıiYor deme.ktlr. lşln b5yle<:e herkesin 
arn lllzarına vn.zedil'mes.1. D'ıtlyaçlara 
ıçı~ tekn.buı edecek bir ka.nunUll <>rtıı.yn 

asını intaç edecektir. 
CİHAD BABAN 

__________________ .,..... ______ !""i' 

Trabzonda parti 
sevinci içinde 
İlk halkın bUyok· 

143 üncü alayda 
Yapılan merasim l I A T 

•• •. •• Beyaz sakallı geçkin bir ihtiyar aırh 1 Pamuk 42 karafa 
Alaturke, Kultur .Br kan- 1 ttrden pını pmı parıa~n. apı köpükten j b. 
JıX-ına çekilen t ~Jgraflar ; ıö:ıükmJyen, burun delikleri. hllll ~ınme- Batıldı. 70 - 80 ın 

5 miş heyecanının tesirlerile, büyliyilp kil- • 
Trabzon (Hususi) - Trab:ı:ond.~- ' çülen tayın boynuna ııuıldı. ı · ka""r tahmın 

ki kültür hareketleri ve Atatürkun - ı\rslanım benim! diye oqa.cb. lTıa 
~Trabzon 113 üncü alayını geçen s~ - İhtiyarm göslerinde tuhaf bir panltı edilivOT 
1
neki ziyaretlerinde <uk~r ettiklcrm- genç. tayda garip bir tesllmlyet vardı. Tıp- ._, 
den alayda senel devı:~Y~. merasimi kı imtihanını ka:.:nnmış ufak bir çocuk lt.&ır (Hususi) 13 Hulrin Pnar ırn-
1yapıldı. Atatürk'e ve Kuıtur. Ba~anh- ıibl ~evincini ince bir kişneme ile belll 1 r ü 937 mabsu\ü Iidır pamuğm.urı ilk 
1 ğına..avığıd.~ki.telgrafiarçekıldl. etti. Sonra Jökeyln dl:ıginle.~nden çekmt>-ıevkl ·atına ra1ıarımıştır. Eun.üoas~bctle 

(Ataturk e çekilen telıraf) sine uyarak sıçrıyarak tribunltrin arkası- pam~lt T.,anm nhş Ko'lpatatlf t':l btrlt· 

Büyük Atatürk na doğru uzaklaşıp &itti. hloln btr nnrn~rolu f tbrikaıı Ot nndakt 
Reisicumhur ihtiyar adam bu taze istilııdm arka- • K Va. 

Dolmabahçc smdan hala hayranlık dolu gözlerle bakı- aabeda. y~p~hn parlak töreo~c ~.IS ü~ 
B hatta Trabzonlular çok s-evinç- yordu. l!ll Akıf Eyıydor&\n, Kus Tu kofıs _!11 

u· ün~er içinde büyük adınızı ve ge- Türk _ at - waıı ... Üçü bera.ber doc- dCrll Nt1 im Ôkttm, Kapı Z ·rbuk mudn 
' , 1 bu•ünlerde doğu ufuklarını, dulıu ve üçü beraber büyüdüler. rQ Aaydu E nirotlu, Maa tr mO.dOrü 

çen )J .. h 1 1 ı Q 
Tralnonu şereflendirdiğinlzi yad ve İnsanların en asm, a)"Un ann en Sadi Tokc!lD, lı?dır elektrik ııt•a , ı m -
'tal.ılttur ederek size güler yüzler ı:-ü- asilinin sırtında dünyaya medeniyet uıa,- tcabh\d ve mtlh~nd slerl, Iı?dır karma.· 
zel günler dilediler. tırdı. Yine onunla beraber, akından akına kamı lbun O tıu.,, KQoparatıfıer Bırllgl 

143 üncü alayııı yü~ek ~a~dir.~- 7~ferden ~·nfere koştu ... mı~:i birblrlnde-n gcrel direk.törn ŞilltrQ Kasabog ·u, Z•r· 
nl:z.e mazharlyeUnin dönuın günu bu- hıç aynlmadı, hiç a~ftbi~etİ~Jz var Fa- bank Er:ı:ur U'Il d 'rektorü ve mnre~tişleı i, 
tün memleket halkı asker evlfıtlarm Ata ka~ı bir mec ) . K ff o takları u'ter mektep ce· 

' f ., onların ıdrı- kat bundan henüz hakkile istifade ede- oopara ı r , . ~ ' 
ve kardeşlerin .il ınc l . ı "-1 l k tin müdafaasında ol - miyetler ve tuccarlcrdıuı m·Jteıekkll bO· 

• ·i ıderlne can!a ba~ a mlyoıuz. n em e e • H 
~ell re~en ~C\ <' ,;lftBTlJf• {j llCld8) duğu l.ndar, zirai kalkınınastnda da mÜ - yük. bir k.a\aba\ık b&ıll bUı~C~UflUT. @p 

uğurlandı FIKQA: 

.uuışhlar. him bir rolü olan atı taın.Jm için alınan bir ai ıdan St)ylenen lstıklal m.aroını 
~---~(~A~l~tt~&~n~'~ı~1~in:c:i:d:~~-~~=~-~========~ ~~lrlu~fidd~.. müka~pveci~hlrs~~v~mMa~~~an 

1 Teşvik için yapılan koşuların. bayırlı Vısli Akif EyidoQ-an, Tü klye .1ekt istlh 
tesirleri olsa bile bunlar nihayet mahdut sal satış ko)paratiflertntn mabtasar ta· 
blr sahaya tnhluır edJp kalıyor. r!hcuinl yaptıktan Po:ıra. ıeçen a;nc 

1 Mt>mleketln kalkınması çareleri atıl- kurulan ı~dır paıı.uk koop:s.raUflerl ve 
sında at meselesinin de devlet .~Une geç- BirliQl m;vzouoa ıe~erek mezkQr 
mest ve daha kolaylıkla taammum için a- tin pamuk sortaj 'fi standıırh 
tın ılraat ha.ya.tımısa iftll,l.k ettirilmesi nibayet ıa'ıtt mes'elelerlnde i 
tedblrlerlnln alınması her halde ilamdır. . ( .Alltırıfı f1 ıno 

.. U4ır ofiLOD • ı 

J~dır Pamuk T~rım Sat~~ J<..?op:ratiJleri 
BirlıOl Gerııl Direktörn ~ükru Kaıap 
nutuk sD11lerken f Ônde Karı Vıliıl 

Aiti/ E11ldoQınJ 

• 
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1 Zehirli gazlara karşı korunma 

~, 1 Erzurumda 1 Gaz elbiseleri, vasıf "' 
Maden kömürü lb. dB 

Erzurum civannd»kl maden o - \ k8biliyetleri, iyi e ıse 1

- Benim görüşüm 

Ahpusorlu Hicrani 
R. F. TAŞKIR 

İspirin Ahpusor köyünde yaşayan 
bir halk şairi var: Adı Ilicrani 

Geçen yaz doğu köylerinde yaptı
ğım tetkik seyahatlerinde bir çok köy
lerde onun adını ve şiirlerini dinle -
mlştim. 

Kendisile tanışmak nasip clmadı. 
Fakat Hicraninin henüz çok gen~ ol -
duğunu bana söylediler. 

Hlcraninin temiz ve berrak bir 
türkçesi ve içeri yayla zeka ve erpirisin 
yoğurduğu kıvrak bir lirizmi var. 

Hicivde de Hlcrani orijir.t,ıl sayıla -
bilir. -Onun eski zaman muhtarları 
hakkında ya7.dığı bir hünerini görmüş 
ve çok beğenmiştim. 

Hicrani yaylanın bütün ruhunu 
bütün berrakığı ve safiyeti ile teren -
nüm eden birinci sınıf bir halk anat-

karıdır. 

-
Bu değerli hiilll.ıyi nabit zeka ve 

ve istidat bir kır çiçeği gibi yerinde a
çıp bir mevsim süsü olduktan sonra, 
kuruyup gitmesin. 

Hicranl el'an Ahpusorda mı bil -
miyorum. Ancak onu arıyıp bulmak, 
sünuhatını toplamak icap ederse ye -
ti~tirmek vazifemizdir. Bu hassas halk 
çocuğunu bir köyün mahdut çenberin
den kurtarıp değerlendirmek lazım.dır. 

Ben Hicraninin dinlediğim parça
larında koca Nef'inin haşmet ve kaba
dayılığile; Bayburtlu Zihninin zarif 
has~ıısiyetini kucaklaşmış olarak gör
düm. 

Ben Doğu adına bakir ve kudretli 
bir san'atkar tanıtmakla övünç duyu
yor ve alakadarları vazifeye davet e-
diyoum. 

Dün T aşocağında bir 
infilak oldu 

cakları üzerinde yapılan tetkikat 1 k kt la r 
müsbet neticeler. ve~~~ir. Bu ocak- aran 1 aca no a ı \ 
)ardan çıkarılacak komurle şehrin e-ı T oııt 1 
lektrik ve teshin ihtiyacı temJıı " - Yazan: Kimyager Dr, Nuri Refet ~I .rto 
. . . • . ece er 

dilecektlr. 1 Gaz elbisesi denilince akla gelen, ımkanının bulunmasıdır, Mesela g t·ıııetıe 
. . . k .. . d R n san ı . 

bizi iperite karşı koruyan elbiselerdır. Bu . ıperıt topra uzerın e anca o . . li b•' 
elbiseler bir kaç türlüdür: \kadar yükseldiğinden böyle ıper\t r yııl· 

Bu sene Doğuda 1 - Adi kumaşlar , nekadar sağlam arazıyı geceleyin geçecek olan kıta ageÇt' 
• ve ne kadar iyi dokunmuş olursa olsun' 1 nız pantalon ve çizme ile buradankik•tJll 

Yapılacak yenı bizi ancak .bir kaç dakika iperite karşı bilirler .. ve bu sayede ~aşı~~sı h~r 1'15ıııı 
korur. lperıt süratle kumaştan geçerek : çok guç olan Gaz elhısesının b 

j hu .. k.nmef konakları cildimizi tahrip etmeğe başlar. (Burada ağırlığınd~n kurtulmuş olurl~r.: diiıtY•d' 
U şunu iyice tavzih etmek isterim: lperit ku-) Bu gun hemenhemen butun es•5 

Trabzon [ Husust] - Bu_ l!<'ne Do· maştan geçerken kumaşı tahrip etmez. bu elbiseler için kabul edilmiş otan 
ğunu il çok yerlerinde yeni hukumet ko· Tıpkı zeytinyağın bir kumaştan geçmesi şartlar aşağıda yazılidır : . 111,de~ na\ılalı lr!şa. edllecektlr. Ağrı htıkumet gibi' kumaşa hiç bir zarar vermeden cil-ı 1 - Elbiselerin düğmel~rı eSSİr o· 
koııatıL~ kırk bin ~ Ura sırfedilecekUr. de kadar nüfuz eder.) olmamalıdır çün~ü gazdan mute alil "~ 
Çoruh vıllyet\ hQku'llet konağm~ 130 En iyi Çadır bezleri bile, su geçir- lurla. Maden yerıne galalit, ba~ ııaıııl1 
btn lira harcanrcaktır. mediği halde iperiti geçirirler. Çadır bez-' saire gibi sun'i sert maddeler ktl . 

Hl1kumet konağı Japtırılacak vila- leri arasında iperite karşı bir saate kadar 
1 nılacaktır. 

1 
J 6 ı:ı· 

yet ve kaza'a? şunlardır: dayananlar vardır· Fakat umumiyetle çadır l 2 - Elbisenin tekmil ağır 1 

Ağr', Artv·ıı, l~dır, Göle, Diyadin, bezlerinden iperit az bir zaman içinde lo ile 8 kilo arasındadır. pıaJI 5 

Hope, Hınıs, Karayaz\, A~kale, Tortum, geçer. 1 3 - Elbise lastiğinden ; 'gııııdl 
HMankale, Of, Akcıa'1at • _ . Fakat eğer bu kumaşlar her hangi santim eninde ve 36 santim tııu ıJ ııııı~" 

Bu sene nihayetinde bu buyük bınka· bir iperite karşı mukavim madde ile ev - , bir parçanın yırtılmağa karşı ola)rıdıf· 
1 maıına gayret edilece - 1 

• 20 k.l d l'r l ama 1 ı" 

k l l l d 
.k • • tarın tamam an velden hazırlanacak olurlarsa, mesela\vemetı 4 ı1o0 an at~a6ı 0 mnlux-urıd' ,ı 

O t Ca ışan ame e er en ı ısı tir. bunlar aşağıda isimleri yazılı maddel~r ile - s~n. ıı_n uzu 2' ~ııııı .. 
Ca Q D'"'ıır [Hususi] - Valt ve vll yet b· l"kt k t 1 k b" ··dd t ' 8 milimetre genışlığınde bulunan. ~~ı ' •n 

8
• k bl halk ır ı e ayna ı aca ve sonra ır mu e, tıır . 

ğ f f l d erkanı buraya &eldi. uytl _ r mesela bir ay kadar kurutulmağa terk edi- lastiği üzerine 25 kilodan aş.ığı e ıııt' 
0 lr SU re e yara an l kalabalıQı Ontl.nC:e Dlkuf bu\tlmet ko- lecek olurlarsa iperite karşı saatlerce mu- ı vettatbik edilerek çekilecek olurs.~·r. 

d d b l dt • na"'ının temelleri abldı. kavemet edebiİecek bir hal alırlar. ı ğıdan 3 misli kadar uzayabilmelı 1
1 tı>ıJlld' 

Dlu sablh, lstesyon ı şın B, e e - & • d"l 5 10 r t uıurı ıJa ııı•i 
1enln i8Z d'9p0~U civarındaki, tae ocıı- u·· çu·· ncu·· ~mum"'ı Eskişehire tayın e 1 en lperite karşı kumaşları oldukça mu- -:- san. ı~e. r~ bir kıl e'' 
aındamüe1sif bir tnfil8k o~mu~tur. Ocakta S · U kavim bir şekle sokabilecek maddelerin ve 5 santımetre genış ığın e ")Jlle t • 
tqlan parça'a'llak için aç•lan bir lağım, M f . Vali ezı zay başında muhtelif mumlar vardır. Mesela 1~.stiğ~ bükme ~~k~nesinde b~~u def' b~ 
b·ırdenblre patlamı• ve ve bu esnada O· Ü ett ış Trabzon dan ayrıldı montan mumu, (tabiattt: bulunan, dağ mu- ru~esıne arzedıldığı zaman 

3 
6 

v • \ • • • l l~ b l l kulmeğe dayanmalıdır. dJIS 
- rada bulunmakta olan ameleden Köse b h d T b n [ Husnst] -Eskişehir va i f- mu ısmını a an, as• ne atı o mayan, mu- l . k acal' 1ı· •• · • • ıa zo b b" dd ) k b 6 - perıto arşı en • teC•· 

Mthmet köylü Osman oğlu llllnefi He ugun Şe flffilZ e . t . edilen vali Yahya S:zayı U- ma enzer ır ma e, ve arnav a mu- d l d (I .t çirrne ııs 
"'' Ah t Ucntlan tıneTayiınV"J)UfU !le ·rrabzondan ayni· mu, (bir nevi Hind hurmasından elde edi- saa~ bayahnnıa ı. 1:· perı geoJarı tı11!~ .. 

Erzurumlu Akif o& u me v - (Üsttarafı 1 tnctdı) zay ar .. 1 ) h b" d besı u usus ıçın yapımış sı il"• 
nın muhtelif y ~rlerlı:den ağır ecrelte ya mıştır. Vfdada mnfetttşlllden Başın~~~- en mu~ . ~tt~ . .. ır ereceye kadar bal - ı bir ciharz ve elektirik nakiliyeti es• . 
ra\ınmıatır. Doğunun Umumi Müfettişe karşı vır Nlzamettin Ataker, memurin ve hıua.- mumu u ışı gorur. . . ' rine yapılır.) elbİ~ 

Yar ahlar derhal ha tane) e li aldınl- gösterdiği bu sevgi ve saygı, Tahsin tan kalabalık bir kitle hazır bulunmuştur. . Bunlarda.o so~ra sıra reçınelere. gelır · ı işte bu vasıflara uygun ola.Jl tlebili1' 
nuşlardır. Tahkikat devam etmektedir. Uzerin bölgemiz için, sıhhatinin tehdit Tnbzo:ı [ Husust] - Trabzo'.l vaıı- 1 Reçıneler dahı. elb~se kumaşlarını ~ır de- ler iperit elbisesi olarak kabul ·edel~e~ 

altında bulunduğu en ağır ve nazik llğioe tayin edilen R~fik Koraltanın vtı- receye kadar ıperıte karşı korur bır şeklef Maamafih en iyi bir iperıt tıiv ~r 
Ziraat bankası müdürü ıt.ımanlarda bile gene bütün mevcudi- ruduna kedar Başmnıavtr Ntzamettln oyarlar. • bile iyi depo edilmiyecek olursa tJi 

yetini Doğuya vakfetmesinin naçiz bir Ataker Aynea vali vek!letlnl de ifa e· Bazı yağlar, ~esela ~eten yağı, .ma- işe yaramaz. lperit elbiselerinin de~,~ 
lğdırdan döndü karşılığıdır. Üçün'cü Umumt Müfettişi- decektir. deni yağlar ve saıre halıtaları dahı bu mesi için icabeden mühim şartları 

lğ iır pamuk ko:>peracllflerl blrllğt- mizi tam sıhhatli olarak, ayni çalışma d B .. .. k e dan hususta kullanılır. Keten yağı, domuz yağı, etmek isterim: .,,.~ 
UIT\ h~veti umumiyes\nd~ bu1uı:ımak ve azmile tekrar aramızda görmekten Trabzon a uvu m y ıı.nolin {lcovıınlarJn tiivlrrinrfPnby~ni vf\n-ı 1 ı::.ıı.:u ... : .... ; ~Uuı:~lı;.U :>~ ~ 
Veklletıı:ıce murakıp tıytn fc1llen, ıenrı- ııu :.u.tıt.:uıt.:KJe, umun .l!irzuruını\l!unn pcu .a.~ "1u101 ıercıen çikarı an oır nevı yağ) ırlikte ka- 2 D 1 ıeriJıl 

h . ı ı . ld - gtb· t k - tı 1 l k b k . . k - epo arın pencere 11 
miz ziraat bankası müdürtı Sadeddin ıs er nı ·o ugu 1 or aya oydugu- . Trabzon, [ Husust] - Belediye rış rı ~ı~ 0 ara ~ ~a . s~t ıçın u!lanıl- ı zı boya ile boyayınız. ,f 
Uğursal, vsziteıtni b tir~rek. şeh imize muza şüphe etmiyoruz. Merı;ş caddesinin parkelenmeslnl müte· dığ~ gıbı, daha terkıbı ilzlı tutulan bır çok! 3 - Rutubet yüzde kırkd•11 

dönmOıtür. Kene isile a ö üşen mubarrl- Şehrimizdeki inşaatı ve çalışmaları aklb belediye binasının önündeki bü- halı talar da vardır. olmamalıdır. 
1
)1 ~ 

rlmize: tetkik ve tcsbit edecek olan Umumi yok meydanlığın c!a kaldırımla döşen· Türkiyede balıkçı muşambası ismi 4 - Elbiseler muhakkak as ıAf 
Umumi Müfettişimize Kültür ve Mali- 1 d ~· -

- Kooperatiflerin vn\yetlnl tetkik ye müşavirleri refakat etmektedirler. mesi için tahsisat ayırmış Ye bn iş için altında yerli mamulatı su geçirmez mu-,· ma 
1 ır. . . da y .,ı~ 

ettim, raporum heyeti umumlyede ale. lizımgelen hazırlıklara baılamıştır. Bu muşambalar iperite karşı bir, hatta bir- 5 - Elbıselerı arada 51~.a ıfl11d11çr 
nen okundu, ıuretınt de VekAlete gözı· * *"' meydanın patkelenmesinden sonra Ttab- buçuk saat mukavemet etmektedirler. Bun- yar1ak d elle ç<:kiştir~elidir. Mut~ad' 1ıe• 

K t kt t 1 b inin d 1 k k . . . ~ ı ası ı uran bır elbıse arada sı erı' 
derdim, dem· ştlr. ız or a me ep a e es e ay- zonun çehresi çok değlşaı ş olaca tır. sarın mu avemetını artırmak ımkauları da ı k. ti .. 1 . k 

1 
a 5 

O ru. saatte mektepler·nde hazır bulun ht ı· r vardır t .ış rı mıyece o ursa çatltlr ve~ 
Çüncü Umumi Müfettişin · 1 

- Trabzonun mu e ı · şır ~ maları 11Jlektep "dal!esinden lbildirll - Ancak, yalnız iperite karşı muka· ( • :;;,...-"" ı 
Akçaabatı ziyaretleri mektedir. yerlerine vemeti arttırmak kafi gelmez. Elbiselerin 

Bir MuhasiP Akçaabat, [ Husust] - Sayın Gc- Talebeye çağırı büyük saatler konacak ayni zamanda rah~t g!yileb!lmesi, güneş-ı 
ul Müfcttlıimlz Bay Tdhstn Uzer bera- ten bozuımaması, uzerındekı koruyucu ta-
berlnde bulunan Trabzon Valisi Bay Erzurum lisesi direktörlüğünden: Trabzon, (Hususi] - Vilayet, hal· bakanın, içindeki insanın hreketleri yü- arıyoruz 

Bugün şehrimize gelecek olan Ü- k bl d at kullanabilme 1 · " d b ı Suai Uzay ve bJzı zevat oldu~u halde 1 ın r ayar a sa . s nı ızun en, ozu maması lazımdır. 
6 çüncü Umumi l\lüfettiş Tahsin Uzerln t 1 t k k d le ıehrıa m ht Uf 9'' 

1tçe7I tereflendlrartk halkla samimi t em 0 e me ma sa 1 u e 2 - Bilgün bütün dünya ordula· ı d• istikbal me:ı.ısiminde bulunmak için 1 1 bü Ok ti k d l ır Dalmt olarak m8essesenı ı ıataO' 
haıblhallerde bulunmuşlardır. \ bütün talebelerin saat 14 te mektepte ~=: e:;~'ştl: ıaa er oy urma a a- rınrında kullanılan iperit elbiseleri lastik· lışncak ticaret ve banka muaJJl'ır ,,~ 

Deterll misafirler fç!n belediye hazır bulunmaları lüzumu nan ounur. v · ten zapılmıştır. Bu elbiselerin iki nevi var· vakıf malt işlerden anlayan b 
bahç&slade hazırlara"!l ötle yemeğlrıde dır. Bunlardan biri tulum şeklindedir, ya- h b 1 1 dır 
ilçebay Fuıd Ülganer, Bc~edlye Baş Rizede yeni bir karakol ni caket, pantalon, başlık ve ayakkabı bir ase ec ye lht yacımız var ~ ~t' Mezuniyet d 1 1 Taliplerin evrakları ile r 
kaili Münir S:ıdar hazır bulunmu~lerdır. · binas parça an yapılmışbr • kinci nevi eri iseJ 

l ı c r ızete-mlze müracaatları. /~ Havanın bir parçı mütehavvl oluşu Vali muavlııi Hilmi Balcı ve ağır şöyledir: aket, pantalon ve çizme birbi- ~ 
dolayıslle tekrar Trabzona avdet etn.e c'za reisi Remzi dün sabah mezuniyetle Rize, [Hususi] - Burada halkın rinden ayrıdır. Avrupa orduları bu ikinc- --~--------...,~ I 
meyl lüxumlu gören khmetll bDyükled şehrimizden ayrılmışlardır. Vali muavini vtlftyet ve jandarmıs Komutanbğının ! nevi tercih etmeğe başlamışlardır. BuİıÜn' 8 Öb t • cs'JI 
KuabaWar courun tenhür!cıle uaur· lstımbula, aaırceza re!ıi Trabzona ıit- yardım ve ıayretlerlle ç >k gOzel bir lebebi de icabederıe bu gibi elbiselerin ( U gece ll e Çl e ·~ 
amıttardır. mişterdır. Jandarma karakolu yapılmııtır. r yalnız pantalorıu ile çizmesini kullanmak 1 ~VAT.AN,. ecıanesı 

çok ec·kmış... Haydi konuıma da bir afırlık var ki ... Bir sigara olsaydı flmdl. - SJi'ara kağıdı mı? ~ 
bakalım. Hep geçerdi gibi geliyor bana... Zeyneb dllıtınmeğe başladı• !Jlt t· 

Kadri elindeki ekmeği ıüd bakracı· Zeynt b oturduğu yerden kımıldadı: birden yerinden fırladı. Dıvard~,11 r 
nın iç'ne dotradı. EUndekl kaşık.la ka- - TütO.nmQ dedi. Söylemeğl unut- v'de asılı duran ceketinin c~blll ue 1 

nıbrdı ve sonra süd ve ekmekle dol· tum ... Ceketinin ceb!nden bir paket tn- fak bir paket çıkardı. Banu ıt1°~,o ~ 
ı. W& durduQ'u kaşıaı zevkla aaıına ıötO.rme- tnn ç ıkb. Amma çok ıslanmıştı Ben ku- tı ve içinden çıkan ufak defte ı1ttl 

/ ğe başladı. ruttum onu da ıakladım. Sigara içmek kaç yaprak kopararak müıaıtnı0 0 İ 
y S __ Yazık ki ekmek az... lstiyeceğlnl bllfyordum. Çünkü tiryaki - Al bununla s1garanı sa.rftl•~~ır 

- 24 azan: emtb KARTAL _ Bıma karıı yapacak bir ıey yok. olanların bu hali hastalıktan sonra daha Kadri Zeynebia uzatbğl k.:r; I~' 
tçln ıe sapsan bfr kaymak tutmuş 1 Zt1y11eb yerinden kalktı. Dıvarda ıo- Eğer bir· parça dahs lyllenmiş olsaydın artar... k d 

1 
d dı. Onlara dikkatle bakb. So 16ııe yatlı ve s:cak aUd bulunan bakracı ona mülü bir do' aba doğı u yürüdü. Orayı I sana daha çok ekmek verirdim. Fakat Genlç ka ıkn yekr nde! dkallktı. Ve bir rinll iençklk,za C

1
Bvirdl. Mavi -~~ 

S 
d ·· . . y · bl az ev ve e me çı ar ı~ı o aptan ufak ıar p ııı ar par ayor, r .ıı 

\totnı uıath. n gunltrdenberl hıç bır açtı. e lçınden yassı r aaç ekmeği 1 bugün olmaz ... Ne yapacaksın, baıa i•· bir pa 'ıtet 9ıkararak ubıte uzattı . _ F k t B 1 .. zeriııd' -·v-
teY yememiş olan Kadrinin lştlbasını ' çıkardı . Onu parçaladı . Parçalardan bir len çekilir ' Al · 11 1 1 a a ... DunUardınl u ı'l Jıtf 

d t 

1 

, i · - ... ş r er n var... e r o m r 
ulbedlyordıı. MI es nde acl ğt~ tesirle· dan.esini Kadrıye uzatb. . _ K•drl ses çıkarmrd1, takat bir az Mülazim Kadri kendisine nıatılan bunları ben. 

1
, 

t'lal bit tıtırab ıekllnde hla3edıyord..ı : Kadri bu parça ekmetı burnuna go· sonra bakracı Otünden itti. Zoyneb sor- P"'ketl sevinçle aldı. Heyecandan ve hal · Z!yneb: Aı 
- Bana bir parçada ekmek versey- türdü. Kokladı: . 1 dıı : sızlıktan parmakları titriyordu. - Haydi uzatma dedi, al tcıı", 

din Zeyneb, .. O kad~r acım ki.. _ Oh dedi Zf!yneb, bu köy ekmek·ı - Ne 0 ? Yemiyor musun artık? - San bir meleksin Zeyneb dedi ... Fazla can~mı sıkma .. Senin baş• ~~~ 
Zeyneb dQşUndu: lerinln kendine mahsus ne gnzel bir ko · - Hayır, yetu artık. karnım 9l9tl .. Emektar bir dadlden daha iyi ıln ben~m otururken iç sıkıntımdan aıdı~if~r 
- Dı>kunursa ~ye korkuyorum... kulan vardır. Ben zaten ekmek kokusu Bir az sen ye... için... lerl bunların Ozerlne karalaflt8t11'1> 
Kadri tarar etti : k k B na bayılırım .. Bilirmisln, e' ev ekmek J - Ben mi? Ben bir hsftadau beri Zeyneb ıinlrlen~I. Kuru bir ıesle: Nasılsa_ ~aman senin sfgara s rİ_ 
- Ne o'ur .. Bır parça e me ... u dağ ıtan satıcılar vardır. Onların at üza- zaten süddcn ba ka bir e emadlm kf - BelU... Vedısfz hfç yafamamış- ğlnl duşunememl4lm... .. çe~ ~ 

lttJha haıtal•Q"ın artık geçmiş olduğuna 
1 
rlne yllk!edilderl sebetlerden ne Ozel · Bıktım artık. ş 1 Y Y • sın ... Sonra k.ulakların!l kadar kızardı Ka)lrf rözlerlnl Zeyne'°e tfl~~~ 

dılalet eder... g \ Mülazım bunu ıormemfş gibi de- Göz bebekleri onun yüzünciJ9 kA ıı v-
Ştmd1 beslenmek ıazım br nlml('fn. ' bir koku çıkar ... Ne zaman olursa olsun I Mülazım Kadri Zeyaebln anlattıkla- vam etti: bak:ışta_de r ln bir mana ıezlliyord dil ı . 
- Evet amma ... Ekmek bir pa kokuyu duyuuca da7anılmaı bir ac· , nnı dlrsekl,.rlne dayanmış dlnleyordu. - Yalnız bunun içinde sfgara ki- adamın yüzü penbeleıtl. Yutk00 , ~ 

tlır delil mi?.. issi duyarım·· , Sonra aeslııde tuhaf bir hüzün tonlle sc5· tıdı yok ... Halbuki olacaktı., Kim bilir - Tesekkür ederim zeyııeb·· 
_ Yoz ... Yok Zeyneb... ver eynab rüldQ: ıe baıladı: nereye gttmı1 •• Nı yapaaatız timdi. •• lan hi9 unutmırıcatım.. ffl) 

,._.. ı ekmek '9aoı .. , • ~ Anlaoıh)'Ol dedi... Senin k•rnın ..... Ao ııpeb ... BıtUDda a7l• bir Bu da b01l• lgllme• ki... · ~ ~ 
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E N SON HABE RLER9 
Cumhuriyet .ispanyası muka
bele bilmisil yapmak istiyor 

a 

• 1 

r Üçüncü Uınumi 
Müf ettiş1iğe 

ı Nakleden: S. A. 

Yapı1an müracaatlar 
P.:ıta ile mDfetdılf ge huıust ve 

l'faııı iıtldalarla memurfyete tıylnl 

ltalyan ilmanları mı 
bombaya tutulacak? 

"•Ya rakit hak\ındı mnracattlar · l 
•akı o:uyor. VlllJet kar.uıu talime- . Spanyada ffiUhabe!e Vaziyeti !On derece 
"ı.."'!ann tayin, r akil itlerini va11la· l 

Said Dudukuşunu 
satın alıyor 

~ UliblJtlin• bırıklluı oldrtun tehlikeli bir şekil almagw a başladı D d d. k s b 
k ıa Mnretllı'lk bö7le müracaatlara U U ıyor j : ~' en CDİ Satın al, 
'l'fl hiç bir ıey yapunaff, vaz'.fe 

1 

• J 
.... stlihtyetl dthillnde de drt'ldir. pışman o mazsın ' 

Btnamıloyb beyhu~e zahmet P11rlı, 26 (A. ~.) - l•,,an11• blAd· İ Bir razete dlyortl: •Bir adam biri- • " 
~G1feı •• mısrıf 'ı h 'l)arlle Mnfett 

1
,1_ j•eti ktndt lt111aıı v. ,.hlrlır.'nı hrıı alne taa,ruzda bulunuru, 0 da ona mu ------.--------------

1 

b bu ı·o'da mtt acaat o!u3mama11 y•pıl•• hv• hGcu111l•rın• mub,,.lı ıt· kabelel bllmiafl mtcburfyıtfnde kalırkl &ent Hindistanın Sof Umı.fla.nnda Şahpe- ,sedirlerde şöyle bir 1stnha.te daldı . Bu 

te bu rlbt müraeeat leıın h'ç bir va l •d lzcre, Franfo lturJ11tlerlrd td.vi111 muullyet ilk trarruH yıpaamdır. ÇGn· ihir ~i ~Y:nbtiyük ıbn- .§e'hlr vardı. Bu !sır.ada ~ sii1Je başladı. 
k

1

ft vı b·o b;r auretle nızırı ltlba•a tr'ın memld•tlır lim11nların11. A•rıı 1 ktı ~uu muhtemel olmıJan taarruzu :tında d~ ne ıb:ıere malik tdl. Et= - Oğlımı SA.iıcl bu ztya.feti mrt senlll
• ı1111uy •e1ıı O;ürcü Uzumt MQfet· •lunltr 11ıpılaa•cJtnd•n Franı• L~ /ng/l- r kerıdlııne davet etmlt o'uyor. İtpanyalgm lblr çok ~ıb\ıl=~ ~zen le konuşnak için yaptım .Dclstlanm.da bu 
tttllkten blldl•ilmlttir 1 tırı hıAdmıtlırini hı~rdar ılnıif!ir. da durup dururken muka1Je~el bl'miaile Şahpesıe: t şe!hr1n1 yo u. konuşmamıza; şaJUt olsunlar istedim. Blli· 

::::::--- · ' Hır iti hakaaııt Mglı b.'r h•rtlt•· mecbur kalacaktı r. !arından Sa~ malının n h~~ur b:ulmlccar- yorsun kl şu dünya.da. senden tııaı;ka kim-
.~ · . I p ı 26 ( A A ı a>aıUilll ~ ye- sem yoktur. Benim lblttün üm1lcüm eensln 

(i' l' . . . t/JZ nıtıulırl a11rını Curnlıuriyel ~ p•n- • 1 ı, · .) - tpan1ol tıthlr cek ika.dar r.enıgJ:ndl. Bununla lberafber hiç Ben artık thtiyarladmı · 
1 ıstınde lnaılızlere gHınr11 dllıla•t nuırı1tı ulb#tlaı1ı,rdlr. lertnin bombudımwıına ~lbayıt verll-ııe- bir çocuğu dünyaya ıgelmemış oldutu ~n bi • uk · BeUm ~. 

h • dl"l t kttrde mut- ~ ' 1 bil 1 il l ak - r ayagım ç ura g1tU. HaLbu!ldi llD lıtı; 
ve y ıh udilere rahat yok Bombardıman <'dilen i nuııt:ı • h 1 ki' b _,a -e et m L. odedm u•e gaıyet kederli ve maıhzun yqardı. Bu yüz- bir işe sahip olmuyorsun. Karmm J'&lltn-

g~mll •rl re 1re a ~ .. anaca tnı ••J en Pa-1 den nerede duası kab\ıl edilecek ıbiT ~im- dan ayrılmıyonsun Be 
•t~ Yara, 2' ( A.A. ) - A~Uerdtn mtl· . · c . • .a'ı ıaıetlerl bu hl'luata Banelon hükft senin mevcut olduğunu işitse ona. koşarak et demiyoum Fa:b.t hin ~ ka.rını terk 
t~ı~•p olu bir c,te Yafa ve Kudils 

8 
L'>ııdra. ~ (A. A) - İrg Jterenın metita•afındao Fıann Har!clye Nezareti :yalvarır ve kendisine bir evJıa.t lıhsan et- lerJ tloa.ret ~t işler1mtç iizertne afn!ds': 

t~ Oıtrfn-:le b!r trene turruı ederek t urıouja;ı k <jeral F raı~o hDklıaıttUe ne bir no·a Hıildltlnl iliH e•mek'eJlr-, mest için Allahta.n niyaz etme.sini rica. de bir parça 'mhat edeyim ~~· lli1 
a... de blllunan yo'culrrdan biri Dl atU' tmas t i' fire , ıpı.nya ı u artnda bom· lcr. ederdi. Nerede lblr zl~ vücudunu yıllarında kadın lle muhabbete 14,.. ... ~ ... ~ .... ,...t• bardıman e •lleo gemıler mueleıt hakkın- p ı 26 ( A duysa oraya koşar dual rd !bul urd -..,,~. ft\ Ja ·aJamıılır \ '8 k• Çil: a ._.a munf · d ""'I ar ~. A. ) - Bu ııb bki a a rm u. heveslerınin peşinde elbet Jtoşaca:Jctqn ta-

Olaıu ' ardır. - Bar Di'Uı protFllo ~u:rnn c !Vabınulmııtır, ı P.ıUi• razı.tt>lerl, P'ı ankiıU•r tartf•adaıı . Senelerce bu gayretleri bir 1.şe ya.ramadı . kat bir parça bana da. ıacunaz mısın? ' 
Uornb , . J AJ \D Bu·r..,ıtan Luıdrayıı bueket etmfı· yapılan bombar hmanlan ve Bırt!lon ! Ve kendtsl gün geçtikçe daha mahzun ve, Dedı . ve ~unu yanma ç.e:.kıi;· W 
J • 8) 8 ltıİU tlil tir. büktıu~tt faraf1ndın Hariciye Nezn•tlne'daha kederli bir bale geldi. göızlerinden öptü. Balbamrun !bu m~r 
ngı}iz g~mileri Oııuteler d yorkt: .Ajaa mtı .. bet b'r varll•n nottıyı ve bunda'1 bıt '• Gene· Bir .gün Saldih evtne bir t.httyar ge- . ha)i ve bu sözleri SA.ide ele tesir etmifti. 

l.lll cevap alm•ı olsaydı, Ru• g-.>Jtan L'>ıtdra· ral F rat koyl , it çot mQb'm ve kıyaıet ( ler~ m&ttr oldu. Sa.it her tniısa.flı1ne ol- 1 O da ·ba'ba.sının el.1.nj öptl1 ve bwıda.n son-
,~.,, dra, :24 ( A A ) - Avtml kama ra ec,le olarak ha·a"Ete lQıum gör· il olan •yaı umuda d•po fılı:i ırö ·ea dugu glib1 bu zata. da. dünyaya bir çocuğu ra artık ticaretle de meşgul olaca.tına söı 
9'ıl,ıı" dftnkQ top'an•uınde, spanya meıdt. baı m•~ıUerfn bom'>ard·man edll:Jt~· ! gelm~ olduğundan bahsetti. o zaman verdi. 
ftı 'dt 1 ~r11fz g<\mlle· lnln b:>mbardı- · • n lhtJyar: ~ ' 1 Sa.lıt • 
'" Hlr U•7.d~ Nıulı;abdd bUmlslll 1n:nakhdı Jar. f ogluna bm altın se~ vercU 'tii ed•Jm-:al dolayıa le vuku' gclın · · -- Her gün temizlen, fukaraya. bol S4l • ve Sild Bedestende -tı6'ı .w ... d ... ı•wıi.w~Yj·~.,.a 
~'<ete l l l D hPill"tıt'\'t\r lı&llfA••tlll n•ul•••nhal... • • . .. • • , , . _ ~ "l"-w'W't.,-tJ~ 

ıı t ı.\ 
1 

p•k ba· aret umu~ uı. · ı P.ırls 27 (A A ) _ Guet•ln is B •hıo 2; (A. A) - Avf'!a la üç bet bir erkek evlA.t M1.sa.n eder ... Bu QOCU· glll ka:rnmrun sohbet.ne mewuı ollUl'du. 
ı, 're er , snu•nıtı mu'ıalrfet n: ebuı· • · • ' t. adın sa.ıt k dedi t 

""•batta t t, kl !ar mÜ"Htr panyada $İl7il h\lk'a ~a.·ıı yapıl'n taa•· ru · d@n h rl.k•nh mubarebder devıa .ın 1 
oy · Bir gUn dükikAnı:nda oturuıke.n blr 

1·ıtbir. azı mu 11 _aıa r,,, ruı~ardan ve d"•ür.ü•en multab ııı lf!i hllmt· 'etm•ktedlr. Muba!,be btr üz E.d!c,,?ı n-4 Tüccar Salt lıhtıyann sözlerini tuttu. bedesten tellllı şöyle bağırarak SAldi:n ö-
lıııL... ~ r a.hnıx:ıın luıumun"a ıarar et· "• . 1 dd ""-· k--11 l Und ti· -wr. 

1
•ld"D bebntmC'kt~ berdeva:l!Ciular. mtm'~tır . tve bir mu et sonra ....... nsuun ucı.111 e o - ,n en geç . 

• 
1 
duğunu görmekle sevlndi. Bütün şehir 1 - Haraç ... Haraç konuşm'lsı ~ • 

. Bır yaokeıicinin kafaıı ,saıdt tanıdığı ve onun lrederlle alAkalan-,malOmatı yerinde, 'bir dudu ... . . , ~ •ı • • J • H i dığı tçln ibu haber her yerde büyük bir 1 Haraç ... !!araç ... Bln Ura verene sa-
k e3 ı l d t r ı ıs tına·e vazıvet gu n 1 sevı.nç doğur8.u . Nihayet v~~~eliınce Sal- . tı~orum ... Haraç ... Haraç ... Bunu alan 

R.,,U Llbe 
1 

ti 'J 
1 
din kansı ibir erkek çocuk dunyaıya getir- bUyUk bir devlete konar ... Zengin olur ... 

111.ıı,\: 
1
,n. 24 ( A A. ) - • :r• p•~ fi l ; d.1. o şehlrde bir çok alim ve miineccim- ;Mal sahl'bl olur ... Haraç haraç bin lira.ya .. 

~ .. ,~t ~ l'Uıdl!n oh p yankeaıc l kten 'J? geçtı.kçe ena QŞl'"Or ler vardı. Bımlar çocuğun d~ gününde , SMd bunun nasıl bir kı.14 olalbYecetı-
'" G 38 tarlh~rde idamı~• karar ver· 'J ~güneşin ve dünyanın sema:da.ki vaziyetle- nl meraı1c etti ve dUkk?Anını :bırakıp dudu-
''l•ıt •vl•ont n buaüo kafa•ı btl ı a ilı lrtne •bakarak ve kendilerine mahsus b1r

1

nun satıldığı yere d~A.nını bırakıp dudu 
11"'~ sıret\l' idam edlla:itUr. Kuıiüs, 26 (A A) _ Yafa c!nrın· t 

1 
takım ~esa.plar yaparak SAidin pek tam ı kafese konmuş duruyordu. Ne kıonUŞU7or, 

Bir h ft d k f' kçılık da buıüıı bir b ·nnba patlamıı ve ne Mısır kabineıi yeniden lbir ınsa.n oıaca.ğını tahmin ettiler. f ne bir hareket yapıyordu . Bütün lbede.sten 
>.. a a a a..,a ticede b!r k.a~ y "hudl Jaralanmıf, • • • SA.ld dört f3.4lJla bastığı zaman şeh-,halkı kafesin etra.rına. toplanmışlar bu 

b.t~ ilk ara, 24 ( A A ) - O'Çen bir Yahudllerdm ikisi hastane 'fi kaldın!d k· teokıJ edılıyor rin en me.,ııur A.limlerinden ders aımata 1 pek kıymettar ku.şun marMetıerlni görmek 
'•ıı. •artında ailmrilk ve kıçıkçdık tan bir az ıonra Olmiif'erdlr. Kahire, 25 (A A.) - lqftkll,bqladı. ve her geçen gl1n bir parça daha t~ın saıbırsızıanıyordu. St1d bu halden ta-
~llo r ~ l lclarr ı"ncs 4 kaoatç•, 496 Kııdih 

26 
(A A) _ Bir JOlcı:ı tre· Mehmed Mahmud Papıun latlfa ettllf gu,zel ve bir parça daha maıoına.h bir ha1ela.ccllbe düştü ve kendi kendine söyieııme-

~Ctk rcnnGk kaçalt, «M> ktl? tnhlur Dlnt karıt 'yıpılın.turruıds blr kiti ya· bildirilmektedir. Kral Mehmcd M hmud
1 

geklt Slld on 00., yaşına girdiği mma.nJğe başladı: d a.1W ....1r. 

~ 11'. 2 kl'o, 40 rram uJUoturucu al t Pqayı 1eal milli bir blrUk btıkQmetl ba:baSlle lberaıber ticarete ~· Bu su- - Buna bin altın verenin e 3v• ''t'lr' 12 hçak91 ba1nnı elt ıeotrll· r ·~::!ıı;· i'• Ybf& aru n~a çıkın k.an· kurmııa memur etmlftlr. retle de ~nya:nın her hAdiselıeırdı~ öğren-,~~~=: :~~~~u:ı= = b • k mi4 olacaıktı. Ymmi yaışına var &• zaman 1 · .. ...., 
''Uh. . , il bir badi1e üzerlııe, bu nuntı ad .. kl Südet Almanlarile zewl1 sataşa dalma:sın ve kendini harap sözlerinin mana&1U anla.ma.daın lt.f eder. 

l)Jatcı Freuyd un emll· ku'/TeUu takYlye edUmlıtlr. Her lartf.a •• k l et.ın~n dd.ye onu evlendllmeğe karar ver-ıBundan ne glıbl hır falde hasıl olur? ... Bu 
kı' n•• d d"ld" U'llUlllİ bir endi .. vardır. ffiUJ& eri er dller Bütün şeh1T aTandı İyi ·bir a!Jeye halde bu hayvana bin altın V'etme'k büyUX 

uıa ere e ı ı · · bı hmakllktan b" ..ı.. .. bt .-Aı'dlr Strı Kuire, 20 (A. A.) - 1''.ıUı' lnde Ptar, ~~ (A A.) - Südet A'm\D 1 mensup, ıgttz.elLilcte yekta Metıışeker adlı r a ""i- r ~ """"&" • 

drt) lu, tı - Ytrl'"tcnet esere ı.:~o· kar ~ a'lkla dtvım e'me'ıtedlr Dün murahhaa'an I'• naıırlardü' ıaıt 11 den bir kız lbuldıula:r. N1kaıblan ~ıctı. düğün- SA.tdln bu sözlerini dudu iş.lwı.tl ve l,h,: r'ta:.iı olu m•th ır Rı.h'Jıt mn Teı!'~~de a~ıl•n b'r bomb1da"t dö;t Ya- 18,90 a kader devam eden mnııkere 'Ierl yapıldı. pek ~tyade müteesru :;, heyecana ıet · 
~ı .~1'1 ~rof a3r Fıea1d'u'l Almıyıda budt yaralard"'''' -'bt bu Hbab •blan lerde bulunmuılardar. 1 ~iter çok~ bir kızdı. &it bu- ,mlştı . Hemen söze baş!Akl. 1-.._ 
iL -vı•ıl llm1 a •• ı l d .. l d ri bi - Aferin sa.na... ına, n~.uın& l• 
"'le"'ll •• ımlikl mlaadere ed tUr. dfter bir bollbl yüıtındende dOrdll Batvtk.ll Hodn'41D Poarteıl letlma-,nu görüT görmez 'kabine oye e n r ferln Söyledtklerinde bü,.Uk bir hakikat 
tip tdU "/n blllhve kendlalı:e ladt •eli· •I•~ olmak üure yedi A11p 7arılanmıı· ında mnhhı b!7aaat bulunıcatı ıann• aı.1k duYdu ki onun şiddeti ~kı Mahşe~rııvar ~kat senin bu lA'fların ku.şıara. ft 
~t k nı J•tıett mı!Gm detllc:!ir Pıof• tr. 1 dlllyor. de sevda.ya giriftar eyledi. ~u Ud A.şık r- ~i; ha anlara göredir. Amma ben ıOn .. 
•dıt111ı lt•11Jamu g6tDrmeel fç:a mnaade birlerine karşı o k.ada.l' ibüyük lb1r muha.b- lardan ~eğiUım . Benim pek çok mAritet .. 
~ ttlr. ProfnOrden batk• memleket· bet h!tssettUer ld yemeği, tQmeği ve uyku- lerlm vardır. o yerde olacak şlnııdi bl1di .. 

~ .... llt111 'l•nt •üude •ta•k ivin •il· M h 1 • t k . yu unuttular. blı1birlerlnt sevmek~:;~ ğim glbL benim nasllıatlerlmt d4nliyenlett t' llllktUda para ahndıtı hakkmdık• e,a r 1 an 1 m a ka bir şey düışünmediler. SA.ld c büyült istlıfadeler de ka.zandınnm. şım~ .. 
~illa t•Jta'ar •oıra d•li~dir. Vahit• ı terketti, Mah.şekeri bırak! ba)ba.sının ve ye kadar bu hallerhnden hlQ ~ bf.h .. 
llt, •bJadın çıkarıla luymım ıuıdan Muammer ALA TUR anasının yanına varmaz u. setmedlm. Halbuki sentn lA.fiarından wı-
taıı.~•tta oltn ılır rüıüa kendfa'adın f Onun bu halleri babasını ve anne.sini ıı ve ınsa.flı 1;1r adaan oduğunu an1a.dmı. 

edllmlfttr. Bahadır DÜLGKR'• pek ziya.de müteessir ediyordu. Salt her sana ka.ı'şı bir m'llhalbbet duyd~. Sendert 

S 
gün kendi kendi:ne: rlca ederim bent sam al, sana QOk fa.idem 

8dabad paktı Huankalenin, küçük ve yeşil onları ,..._ım,ap ~hf"'adan evvel, J - Allahım ben &enden bir evlA.t is- d<ıı'kunur. E~ lcı}'IIJlet bilmez lblrlsin\n f• ,,k Tatı:an, 
27 

(A A) _ TDrkl)e il· bahçesinin, Hasankalell Nef'l ve İb· mep.lılrlmbl tayin etmek. daha mu- tedlm. Aklı ib~da.. alh}A.kı yerinde bl:r ııne geçersem perlıŞan olurum. 
" E· çiıtıe l ·ak Elç'll buınn h ulclJe ıUhlm Hakkının iki küçük büstü ile varık detu midir?» cvla.t.. . hıtıyarlığımda. ıi:şlerlmi eline a.1- SA.id oevaıp verdi: 
-.:•!'etine &lderek Sıclabld paktmıa süslenmesi ne rüsel olurdu diye ma- Bir akademi aJlnp ta memleket sın. beni ıra.hat ettirsin diye ... Bu ne hllc· _ Ben de sa.na 1ta.'rl\ bir mu!habbet 

'-ddak sırtUerial teati etmlılerdlr. sum. bir aı-ıu izhar etmiştim. büyüklerinin boylanm, poslannı mı ~ettir. Oğlum benim wım~~2' oldu~ hl~settlm. A:mma ne yapaıyım. Dünyada A. Meier ne büyük (iinah işlemi - ölçeceib! Eserleri mey~nda insan- L';ini gUcünü terılcederek bir _.......ın mu zaten param bin altından ~etıttr. O da 
ltnanya ile ticaretimiz tim. Masa komşum Bahadır Dülger ıara karşı, bu milletin kalbinin de- ha.bbetlne h.epJm1:z1 feda etti:. sermayemdir. Onu da sana ve-mem ne 1şle 

14..,. karı _ evvelki rün yazdıit fıkrasında: •Ev- rinllklerlnde yer tutmuş hürmet ve 1 Dl.ye ~lentyardu. Ve mMem&XÜYen tlca.ret yaıparım. 
~lll•n a • 24 ( AA. ) - Turkly• il• veli tanıyalım• dedi. muhabbet klft bir ölçödür sanınm. 00 L,,cte ınr ~a:re a.raınalkla zthnlni işgal e- _ Bu lA.fi&n senin ilıfanına ve aklına 
'-ttr/• 11 SıLda1tl t'cere~ ff .. rfnl mtı Evveli kimi tanıyacağız, biliyor Türk milleti büyük bilmedJji adamı diyordu. Blır gün ıbütün dostle.rını bir zi- yakıştıramam. I>Unyada mal ve ~rmay~ 
\J"'-t tmt k Oz re Ha lcıye Velll eti musunuz! Neriyi ve İbrahim Hak- kolay kolay sevmes. Nerl ve İbrahim yafet ya.para.it toplamağı ve oğlu 80.idelinsarun hüneri ve mariteddir. Htmert ve 'Q Utt'Ji Nııı.11an )(,omncl otlu kıyı! Hakkı lla.sankalenln küçük bir bah- onlann yanında: ınaısfuat etımeğt dUşllndü . marılfeti olan msannı malı ve sermaye.ç{ 
~l " bir beJetle latınoul• barekıt L'Uhadır Dülrer şöyle yazıyor: çeshıe billtlerinln konuknUı•ına de - Belki bu bir falde verebillr ve oğlunu tut· leıcsik değlldl4'. Amma htıner ve marifet 

ıtır. .ıı.,.ankll h.,.11me,.1en anla"· terleri ol- 1maa1ar lllMbrT tutu ,,,ı.ıan çevlreblllrd!. Hemen:;' :i-10ımama Kanın lıadar malı olsa yine bit 
İşuaı üalfine tıu•l yor ki, bb daha btlytıklerimlsl bllml- r Kıuea derim ki, bir referandum ret sofrası hazırlattı. Bütün dost e işe yaramaz. ~urdur. Derler ti: 

~~•·at0 ,, 24 (AA. ) _ Franklat yora. bir çokları etrafında hlll bir açalım, ya BabMbr Dllıer mahcup oğluna haberler yolladı. Az sonra d t - !Adam adamdır eter olmam bir palaı 
~~~r Mi8l'a, Sırlpyu ltıal ıt fiphı hllelt mevca"ar· B1DMnale1h olar, ya ben! weır gellp aotrlılWl etra1ma oturdult.r. Etek -.ektir yine aUlstan oha ça111 
~ır, Yemelıtler 7«l41· Kahveltt" ~Udi'" htl'kffJ ~ 41"'1 "'? 



Paıar günkü at koşuları 

Önümüzdeki hafta koşularının 
daha çok heyecanh olacağı 

ueau 

·I Oku y u c u ı arımı z ı n yazı I arı I 
Ö retmen A. Şerifle açık 

bir dertleşme 

28 .Haziran 1938 -
Hikaye Bir Ziyaret, Bir Şikaye~ 

1900 1938 

Memleketimizin 'hemen her ıehrlnde tenis merakı gittikçe 
artmakt;ı ue kasabalarımızda yer yer teni,~ kortları yapılmllkt•: 
dır. Bu [JOzel sporun bilha3sa kıdmlanmız araarnda taammlJmii 
ne kadar •r%uya ~avandır. Yukarıd• 28 sene euuel ve bug/Jn tınlı 
oynavan kızları glJrfJyorıunuz. Arıda fark vır mı deralrılı :> 
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Si EMA 

Dokuz yaşına giren Şirley Templ dört 
yaşına giren beşizleri görmeğe gidiyor 

.... 

• ( 

Küçük Şirley Templ'in bütün arzuau, Kanadanın 
meşhur beşizleri ile birlikte bir fılm çevirmektir 

Şlr'ty Tı mı>l [ Brodveyli kf çUk k. ı] 
lsrnfndeki f:lmini b'lirmişHr. Şırley bu ay 

sonunda tatil yaparak, Kanadaya rtdı

tek ve orada Beşf:r.lerJ bulup iörüıı· 
CGktlr, 

l<Uçtk Ştrley Beşizleri daba rörm"'· 
den o kadar Ç'>k seviyormuş ki, oıı'ntla 
0 Ynamak ,.e bRtta h 'P h:raber bt:r film 
{~tvlrnıet anusun besllyormuş. MaJılm-
dıır kt,Bcş'zler bn sene dllrt ya,\anna 
bastılar .. 

Hollivudla Parisin bir 
mukayesesi 

Fransadrm Holivuda giden maruf 
F'ransız yıl.:lızlnrından S!mon Sl.mon Pa
tl~tek.1 nhbaplarnın yazdığı mektuplarda, 
lloııvnctun biıt>ün sıkıcı çalışma şe~o{me -

tlntıen şlk!lvet etmekte. caılşmadığı gün-1 • 
ber.ın rahat ve zevkini de anlata anlnta 
ltJrememektedlr. 

Slmon Slmon Holivutta güze! v:r vil

la kiralamıştır Bu vllldnın geniş ve nefis 

bir ~ahçe~: vardır. Prnnsıi yı:dızı villa -
111rıaa ve bahçesinde geçlrdlğl ns·ıde ha -
'atı ıwn..{ metedlyor. 

'F'rnnsada böyle değllmlş. Stlid~~nr -
elan Çıkan yıldızlar. Pnr1s ap:ırtımanln -
l'ını 
1 n en yUksek katlarına çıkmak sureti· 
e hava alnblllrlermls. Par!ste ~ayf.yc ha
.Yatı değil , salon hayatı vardır ve yıljız • 
ları 

Usandıran da işte bu da!ıni salon ha-
~atıctıı· . Onlar daha ziyade kendilerini 
encıı 1ç ve .s.ımlmt muh!Uer~nda .tulm:ı.!t 
ls~tler. 

Fransız yıldızlnrmdan Ivet bir apnrt

"ıanın tam yedinci katında otumutktndır 
"ııca1c bu suretle gune.ş ve havnsa kı:n"ı
:abııınektedir. Mnri Glori b:ıhçelı blr ev 

IUnıağa muvaffak olmuştur. Kapılarına 
\tarı 
\o llcaya kadar kristal cam olan bu yu-

1~ 1<:Incte ve bibloları arasında yaşamak
-ct<tır. 

Uğur taşJarı sırra 
kadaın baslı 

KJark Gabl aleyh ine 
bir dava 

Beyaz perdede Mlryam Hopkins'in d<' Kl!lr.k Gadbl Amerikada en çok se-
ta!kdlrk~r1arı ve hayranları çoktur. Artis-

1 
vllen erkek nrt:stJerdendir. Sp:ırtmen er

Un başından geçenlerje iblr va'k'a geç - kek t:plnln hnk..lkı t!msa11 sayılmaktadır. 
mı~t!r. Pek kurnaz olduğu anlaşılan bir 

1 
Klark Gabl vaktlle ·bir kadın tnra -

hırsız nrtl~tln muhteşem vl!lasına g!ıme- fından dava edilmişti. Bu k:ıdın joğıır -

ğe muvaffak olmuştur. Sonra kend:nı bel- duğu çocuğunun bac:tsının Klark Gobl 
11 etmlyecek kadar haf:f adımlarla Mir- olduğ•ınu iddia e.d!yordu. Su sefer de Alls 

yamın •ıyumakta olduğu yatağa yaklas:ı- sne~r lmıinde bir kaduı kendisinden bln 

rnk, başı ucunda bulnan sekiz p:ırça kıy- dolar tazminat istemektedir. 
metli ta ı çalmı"Lır. Artistin ço:{ sevctiğl 

1 
Hu talep üzerine yapılan tahk:!rnt 

gök yakutlar ve sahlt"Jer ortadan kaybol- Gayfor namında bir adamın tevkifi ile 

muştur. 1 net'celeıtınl..şt!r. Bu adnm sor"'uy:ı çe~!l-
Güzel yıldızı eıı ç~k şaşırtan. uyku - . . ,., 

m.ş ve nışnn,ısının nğzlnd:ın c!lyle ôlr ta
sunun fevkal5.dc haf f oldufr.ı halde, hır - , iepte bul\n1duğunu söylem!~tir. s. ;ep gn-
sızın geldiğinden habeı dar olamamasıdır yet ba<ılltll': B ı adamın n s::ınJısı Kınık 
Bu ~ekiz tas blr bıu.:ukmilyon lcıymetlnde Gn!Jltlen fazlu bah<edcrmL<>: o da inli -

1 

ıdl. Uç sene evvel bir H:nt rahibi kcndis:-
1 

ki.1m n1mıııc tç:n b·ı çareyi j[.işlinmtt~. Bu 

ne .şunları söylcm:s: "Eğer üzer!n!ı:le daı- uUl'etle de ntş:uillsını mc~hur yıltlıtltı.İ":lnn 
mn Uç gök yakut ve beş $Ufir t:ıc;ırsnnız. soğ\ltmn~ı tlm.t etmiş. 

muvaffnklyctinlz!n ve tall1ıinlzın .. l!ç bir, Sakayı \'e askı töyle a:!ııy!p tnrnfm -

za~nan ımrnrmıyacağınn emin ola:J:l!r -; ci:ın k:lvrayan bu adam. sanGj suçu ılc 
~iniz .. Şlmd! taşlar çalınınca Mlryam t!- mu.rnkeme edilecektir. 
lısımını ka~ betm' •bir hale g!rm:ştır. Te-
l~!; ve end'.şe !~indedir. , 

Erkek artistler j 
ka1ın1ardan f'az.'a 

~.·nor. .... , ... ....... .: .... t . ...-.... ··--· ........ ~. 

un· yerde olnnğıı g!bi. Ilolir·ıdnn La

rlh.nde de kadınların yeri rı .{eklerden 

ü.:ıtlin oljuğı.ı zannedilir Hl: rn.d istatis
tlkcllerın nazırınruKıan raırnmıar a.Kknt-

le gözden ge;lr111r<-c, cin >i ı •-:.:nn oı:.a~a 
ndedce erkeklerden daha az olduğu gorh
IUr E1yevm muhtelif firmalarla ınuka -
veles: tul'ınan 615 tllyi\:c .::nnat~dtrdan 

3&4 ti, yan: yıldızların } Uz jc elli d:.ır:iu, er
kek, 286 sı, yanı ylizde kıı :, nltı'>t k~dıı1-

1 SiNEMA HABERLERi 1 

ŞIRLEY TEMP L 
Altı senedir beyaz perdede masumane 

dır. 

d 129 Filim renllzntörlerin'. teş:{i1 e en 
alkışlar toplayan lkUçUk Şirley Tcınpl ge-

l çen nisanın 23 ünde dokuz yaşına gırdl 
Altı senedenberi beyaz. kırmızı. siyah, sa
rı blitün ırklar b•ı küçük y:ı.vnıyn adetfı 

na nail olacaktır. Çunku bu b~iz kardeş
ler de ibir fılim çev:receklerdir ve bu fi -
!imde Şlrleye de buyük bir rol vcrllt•cektlr. 

kişi içinde b.r tek kadın yo:-.tur. 

taa.bbUd edercesine bir sevgi beğladılur. 
BugUn dünyanın en meşhur kUçlik kızı 

her halde odur. 

Greta 

Amerıka cumhur re!slnın knrısı Ma· 
dam Ruzveıt Şlrleyl çok sever. Arnda bir 
Vnş!ngtond;ın Hollvuda gittiği zaman. 
ş:rıeyı,1 koşkunde misaf1r kalır. Kl\çUk 
Şirley. her sene yıldönumünde Vaşing -
tona beyaz saraya davet edilir. Orada 

Fnkat bütün bu söhretine rağmen, Madam Ruzveltin misafiri olarak kalır. 
Şirley kendi yaşındaki d!ğer kızlar gibi bir 1 ş l . . a··· f ll l hn'"ıl"t b-a . ır ey,n çevır ıgı ı m er, ,...., u -
kltçUk kızdır. Yalnız hayatı sanatı ıcabı k d • d . ..t it bir rekor tcs•s Faz1a çalışkanlığın 

cezası mı? 

ınun an nıma mu ezay ı 

diğerlerinden farklıdır. MeseUı. Şirley ken-' etmektedir. Onun için Foks şirketi Ş!rleye 
dl ya.şdaşlarından çok fazla çalışır. Yine göz ibebeği gibi bakar. 

Hober Tayler • üç ar~adq ,, iımln
dekl f.lmlol bltlrmtıttr. Fakat C , ı ıotılı 
stüdyo kendisine tatil musaadui verml· 
yormuı. 

Cinger RocerJn yeni filmi 
Frt.-t Aster llı Cınger R1Jc~ra yeni 

bir film ~t ha ç1 virecıkhrdlr. ld arılı 
bitbtrlerJnden ayıılınca, aöoQll kalm111&rt 
lkiıl d 9 ayrı ıı.yrı çnlrdlnlerl f ılmlerdı 
hiç muvaffak olama111J1larCfır. Ştmdl J•· 
kında çevirecekleri filmin d'ı:ıtını talim 
etmekle mefful buıuııuyorlar. 

Fotografla hayTan avcıhaı 

sanatı icabı şarkı söylemesini, mükem -

mel dansetmeslnl bilir. Yalancıktan ağla-1 1 . o D A ı 
masını ve gümes!nl herkesten iyi !becerir., . 1 M 

Şirley hususi mürebbiyesinin neza - , 
1 

_]__, ___________ _ 

retl altında günde üç saat ?ers almakta.-f 
dır. Bu meyanda lisan da. ögre~lyo:. Çevı- ~ 

receğl bir mım dolayısııe geçenlerde Çin- ı 

ce de öğren'dl. Yalnız bir kaç cümle öğ -
rend!, o başka ... 

Foks şirketi Şirleye stüdyonun bah -

çeslnde küçük b!r köşk yaptırmıştır. Kil - I 
çUk 1<.ız !!llm çevirmediği zamanlar, bu 
köŞ'künde oynar. durur. 

Klar Gabi Mekslkaya fltmiftl. O- ıarın en kttçUğUnU ve en meş'hurunu do
rada avlanmakla m .. 1111 olmat Ye tek· ğurduğu için, ou unnenın duyduğu guru
rar HolJ vuda dGnmlttür. Yakında Mi! k· . run ölçüsU yoktur. 

Annesi kızını 'hiç bırakmaz. Yıldız -

sıkada yıptığı av1an anlato bfr fılm H'c bir gazeteci Şlrleye yaklaşamaz. 
çevirecektir., Bıı fUmde artfıtt Ylbtl bir on·ın İçin kliçlik Şirley, kendisinin dlğeı· 
ro'de görecetlı. Bu avcılar ba1vanlan kızlardan ıbambaşka bir kız olduğunu ar-

1 •lllhlarUe detll, fotoıraf maldnelıri he tık ögrenmiştir. 
4VJamağa, yani onlann en wnulmt z va· Ş!rleyin bir karamanlığını anl:mr -
ziyetler.e fotorrafluını almata utrat· !ar. Stlidyoda filim çevinneğe :tıazırlanıl-
mışlardır. dığı bir sırada, bir lokomot!f '.harekete ge-

M irna Loy tirilmiş. Beraber blr sahneyi çevirecekleri 

Mfma Loy ıtOdroıundan taW lmt 
ddığı halde bir yere 1id1S1Demlftlr. Şim
di ttvinde oturmakta, dikf ı dikmek Ye 
kltep okumakta metıul olm•ktadır. ÇOcı· 
kü kocası Artur Hornble ıtüdyoııun m'1· 

kendl ya~ındakl arkadaş1arından bir kız 
da her şeyden bihaber rayların üzerinde 

duruyormuş. Koca lokomotif:n kızın U
zerlne doğru yürüdtiğilnli gören Ş!rley, he
men atılmış, daha loko::notit yetişmeden 

nürQdüt. Kocuıll!n itleri çok oldulu ikisi de iki rayın arasına uzanmışlar. Lo
içio, karısı da bir yere rtdememlftlr. . komotıf üzerlerlnden geçmiş. Çocuklara 

• d' bir şey olmamış. Fakat iki yavru, orada Gari Kuper ameliyat geçır ı bwunan1arın deh$etten büyüyen göz1erı · 

Garl Kuper taUllnl biliraıJı, Hollv· önünde ayağa kalktıkları zaman, korku - 1 ~1rt peç• kullanmak h•mın hır mım-
1a dOnmüt•ür. 4JDI zamanda birde ıme· larından tir tir titrlyorlarmış. ' lıkıttı gittikçe IHmu,am ıdl11or, 
Uyat repmtıttr. lfmıU 11mdı vım .. ' flrleytn bir anusu Kant.dadaki befiı ı Yılctrıda ıutf bir ,.pJcı C1f 
tefi film' ~~•ırluauktaclır. ~ •~rdttıtrJ tfrmtıctır. YMcm~' ~" ırıu~ıı·, PMf ıt0tlJlf lıtf r~hıt,· No,. B/1/ur 



IGDıRDA PAMUK BAYRA1vfl 

ilk parti halkın bliyük 
sevinci içinde uğurlandı 

(Üattarafı 1 incide) 

aeQu 

Trabzonda 
143 üncü alayda 
Yapılan merasim 

(Üsttarafı 1 incid•) 
basca dyet ve parlak ba,aııyı kutlulam·ş, Ayın on altıncı günü kız ensti -
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DÜNYA FUTBOL MAÇLARI 
~~~~~~~~~~--------~~ 

Pariste yapılan maçlarda 
i ltalya Fransayı yendi 

satı, hususurda ihtıyar oıunan tarzı hı- tüsünün bir yıllık çalışmaları mer - Futbolün şahsi ihtirası tatmin eden bir vasıt dan ziyade 
reketl izah rdorrk. halesini gösteren sergisi açıldı. Kız- 1 d h } ld 

- Bilmiyorsunuz ki, pamuklarımı- ıarımızın bir ytl içinde gösterdikleri , bir ekip oyunu olduğu bir a a an aşı ı 
zııı b'r mll yo'l kilos·ı Alm nyava yanın muvaffakiyet. Trabzonıu:ıır tarafın - ı 
m'Jyona yakrnı da lsta'yaya s tı!m·ştır. dan derin şükran duygularile karşı- Parlı [ Husuar muha..irlmtzden] · 'I gol kazandılar. Fakat hep!i lıte bu ka-
Ellmlzdekl Iidır pamuğunun hepsini blr-ı landı. Norveç mlllt takımını yenen İtalya ile dar. Bundan so!lra İtalyanlar gayet tsa· 
den tek al:cıya sıtma" da mllmkündU. Ayın on yedisinde mücerred Ma- Belçika milli takımına galip gelen Fransa betli ve uzuu pac;;'arla oyunun sonuna 
Bununla beraber, bu pamuğu sair mem- arif Vekili Saffet Arıkanm himmet takımı bu hafta Colomb ıt dnıda kar- kadar Franısızlan ter'etip durdular. Hiç 
tekellere de ta'lıtmr.k gayesini güden ve yardımlarlle 11.ıhsisatı alınan ll- eılaşdı. bir Avrupa takımında görmediğim rahıst 

senin temel atma töreni yapıldı. k 1 ki kal "• birlik, muhtelit yer'erde tema•a geçıılş 1 Seyirci adedi: 00,000. ve sıırbest barE etlere ra p eye .. · 
k ·ı Halk guz·· el saatler yaşarken Cumhu- 1 ı 1 ki h\tk a Fıanse , Çekoslovakya ve Bdç a ı e Hasılat: 500,000 frank. dar iniyor ar ve ko.ay ı a le e yar • 

riyet idaresinin bitmez, tükenmez rn- 1 h b il uha müu!d anla~mıı.1.ara varroağı yaklaşmı,. Bu rakamlar maçın ehemmiyeti hak· tlyorlaıd•. Bllhassa d attı e m · 
tufkarlıklanna karşı cuşuhuıuş l:ıs. - kında bir ti:tfr vermege klft gelir.. c'm!er arasındaki anlaşma ıeyircllerln lır. tinde şükran edalarını yükselttiler ve 1 h llf an 

D~ miş , ve köy;u o· taklara hitab n; Atatürkümüz için sıhhat, afiyet, şe- Muh1ellf ls ı ik:ametlerden ve mu te oyunu zevkle tiklp etmelerine lmk 
_ işte elı'm'zle hazırladııı-ınız mah· vasıtalarla g~len fu 'bol merak1 ıları faya- vcnlyordu. Hiç bir şah!s fantezi p8finde 

6 taret dilediler. h bir ı ı ı d ltal su'Onüzii yine kendi malınız kamyonlar· Üçüncü Umumi Müfettiş nı ayret nt zam a oywı an yar m koşmayarak, takım halinde çalışan • 
la bugün sevk:edlyorsunuz. malırıız h~re· TAHSİN UZER Biat evvel numaralı yerlerine oturmuş· yanlar, ikinci devrede yükıek teknik· 
lıtetl ·ı, a•ı" vtr1ş'.oiz hayırlı olsun. Diye· lardı. Her sahada ve her veyde olduğu lerlnln mükifatını üst üste yapbklan rol· 

.. Maarif Vekili Saffet Arlkana 'bl d 1 ti ıı- ! un rek A!atürkün, biri de çırtçi kalkınmaqı çekilen telgmf: gı spor a n zam Te or.an ıaısyon Herk tattılar .. 
oJan lnkılaphrını tebcll eteni~. Celal Ba , ıazumunu yeril yerine yeıleşen bu mu Atkadan ve yanındaki arkadaşlal'I 
Yarın menleket Ek:onomislndlki azim· Sayın Saffet Arıkan lazıam intan kitlesinden daha beliğ ne tarafından gOıel paslarla beslenen PJol• 

Maarif Vekili - Ankara lfa"e eder? · fe· 
kar hımlelerini eaygı ile anmıştır. Bu hafta Trabzon için kültür Dllorto, Mat~lev, Cazenave, Boıtlon, perlkat ile ~lmak üzere Dllortonun ıa· 

hbayın •Bu başarıdaki dlrayllt ve !Yo da'" Dl•gne Aston He!sseret Nleo- daldirlıkla mudafaa etmege çalışbğı Fı•_., 
.. - d 11 '.l bayramı oldu. Ayın on altıncı gün~ "ı • • • • k I l iki l t ıı- ffl!IP heyecanı takdirin çok ustun e r • c m· kız enstitüsü sergisi . açıldı. Trabzon las Delfouy Velvante Fransanın Ü§ sız a es re go a ma&a muva aJI 

lesi ile takdir ettlti Şükrü Kuaboğlu, kadınlarının bir yıl içinde gösterdik- Ie~kll mlllt f~rmasını geymtk llyakatını oldu . ltalyan tMakımında sat/~ o~a;atl 
ço'I girift ve yorucu bir em •ğ'n mal:· ıeri muvaffakiyet halkın şükran duy- ıöstermlstl. ltal1anlar ise meıbur takım· takım kaptanı ea:ao ve so ç er doJ 
ıultinU ııö•menln verdlti yüksek h~yt· g-ularını çoğalttı. .arlle uhııya 111 ıekllde çıktılar: futbolnıı fahst bir ihtirası tatmin e I· 
c•nla ağlamaktan kendini alamamış ve Ayın on yedisinde lisenin temel - Ollvterl bir vasıtadın z•yade bir ekip oyunu 0Jf 
Valinin nutlmı:un tevlfd ettiği alıış lu· leri atıldı. Trabzonluların Cumhuriyet Rava _ Font duğunu Fıansıı on bfrlle beraber aıtıP 
tanı arasında, Ustüste konmuş iki pa· idaresine olan minnet hislerini izhar- Sıran'onl-A:ıdreolo-Locatelll bin seyirciye de gösterdiler. 

11
• 

mut balyasını" Qstnne fırlamış ve bu dakl heyecanb:ırı tarif edllemiyecek B'avatl-M'!azza-Plola-Ferrarl- Fransanın elimine olmaslle net'cel_. 
orijinal kürsQ üzerinde yllzOnü Ağrı'nın haddi bulmuştu. Atatürkün ulu var- Collaossl nen bu kadar mühim blr

1 
oyunda ufcı· 

t.e7az başına çevirerek: ]JdırJa yapılan pamuk bayramı .dan lığına and içilmişti. Zatı devletleri - Milletler ırası maçlarda yapılması bir hadise çıkmadığ'ı gibi, blltün mBÇ ~I 
- Sayın sürm'll Çulı.urlular; de· liç görünı1ş nin yüksek adı hürmet ve derin sem- Adet olan meraslmd~n sonra, İtalyanlar nasında yapılan f.svullerln adedi d•

1 
.. ı. 

mittir; Alnnın tepemizde ı~ıldayan şu 1 pati hislerile !anıldı. ıAnederim. derhal hllcuma reçttler. Ve daha oyu· Qçten yukarıyı bulmPdı. Fransızlar ~il 
••blkaları, kar.,ııııızdaki •pamuk dağla· menni.i ite kesmrş ve koca avlu se Üdincü Umwnt l\lüfettl, ld 1 k f 1 bo1~ 
,... " 'bf k h iki b' dıı dolmuştur TAHSiN. UZER nun başlantıçlannda sol P;ı'.darı flk go yanların futbo ek le n g ne ,,. lı. Şahid.olsun kl .. Buıün .. Aras'.n bu gı a an a a ır an , d dul 

· D 1 1 At Bu-ada lroopereıt fıer birliğinin yUklQ on lllnQ atmrğa muvaffak oldu. egerek bir buçuk saat çırpınıp ur a)Jf' 
tayında Türkiye Cumhurlye~ı _ev et a- kamyonu bayraklar veclz-:ler, kooparatif Bu go!ün yaptıtı realı:sfyon ve 60,000 Mazisi bir kaç senelik ciddi bir_ ç ,,ıı 
mwn rejim tarihinden Jenı bır yapuk plakatlaıı, dallar ve çiçeklerle slls ü ola· <_.:OCUl{LAR İÇİN tarafcarın müthiı bağrıfmnları ile harı· madan ibaret olan ltalya tutbo!Qnilll dır' 
kıvınyor. rak ht elı:ete hanr du uyorlardı. Gerek E~lenceli hesap kete gelen Frarsızlar bir dakika sonra muvatfaklyeti burada bık ettiği tak 

Buıün bımtda bu devriqıin ve dö· ortaklar ve gen kse b!ltün merasime iş- . 6 . irlııı!.n sağ iç' eri He!sserer'ln ayatlle netlı bir gördü ve alkıılandı, 
niimQn başlıyacağı kapu~un ııçılması tlr~k edenler, muntazam bir şekilde yül· . Uç .tane ~eh_lr ~~~ C adı A , __ _ 

için toplano.ık. selmiş balyaların taze gUzelliğlni doya ;kinci inın B, uçüncus . M 11 ti . k •t sı-
R"JYrılııın tanra4ın ievrllen safasın· doya görüp alkışlad.Jdan sonrıt, Koopa·I Bir otomobil A şehrinden kalkıyor, ll • e er seçı m om 1 e 

da 1 l'aııı;raırıınııYua ... , ..... ·· - • _c..u __ ,_ ~a saat. 20 dakikada B şehrine vanyor. Son-
letçe alınan tedbirleriıı taşında "pamuk kıı.myonla lıbayııı huzurunda ve a\kıı ' ra B şemmaen K yor. :ı:ııue ""' .. ~ • 0 H t d ı 
Yardı. Onu koopııratitlerlm zde teşkliat· tufanı içinde gUzel blr geçit yaparak

1
dakikada C şehrine vanyor. Bu se!er C a ay an ayrı ıyor 

landırdık bugün eyıları yirmi beş b!n Trabzona mnteveccihan yola koyulmuş· .şehrinden kalkıp A .şehrine geliyor. Fakat 

nllfun v~ran ortakıı:rımızla ektik, ıbiç· !ardır, Köylerden gelen çifçller akşama 80 dakikada... (Üsttarafı 1 incide) 1 pılmış olan yolsuzlukları zikredereıı. ~ 
tik cihmın istedlıli gibi ayırdık, balya· k!dar kaıabadan ayrılmayarak davul Acaba neden? , •. 
ladı' k ve sattık: iıte şimdi, yeni bir yol- zurnalar ve yeril müzik takımları ile bir· Garı·p degil mi? skerı heyetimiz şerefine ziyafet yıt l§lerinde emniyet tesis edUlnccY• 1~ 

1 
dar kom!syonlara iştirak etmlyeceıd11 

dm yeni aç lan piyasalara gönderiyoruz. likte Kooparatifin önllnde teza~Urler Dünyamızda 5 kıt'a var: Antakya, ~6 (A. A.) - Ftansız ~s· bildirmf !erdir. 
Sürmeli çukurunun göz yaıı dinen yapmışlar, mlllt oyun ar oynam!ş ard•r. Avrupa, Asya, Atr!k:a, Amerika, Avu.s- kert hıyett reısi Genra! Hutzlger bugun ~ lf jjl~ 

flfltllerl bilmelidirler ki ; artk Iğdır pa· Pamuk KooparatıflerJnlıı Nakliye tralya. Orgeneral Asım Gündüz şerefine büyük Suç. u bir kaç Usbecinln tevk 1 ı' 
muldan fil veya bu plyıısanın df ğil, durumu oda .önem il bir .. r~lü 1 Şüphesiz bu isimleri hepiniz lblliyor- bir Otle ziyafeti vermiş ve bu zlyatet'e rine tahrikAtcılar Onlerlne kattıkları 1' 
bQtQn cihan pazarlarının malı blr mata Devletin benzın tıatlaruıı du~urmek· sunuz. Fa.kat bu 5 ismin de cA> ile başla- hükılmet erklnmden bazıları da hazır bu· dın ve çocuklarla hUkiimet daire~!:~· 
olmıııtur teki gaykeslne, rağmen, Trakbl~on. Iğdır yıp A > ile bLttiğine dOOta,t ettiniz mi? lunmuılardır jandarma karakoluna taarruz etmıŞ ,;İJİ 

Y ' ltkt Jr.l obür Un ban ·" bol arasında f yocu ve eşya na ıye Ucret·ı K' ... k C HükQmeı konag~ı tekrar Jaıdarmalar bu vaylyet karşısındat"•. ,r arın e • ı g J ', lerl ukl vazfyttlnde devam etmekte, uçu an f ti il ., k 1 ı dı " ~ 
suya' mektebe, hastaneye, fabrıka ara hatta dem ·r lOlU ve DJğunun~ muhtelit Küçüık Can sinema.ya gireceloti; gi - taşa tutuldu s ma ne mec ur a mış ar r. ,d 
.. k e muhakkak klyıtell altın Jı.ntılıt a 25 (A. A.) _ Anadolu kek, bir kadın yaralanm_ıştır. Merk'.af' a.avuşaca v . yerlerindeki lnşaıt yllzünden zaman za- şede memura sordu. Y ' yardımcı kuvvet gl>n1erılmlş ve ,,.. 
madeni deterınde olan bu kenar yurd man yllkselmek fstidıtdını da ıöstermek-J - Amca, 14 ya.şındaki çocuklar kaça aJanıının husust muhabiri bildirıyor: Bir 1 d l t 
pupuında kaıkınt.cık, aaadete selamete le idi. giriyor? kaç defa tahrilıtitcıhk suçu işlediğinden a e o unmuş ur. . tlol' er 
ereceksiniz. . Bıı yıl, iki m'lyon kiloya yakın iğ 1 - 15 kuruşa. yavrum. dolayı bugün· tevkU edilen lsoyu kurtar· Antakya, 26 (A. A.) - Mılle eı al, 

lllmlzln Sayın Vallıı: dır pamuk! rının ca 'frabzo •a nakli mw- Oan biraz düşündükten ~a: mık maksadlle Aleviler çoluk çocukları miyetl komisyonu Hatayı terketrxı 
111 

~ 
937 yılının Martında yllksek Bıı§vt· zuu bahis olunça, blok halied.kl bazı - Ben yedi ya.şınıdayım . Oyle ise 7,5 sürerek hükdmet binasını taşa tutmuşlar redlr •.. Bu lı:o~lsyonun yerine ~ıl'~,ı 

klllmiz Celal Bayar, l~d n~ .zıral ve ııı::. nakllye grup'arında Ucretlerl yükse!tm'k kuruşa glreceğim.değll :mi? dedi . ve lkt J•ndarmanın kafasını kırdıkların· mak uzre ~urk.lerden ve Frans 'l)JI 
Uudt bakım•ardan ıtıymetırıı meydana hevesi başgöstarmfş~i. Bılmece dan ateş açmağa mecbur edllen jandar· mOrekkep d ığ~r bir komisyon tef 
koJmak için evvela e:e pamuk mthsu· Mı!Om olduğu uzere, Iğdırın tekmil malar tarafından bir kiti Oldütülmoı ve lecektlr. ,,J, 

b l k 1 - .. , ... gi:rmlıyen yere ...... girer. _rı,l'J 
liinün alıomuını düşünmüıler v: "bu pa~ugu lr ~de pemu kooparatlflerl 2 _ ...... Boğazdan gelir. değıhlan halk içerisinden 5 kişi yakala- Antakyada Dörtayalı: mahıu• r 
iti bqarmalı: l9fn mcmlek tim'zde tek blrlığın~e. bu unmaktedır. Her ş ıyden 3 _Yalancının ...... yaıtısıya. kadar .... narıık hapsedllmlı lı'J de tekrar hücum tahrlkAbn devam etmesi ve yenldfll /. 
mutahası;s Şllkrfi Kıısabotlunun ıadıra tıvv~l çıfçı ortaklarını kazandırmak ıra· Yukarıdaki n<ıktalı yerlere birer eden hıılk mevkuftan dışarı almağa mu· jandarmanın yarılanması Qzerln•~ 
fİtlllt'. slnl uru t gOrDyorum. buy .. rarak yes nl gllden birlik. ise nakliye ducu· k.el'!me koyarak cümleleri tamamlayınız. valf ak olmuşlardır. tmdı>da kotan aaker· gece bu mahallede emniyet kU"...,ı ~ 
bınl buraya yollamı~lardır. mıınun bu nezakE.t :cı daha evvelden kav·ı • •,.. ler bir adamı vurmuş ve bir kadını ağır tarafından sıkı bir araıbrma yapıl ~ 

Yük~ek B~vekllin yll~sek direkur- rıyark: 10 
tane k~myoıı ~atın alm . ı ve Bir tren istanbuldan saaıt 8,45 te An- surette yaralaınıılar ve a9ayııı düzelt· tahrikatcıların elebaıılanndan o!ıJPf_. 

ferine gore bana verfün ödevi yerine pamtk!arının nakhne ~ş.amıJtır. Trab· karaya hareket ediyor. saatte 75 'kil<mıet- mfılerdJr. Firar eden beı suç'.u Antak- mllddet evvel tevkif edllenlerdell ~p 
getird.1tıaı\n kendilerine arzını _ve eark zondan buray~ sızan ha!>~rl~re nazarını re süııatle: yayı terketmltlerdir. nln kardeıl ile diğer Qç ar1'•~l' 
hududumuz kenarı, AQ-n değı onllnden l•tanbuldan mubayaa edıimı~ olan kam f Yine ba.şka bir tren Ankaradan saat Yeni bau hadlıelcr tevklt edilmişlerdir. HanQz ele 1 'I 
Karadenlze ılmdi harekete başlayacak yonlann or.ı.da iskeleye çıkıı arı, nakli· 9 15 te Istanbula. hareket ediyor. Fa.k!at sa- J.. tak 

2
, (A J..) o- Dört· memiı olan diter dört tahrtkatc~0Jll' 

pamılk kamyonlım katı.nıııııın yo!a çı- ~at m~bfıı~eiind 3 de~fn _blr sukutu haya· atte 105 kUometre sürat.le... - a ak ~ah:ı~~ılnde · eniden-;;ao ~steren lundukları yeri haber verecek 011 İl 
kıı tapula•ının Eyido,?an, klymetll eli lı mucı~ o muştıır. Şımdıllk: grup haltnde j Bu ili tren yotda kanşıla.ştıkları za- Y Y ' K hü.kO:ııet;taref .ndan mnkatat vadeeddltıf ... Jll:/ 
il ıJ dil im ayda dort seter yapacıık olan bu kam ,... -•·-- d-"'·- -'--dır? tahrikat neticesinde bir kap k ıi yaralan ~ e ıç maaı:ı e • • · ma.n hang;.,, Au ....... a.ya """" Yııı=ı• 

Kaıa o~lunu milteaki C H p adına yonlar, nakliye ücretlerinde ehemmlyetlij ' • • • mııhr. • • .... ııtJfl 
ıı. o 1 p il b İhp • o' ı' d blr tenzilatın husule gelmfSine sebep Ol· Ankarada.n Eskişehlre lh.a.reıtet eden Antakya, ~8 (A.. A.) - Muhalefet Bır ıdam mahkumu 

•ut ı Y eyen çe ay san gun a ı dJ t1 taraftarları dün Türk taraftarlanna K tlflerin ~dınn lkti dt lı t· • muı ar r: Mamar; , bu duşüş hiç bir za- bir tren saatte 38 kilometre sUTatıe gidi - par çıkardı hı hadise 
oopara ' . sa ayı ın man naLlıye erbabının zararını tevlid yor Rüzaa.r da ayru istlıkamette satte 15 buı hD.eumlar yapılmışlarsa da zabıta 6 

da kıaa b'r ı~~anda vücuda getirdikleri edec~k değ ld r, sadece kazancı, fnsafiı kil~metr; üratıe esiyor. ve jandarmanın mlldahaıeıile me1ele Var§ovıı, 27 (A. A.) - Ar•Pif 
ıtıutlu teb~ddulu canlatdıran nutkurda~ bir raddeye inıııraıekle kalmıştır. , Acaba. bu va.zıyelite lokomotifin du _ baat•rılınıftır. lerlnden birisine suikast yaprxıa~ 
bu tetek.kullerln memleket hacmındekı Iğdırııı tıı ımsal tkonom'sini harikü- manı öne doğru mu gider arkaya doğru Antakya 25 (A. A.) - Anadolu Lombayes, lngilterenin talebi Q " 

klyrn~tfnl de Olçerek: • . • iade bir nnfuzu nazarla idııre ederek mu? ' afanıının b~suıt muhııblrl bildiriyor: kert mahkemec.:: idamına kat;!e,i 
- Bir Devletin bi. lllkedekı haki· yDk1ek başardar gö teren kooparaUflerl DOrtayak mahallesinde bir Alevt bir po mlıttr. Bu adamın idam edllın ııl 

ıalyett, mııt a.~ toprak bakımlyetl dt ~il birliğinin, geniş bir sahanın nekllye De adet edindiği (çiğ tll ramak satqı) na- llal öldfirerek keçmata muvaffak olmuş· binlerce Yahudi protestoda bol . 
dlr. Toprak _uzerlnd~ yaıı!an vatan?a · retlerlne de bu suretle mdeuir o!ntul göre yap3cak olurak, çiğitli kll~ıunun tur. lnglliz konsolosaneslnln kapıs~' 
!arın lttlsa~ı, lctlmaı, llmı _blltlln ~h~- bö'ıenin ticaret aleminde çok mnsaid 13,7 kuruıa e'den eoktığını ıOrOruz. Hal· lıkendermı, '.l5 (A. A.) - Reis kö· rak camlarmı kırmışlardır. Bil O ı 
)'açlana.ın ocleıı~esl zarurldır. Bu ıhtı- bir t slr bırakmıştır. bukl Koopaaatlflerln kuruluşundan, ev- nde ·andarma karıı gelen köylülerle diler af istemektedirler. Bunun .;il 
yqlardan hangiıı noksan kalsa, haldml· 1 _ d _ 4 ~ h t ld velkı yıllarda, taraıımıı pamuğun kıtoau yd d 1 

1 
d ldd tll bl logiltereye bir telgraf çekllmlf f'' 

7etln o cephesi takviyeye muhtsç de Y ır panı?uu - .uruşa sa 1 1 hıırçt~ 180, 190 kuruşa satıldığı zaman- jan arma ar ar~s~~ ~ 1 e r _çupıo- hudller Kraliçe Eilzabetteıı tal#, 
hıek.tlr B .. k- b ş · d Kooperatifler Birlıttınce Almanya ve laraa bile· çitçinin eline srıçen para çt- ma olmuı, ô koy.u olmüı ve iki ıandar· , 

1 
t' h ıemlfle 

lktf ·• ,hlkul i~D tul yelıayıkıtı deni Ba .nk a lıalyaya ıatı•an paaı.uğ11n satış kıymeti, ğ't'i kllos~ başına azemt 12 kW11fdU, ma ağır surette yaralatımııtır. bu unmasını s ır ım ey. . d'' 
•ıu. m ye it me e r u u· fob Treı bzon 42 kuruştur 1 B. kad t yarecı 

rumlann Ye kooparatlfleıin gayesi mem- - . . Dllnya piyanlarındakl ehemmiyetli 1'ahrlkAtcılar bir türlü rahaı ır ın ay "' 
1 ., ' Rekolte uzerıne Japılacek talıııılôl dllşüklllQ'e nğmen Iğdıt pamuğunun bal 

1 
A) Dün ı ıketl Jıtenı.en gayel e yCceıtmeıtdir. hesaba göre bu yıl ııı-dır çtfç·si pamu-' kb 

1 1 1 
b 

1 
k: durmuyor ar Londra, 27 (A. . - ı•tıl' 

D 1 - k 1 ° • 1 ve lat al nl sat aıa e_.u ara aA ama al 
1 1 d k dı t ı AfD 

tm ı ve sure 11 akışlar, •Yı ıaıın ~un la •ımsal mallyetı hariç, 480000 lira . k dretlni göst•ren Kooı>aratifler Birliği Antakya, 26 (A. A.) - H kev uçuı ar a a n ayyarec 1'1 
.Alatürt. nldalan arasında Vail E1fdo· temettu ve yııhud Birliğe mal olan kly 

1 o:tık çifçııerin aaraılmaz 59mbati ve bat: Bqkanı ve seçim bürolarındaki Türk yare•i düıerek parçalaomııtı~ d.., 
ıaıı, fabrikanın geniı avluıuna açılan metin dışın da 78 · 70 btn lira kir almıı' lıh~nı bir daha knumıı b•lunmakda müme11illerl muhtelif makamlarae6nder- 1 cı sat aaUm. olarak oka• 1 ıı 

uclakl 1nırdela71 ·~yuh o!rnn .. te·,olacaktır. Bu hesabı, fif9lnlu öttdeı&btı:I qır. dUıJerl prott1tod , tetlın ep1u11da J•· rılınııbr. 

c 
l 
ı 

b 

b 



~ 28 Haziran 1918 O O ö U ::ıc:====================================...:::::.--.:====~7 .~ ==== 
TARiHTEN YAPRAKLAR 1 Yeni avukatlar 

K · ı • tt b · kanunu hakkında arsın mı a an erı düşündüklerimiz 
geçİrdiği. günler l Kanun ted~!~:::·:::~~::::·:.~ _ 

Karsın tarihini iki kısa 
sütunda hülasa ediyoruz 

betinde, tatbikatta. 112 alkı.sa.klığa meydan 
vermektir. Halbuki, avllkatıar k:ı.nunu da 
t>ru?tan başa bir tatbikat 'ka.numıdur. Ka
nunun .iç!'ndek.i, her kelime, lb!ır Amme hiz
metinin şu veya bu şekilde yürütillmes!nl 
icap ettirecek ve ·blnnetlce de halkın 

Ka·s Gürcü lisanında kapı maaa-p'etten sonra tamamen Osmanlılara bı· memnun.ıyet veya ademi memnuniyetini 
sıtıa gellr ve bir TOrk oymak nkrr ljtır. Fakat Yavuz avdetlen sonra doğuracaktır. I.şte bir tatbikat itirazı ki, 

. b:ytnın ismi olduğu tahmin edlllr. O Ş~h .lsmaU buraları tekrar ziyar«?t et- İstanbul .gazetelerinde yer bulmuştur: 
taıııana göre Gürclı.tıın \'8 Ermenistan mı~tır. .. . Kanun, avuk.~tl~ yapa.mıya.ca.dc klm-
8tllllnda bir yer tutar. Kars şehrinin 155v de h.anurt S!ıleyman Kars ve seLrden, bugün gordükleri bazı işlert yine 
lrıUlttt:n 4 bin yıl evvel mevcut o!du~u .Ardahan ve havalfsiyle Revani zabtet- mtizamı !ınme noktasından menetmek -
l'tthce ınüsbel olup ö bin yıllık bir a tetir. Hevan hıvalis!ni yıktıkdan scnra tedir. EzcUmle, devlet ile terd arasında, 
llıeıiy., aısliUir lstanbula dönmOştür. İran karıııkhklar kanwılann mufassal olması seıbeblle tü-

I<a·c Evliy~ \~lehi se~ıahatnamesine içlode kalıyor. Bu esnada 3 üncU Murad ~e=, da1:;1 ~::de ~el'd.in lbl.lgisizliğinl 
tk~re 13 Uocü unn bz:ş arına kadar hü · zımanında lrana yeni bJr sefer açıJarak ıslar kıaarırue enu b sınını!ı v~:.ı.~· avukat-
ii . 1 mı e, u s or~n kaldın-

hU ın sürmü~ olan Selçuk devletinin so:ı Şarka tayın o unan ord~ kumasında L!· ıacaktır. 

111 knrndarlann"an birıncl lızeddlo zama· 14 Mustah Paşa Ôzdemır Ü!man Paşa Kanun t~i. hak l:.şt bir bilgi meısele.st
~ Qda sultan l(eriırıc<!dlntn .kızı tarafın· L'1A M~stara Paşa Çıldır m 11~dtn mu- dlr. HaJcıkın istıihsali, muameı~tın yürü _ 

aıı Wti'eıı paı a ııe Firuz tarafından harebesınl kazanarak Titus, Sıvas E ·- tillmes:I, hüsnü niyet kaidele:rine uygun 
0

_ 

~Phnlını~tır. Fıruz ağa kaleye ilk ku menlstanı ~zdemfr Osma~ ~8§a da Gür· !arak yapılmalıdır. Kanuwın ekseriya, 
andan tayin edlmiştlr. clstan ve 1 ebrJzl zaptelmışür. yanlı.~ığa meydan vermemek için va.zet-

L,-a Mtntafa Pa~a Karsı aldıktan Bir yıl s JDıa harp nelic~slnde Kus, tfği uzatıcı ve tahlilci ıprenslplerden, ist1-
~1t• kaleyj ıamlr ettirmiştir. O zaman Revao, Nabclvan, Tt;)briz, Şekl, Dag!s- fade ederek, haklıyı süründürmek, hak
~ 8Urdan 0 ürtkkE'p olan ka!e duvarları tan tekrar ?smanhlara bıı glaıımıştır. Bu ~ ~t oynatacık sa.ha temin e~ek, bu-

j 
alllırken duvarlar eras;ndım bir kita}M, hırpde tahrıp olunan Kars ta1csi ı.a·~ günkU rejimin tenk:it ettiği ahla.k pr~n -

~1~1lUştır. Bu kitabe kııle hakkında fay- Mustafa paşa tarafından tımir edllm1ş- Sl.plerlne de uyıgun değ!ild.ir. 
t aıa bilgi'er vermiftir. Kars tarihinin dlr. Bu esnada kale içvar11sm S Jkap•, Bllha" a bll.yfik ~ehlrlerdeki :adliye ~-
~tldan . ki · ·eU daha aydm'ık Ortakapı H .var kapu mevcOtlur. 17 inel lerine. bir bakalım. Istanıbu:l, Ankara, Iz-

1ır son a vnı)I . _ 1 ld 1 d Ş Ab , mir ag1rcezalarında mut1a.ka tapu salhte-
b cephe oösteıir Kers mılattan once asrın pt a arın a • 3b bas Kau, Ç· f. ka. 

1 
kl ı t b' 

r t~ • · . A "' r ı arına a.ı <r çok davalar rUyet e-'Urk \!urdu o!duğu gibi mlllttan dır ve rda·.ıan tarafına saldırmış bu· dil kt di. B d al rd .. 
1 1 1 '1111 J 1 • 4 .. 0 M l me e ı. u av a a su,....u o an ar, 

t 'da a~ağı(fa sOylenec,aı şeklide nun ç.n unc urat zamı!nmda rfi:'la ekmeklerini tapu mua.k!kipllği tle kazanan 
~~· Çolı. ı~man1a~ Türklere ~ur~luk uzun .~fr:: ba~p sç ·Jm ştır. Bu haip 1639 insanlardır. Iç.lerlnde çok namusluları da 
ı al>ırıııtır. Mıliltan or.ce buraya Kımrılcr' da K r ~1 şirin mUahedtsiyle nih1ytt vardır. Tufeyli 1.şten geçinen insanların 
ı_,"11l11r, lakitle, 1: keııder orduları bura- bulmu,1ur. Bu muahede ~le Azerbe1can c!lmlefilnl kötülemiyoruz. Fa:kat biz şah-

• Relmtşlerdir. lraoa Bagdat ve llavallsıde Osmanlılar sen öyle vak'alara şahit olmuşuzdur ki, tu 
t\ ı.a1 yılır.da Sasanilerln hUkümdan bırdkı!mıştır. L •bistana yaruım maksadıle sahtekflrlıklan ne vatandaş yaıpar, ne de 
~ lJ;~tevan t~rarındrn istıl! edildiği glbi Rusyaya Osmanlılar h~rtfından ııçı'M baroya tescil edil~ avukat ... İcra işle - ! 
t('ll;ırevan bur.ıdan dı gPçenk ta Kfty- har~ 1768 de b.a~layarak 6 yıl davam rinde mahalle kahvelerinde avukat ge;1- ! 

rlye kadctr Anadolunun ortalannı bile etmış 1774 de K~yntırc.1 ~uahıdes'yle nen baz~ ?.1Uzevlrler, barod~ ahlA~'ilz - 1 ~Plet11ıiştlr Sonunda i·anhhm ırağ- Kırım banlumın ıstıklalı ta~tık ed ; tm•~dlr Iıkları yilzunden kovulm•ış t-.r çok C!'~<.i ıa-
up ed.. k 'ı b k · Bundan s'lnra Ruilıula y.ıpı'a:ı mütıutd- vukatıar, temllk suretile şunun bunun .,_ 

111 vl(l rar.a <!ötim• ğc m• C U" a - .. , . , 
ştır. · dit muh ueleler meydanınd t boyuna yer lcrlnl uzerlerinc almakta ve fa <.ır flı <ara 
• lk• . . la 1\ • galh eden O.imanlı lınpa a'orluğu 1828 insanları .sUrlindtirrnektedlrler. 1 

ııı ı..11. ~Cl defa f53 de yine Bızans Y de Hus'ar Kus ve hdvalisiof I . k k Yıııe ıımun•~yetten ta.hsetm~~rC<le 
'- "

11kum'1 b q• h"I Hazırin de gat' a ıra ro b ıı •~ı ini t • ı " ~ '" d !ılt.ı . 1.4ar u " . ilerlemJ ler lti'.29 d· F:U ~h d 1 1 bera. er ına ye ~er a.ıc. P , ,., ... n .«:re e 
t 'i kı bülü'l m~nıleketıerle blrlıktll 

1
• ·k O al 

1
• rne mu 8 es Ye baknr.: ak ek.~erislnin Vek:Uet emr:ne a-

•ı>ted . · · • H de \"rsı te rar smım ı ara bırakm .. lardı ' 
~1 B ıtıışt r. 62) de ll ızerı ı ş ma n · 1651 d K h bl d d R ' 

1 
• lırunış ,açığa çıkarılmış veya 1ztıfaya me-:!-

rı I ı lr s lınµm•loru Harckltyüs o~dula · . e ~rım ar n e e JS ordu .8 • bur olın t11 kimseler old•ıkları g~rUlU11. 
'' •t.lılurı mııglup elmiş, Kı:rH tekrar 11 yıne Karsı rr.u~aslta (lm!ş'c · d•r. Bunlar, e~ki ahhaplıklan ve becer!klll'L<· 

111 ııttı m'ştir. Kamn 6 inci ısr n s:rnl1- Bu havali yine H~s .arı~ .eline geçm'ş lerlne g(\v{'nere..1<, ç.ok defa zayıf mcmur-
tt' kllrar f;rmt>nıJerde oldlgu Ant ba- 185fı ~e Parl: rr:u a,desıy e tekrar Os· ıım da dat~lete sevketmJ§lerdtr. . 1 
~ltrioin lncı,lerım ' s'nden anla;ıl:nıştır. ı:unlı.ara tw~kertllm ~dir. 1877 (1293) Veııgl kanunları kan.şıksa, mali şleı-

7 . K ş:--a. barbinie Htısa• Hıuclfrd: Ayestafano- takip ed"n avukatlar spec·ıııtsatlon ile 

Ağrı Vilayetinden: 
( Ağrı Vilay. ti merkezinde yapılan hükumet binası inşaatı ekıiltmc ilhı ) 

1 - Ağ'rı Vilayeti merkezinde yapılacak hükumet binası inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır 938 · 939 seneleri içinde yapılacak olan bu in,aatın 
keşif bedeli yü7. on bir bin beşyüz yetmiş beş liradır . 

2 - Eksiltme 18 - Temmuz • 938 tarihine tesadüfeden Pazartesi günü saat 16 
da defterdarlık odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler ( 6829 ) lira muvakkat teminatı vermeleri 
ve Nafıa Vekaletinden alımış elli bin liralık yapt, inşaatı fenni ehliyet vesikası ibraz 
etıı.esi lazımdır . 

4 - isteklilerin (2490) mali kanunun tarifesi dairesinde hazırlayacakları kapalı 
zarflarnı 2 inci maddede yazılı ... aktından bir saat evveline kadar komisyon reisli -
ğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. postada olacak gecikmeler kabul 
edilmeı. ( No: 478) 4-1 

TORKIVE , 
CUMHURiYETi • 

' 

'ZiRAAT t 
BANKASI 

, , __ __ ., 

ıı ncı asrın b ş'ar•n ~a "1nın '" ı 'k ı 'b' llt i ' · ~ E .1 s ı ge dı · ter gı ı ş ıı k-!a t da Erzuruma bu t.<;lcri taklp edebilirler. Prensip şudur: 
bilıa111 Çen Arapltr burı da rmıı"' ~r, ka1ıır llerleml~ bu1uouyorlludı Ayastara. Ferdle devlet arasında mutavassıt sınır- · , -
l'ırır lltı ışl· r yalın Aıertaycan a a ne s ve B~rlin muh ·delarf yle Ka· s Ar· lara lüzum yoktur. l "' 
~.u~: . lsftndtyarlaıla kar~ıl~şmı.~l~ıt~: dahan, Sarı~a'llış ve havalisi R~s'ara Çc-k defa gbrUımuştur. Ahla.ksı.z ~1·1- ı 
Gıııı,b Oa c r 7,.'1ll'IDlT da B• k r buıı J bırakıldı Bre&tli ov.;ok muh \dı- siy'e 1877 tavassıt.lar ~ s:ı.hl!bL'nden: HWme para 
l,.'lıı..ı kı:ma· dashıda g-ör.d6r l n rrJu harli~de aİd k'<ırı K<tu \,.daİıa., AYt- vermek bahanestle, para almışla.rd'ır. Da-

1 

L "IYar' ı ed rek Karsı •c:: ' + ' kın , •••\' ·lisı . ıarı maı.up t • • vin bu o•vari Osııanh'&ra geri V'-rdl Sevr- varta ha.kSJz da çı ca: 
1 
D 

bııted :ıı. Arı plara ıı ·çirmiş bu rn ~t e muha•h s'yle bu Jı;y ... lide bfr J<; menlstaı:· _Ne yapa.lım, karışı taraf dalıa faz- .. _,,/ 
a Is &miyet yay imaya br tlamıttır. hOktl:nell kı:rma'< . t 1i 1 1 t• . ıa verdi, ciiy!p l.şln içinden de çı.k:rnışlardu, • 'A r"\ A • ,,.H:· 

ıı 6 ı l ıs eyen ga P er n f ş uzı k hem vatand~ı dev • ,_.,. lı-' · "'-.. <lttıha ncı unn batlarıııda Uıızertı er vlkile işıut eJilen ba yerler (E·mentıer) u n~uss u ~ 'V • 

1 '-'il - r . i t t ketm.1.ş hem de vat.an ... _ a.,u. uır SUY- Ut tıııC t-ıııC 
'-" ~ kumandesındt kt ask,rle Ermeoiı- 1enl TUrk devltHnln ordu'arı tarafından ~etten sogutma,ğa, itlm!: ... etm~~e se,.: Cl t fl"\IK T ı• r-\E N~ 
"'1ttlt, ll>ru, Kı rs ve hava IS'll ıııp e . ç:>k kısa bir zam·uıda a-erl alındı ve s r.e.,vtk ~ttirımt.ş, U.stellk te mazlQ:m, dürüSt, . ,.. r or n 
b..ı.lok.Ve bu~a1arl bıttanba~a huap bir Kanunuevvel 1920 de OümrU mü~hade· ta.ziletli h~klm, bilmiyerek deh.şetli blr QA~t ~ tz t:t< f 
C.11 & ' l ııuş U\. B:ındın ~o ra Azeıbay· siyle asıl aahlbl o'an Türkler geçti. Bu bühtan altında ka.lmı.ştır. - • 
~'11'1 Uleyb oQul arı, Harzem Şahları 1 geçiş Kars muhade~iyle Kafkas devlet· Türık haikcılığında gaye şudur: . 

~·~ '~· Gazntlller ıteçlcl akınlar yep 1 ıerı ve 16 Mut 1921 de Moskova mua· HUkO.metıe rerdl iblrblrlne ya'kla.ştır- Bı.tlı·s 1·nhı~sarlar Başmüdürlüg" ünden: 
"U1 ele ~ bazıları hUkUm .~nrmOtlerdJr, 1 hedestyle Sovyet Rusya tarafır:dan hs- mak, 'bu yak.la.,ına işıni .lbeceremiyecek j 
l\~111 111Erınenl Kralı 3 Onc"! Çar ~şot · ttk ve kabul olundu. vatandaşlara da yol göstereoek, muraka- l _ Erzurum' inhisarlar Başmüdürlüküne haklı Ak tuzlasından Van anbanna 
Çııl\ktı A.eıkez yararak oturmuı ur. • be altında, namus bi}ıgisL mücerrep 1n - 240 Gevaşa 70 Muhlis tuzlasından Çabakçur anbarına 120 ton tu:zun nakline ya· 
.,,,ilde bl l traf'ındt1kl iu~lırın Aşot ta- Baf rada f ecı sanlar bulmak. 1 pılan teklifler haddi layık a-örülmedi~inden eksiltme 24 • 6. 938 iÜftünden itibaren 
'ie kıt 11 Yapı'dığı oradalu mevcut yzz Avukatlar kanunu çıktlik:tan sonra 10 run daha uzatılmıştır. 

ı •beıerden anlaııln ak'adır. bir cinavef öyle tahmin ediyoruz ki, b1r çok sahtek.Ar- t 2 - ihale 4 • 7 - 938 gününe tesadüfcden Pazartesi rünü saat 15 de Bitli• 
tak~ı C04 de Semtrkant ve Tatkent mın- 'J lık davalarının önune geçilecek ve Raımüdürlüğünde yapılacaktır. 
1-rJ,~l'ınd•kl yeoi Selçuk devletJ bwa- Bafra [Hususf] - Burada beş sabıl btr çok gizli kapalı U;le~ilçeviret~ ve ~~ı f 3 - Bu nakliyata ait muvakkat teminat parası Vanın 522 lira Gevaıın 152 
tıı•tıı1•nll'lrh. dotru ıaıarkeıı se:çuk kU· talı pek feci bir cinayet lflemltlerdlr. mutaza;:~kı~:a~~ey .. :~~r ar=aıktır~ Ura Çabakcurun 184 liradır. 
1
030 dalarından Artlanın cğlu Ku•ulmuş Orrz !ll Fel k Mebmıst k zı yetmfı yq- kac~ir rtla: Tatbt'k.:-ta avukaUığa a-) _ 4 - isteklilerin şartnameleri Bitlis ve Erıurum inhisarlar Başmüdürlüğünde 
~'~Qtu Ernımtıtt n, AzErbııycan, Kars, lların.:ia llatlee t'car•t makudlyle pana· 

1 
k :nseıer:ın i}"l bir elekten geçiril- a-orebiH..ıler ( No: 477) 4·1 

~'& 'le \ve bavallı'nl ele ır~çireret sı- 1 yır m 1b!llllna geJmişU. Ankaralı Mustafa ~:ı~~ ihmal edllmiyerek, 00 meV"ZUa tek-
ttııı411l\ al~tyaya k:ıdar llerhyor, Kutuı- 1 Gerıell D ;li Z ya, Kara Abmfl, A!aça· rar geleceğiz. 
c,tıı, ı/''llyı alması yalnlıt Ermenilerin 1 m n Gökçebotaz köyOnden Tomrç Muı· ctHAD ~ABAN Kar• Hayvan Bor•a•ı Satıı Cedveli 
•ıt llıiihlııns kudretinin kııılmas •nda da tara ve Geııelt Kö: Hasan k.adıoı takip 

ollcc ~ laı r~ı oynuyor. Bundan da hı' etm!ıter ve kajıa defıhacet iç'n orman Erzurum Nüm üne 
h&ktoıı llleıııstanın, B'zanslila · ın buradttkl 'alrd tt ıırada bird~n':>l:e üzerine çullan· 
~tdı. Ö6

tine. ~lbıyet vermiş bulunamaz : mııhrdtr· İhtiyar kadını iyice katladık· Hastanesi 
~l!daıı nun ıç n turanın Selçukilu tara- tan ıonra sıra ile taııyarak bir de .. e h-
~1'1ttıeahıın:.uı Blzenshlann uzun mu'ra-:naıına retlımiıler ve üzetfnde bu'unan Baştebabetinden: 
tllr. 1 ile kırtılanmasını ıt bep olmuı- 150 Ura kAAı t para ve 3 ıılhn Urasını 

81 j aldiktan aonr• ıavalll ka:ıını bolmuıtar Ntıır·u::e lıaalaneıtnlıı (ID bin lira 
b4llt 

2•ııs!ı'ar buraya 2 it et asrm dır. HAdlse on b't ıün aı::-nra ha"'er bcdelt kfş\ftl Ulve pıyYonu ikmal lota 
~11\G 1111

da bir ıkın )'apmış ve Ermeni 
1 alınmış ve beı c na vır yakalanarak ad atı 23 6 948 tarihinden on h lf aün müd· 

~!~etini ka!dırmıs bulurıuyorlatdı. lyl"y e verUınittlr. det'e açık eksiltmeye konuhruıtur. 8 'I\ it Uer Js, 1226 de mın'akeyı tama-j Temmuz 938 Cuma iOnü uat 14 de 
~~ıııı t~dl l lir r:re alınış buhın ··yo·lardl. ı A vusturyada tahrikat 
~t l\\ ıtıutceL. ip Lurrd'i Karrkoyu lu\11n Nafıa mildürlütQnde lbaltal fcra kılına 
~Cl :'lYUrıluları gôı UyOIU.!:. l t332) 16· I yapfill D3Zil0f es tından tallp!erfn 750 liral/ı 7,5 temlr a · 
~~ ~rın başıııda Şah lsmall Akko- 1 Lon1ra, 27 (A. A) - Avustaryada b muvakkatalarlle blrltkte murı.caatlan, 
~llrtkUzun Hasan'ın otollannı mığlup Ncız lerden iki eski büyük memur tıhrl taliplerin ba buıuıta tbllytl \eılka'arıuı 
Stl! bu hava'iyt çiğuemlo ve sıvasa kAtcillk yaptıklanndu Bitler tarafından da beraber ıetinneJeri Ula o:unur. 
9'İc1ır ilerlerken Osmanlı Sa tanı Yavuza Berllne (latnlmtilardır: Bunlu bıkkındı klfif evraklan . Nafıa mOdQrlOlün 
~ 'Dda Jt nllmfttlr. Karı, Ardı han, ne muamele Jıpılıcata bınüz anlıtılmı· dıı IOl'Ulup OlrcnllebWnlr. 

~e bütün GGrcQıtanı bu '!'•tlubi- mıfbr, (No. 410) +ı 
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De Q !J 2~ Bastran t938 ~ 

mıonıınnıııııoınmnınıınııııııııımuııımıııımnı ı mınomıııınııııııııııınuııııııııııııııııııııııııııııııı ıımnıır ıııııııııııı: nnınıınnnııırımııımmnıııınııuıııuıııııu•ıuııınııuınınııımm111m uuuınmıoııınıııınııııııııııeııııuıııı111111111wm1111ıııııııııınınınnımıııııııııııııııııııııııımnnn11ınınmnııııuııııın, 

Her istiyen iştirak edebilir . ı 
1 
~ ha r 

............................................................................................. 

Gazetemiz yaz mevsiminden isti(ade ederek T ebriz ve · 
Tahrana otobüsle gidiş geliş bir seyahat hazırladı 

Seyahat 15 Temmuza doğru başlayacak ve on beşgün devam edecektir. Tebrizde üç, Tahranda beş 
güı{ kalınacak, vakit müsaade ederse Hazer sahilleri de dolaşılaeiktır. 

Gidip gelmek, yemek ve otel, pasaport masrafları dahil olmak üzere bu seyahate iştirak 
etmek istiyenler 100 lira vereceklerdir. 

Bu para Erzurum Ziraat Bankasına yatırılacağı gibi diğer vilayetlerden iştirak etmek istiyenler gene Ziraat Bankasının 
oralarda bulunan şubelerine yatırabilirler. 

Gtobüs Erzurumdan hareket edecek, Karaköse, Doğubeyazıd üzerinden Tebrize gidecektir. Orada üç 
gün kalınacaktır. Tebrizden Tahrana gidilecek, komşu memleket paytahtında da beş gün kalınacaktır, 

1 

1 

s,, e yi m · ki i i ti ak debile e tir. lY t 1 

nGc klır. cele diniz. 1 10 Temmuzda kap 
ınınıımooııııııııuın1U11mmımınııuıımnmıınnıınmınııııııuı•ruınuınııruıınıın11DOB01ınıınınıı1111D111nınno•mı1111..{ ınıırııııu ııııııııııu ııııııınınııııuııııo nı ııı ııı ın nınıuıın uı ınıuııı ııııııııı ın ıııınıwıııııı ıııııı ıı ıı ıııııııı mınınıuınııııııııı ııııımıııı ııııııııııııııi ınıııııı nınnınu ııııııuıın 

Erzurum inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 - 3·6 938 tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilen Göle, Tortum, Ha· 

sımkale, Arpaçay, Ağrı, Ardahan. I~dır, Doğu Bayezit ve Çıldırda yapılacak lda 
re btnalan ihale edflmcdlAlnden yeniden ve ayrı ayn pazarlıkla ekılltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Bu binaların keşif bedelleri şunlardır. 

. 1ahalll 

Atrı 
ltdır 
G<>le 
Tortum 
Hasan kale 
Ardahan 
Arpaçay 
Çıldır 
Doğu Bayezit 

Lira K. 
10.129 38 
10.376 66 
9.674 74 
9.5~2 09 
9.272 54 

11.140 12 
10.376 66 
10.376 66 
10.653 09 

~...,..,,._............. Bayburt Çoruh Un Fabrikası T. A . .j' 
Direktörlügv ünden: 

ıı~' 
Bayburt Çoruh un fabrlkaıı TQrk anunlm ıtrketf tarafından Inıa ettftl 00~· 

Olan Bayburt kaaabaaımn elektfrlk teslıatı kapalı zaf uıullle munakasay• ~ 
muştur. 1.~ 

1 - Nafıa Vekiletlnce mQıaddak proje mucibince bedeli keşif (43296) 
radır. 

2 - Muvakkat teminat (3247) T. lirası 20 turuıtur. ~ı<' 
3 - Proje ve ve pilanlar fenni f&rtname, fenni keılfname hu9U5f ırııJ ıl 

lename projesi ve münakasa kaimesi şirket kasasında mevcut olup gorıne~ 
yenlere meccanen verilir. ~ 

4 - ihale, 29·7·938 Cuma gllnü saat 1' de flrket idare meclisi huııl 
icra edilecektir. ~t' 

5 - Talip olanların doğrudan dofruya şirket idaresine mQrccaıtlar• S 
olunur. (No. 41~ 

Devlet Demir Y alları Onuncu işletflle 
8 - Ekılltme ı Temmuz 938 iUDQ yakanda yazılı mahal isim sıraslle 10~ 

10,80,11,14,14,3015,15. 30 16 16. 30 saatlarında lstanbulda Kabata,daki alım komtı· Müdürlüğünden 
yonunda yapılacaktır. 1stanbula gldemfyecek talipleri eksiltme gt\n ve saatlarında ~ 

Brıurum İnhisarlar başmüdürlOğünde müte~ekkll komisyona muracaatla son flat v· Karaköse Askeri Satına!- İdaremiz ihtiyacı için mnbayaa edilecek 6000 ~çam tomruk kapalı ı•rf ıı 
tekliflerini bildirmeleri l>tzımdır. • • lile eksiltmeye konmuftur. (l('f!J 

4 - Şartnameler bedel mukabilinde lstanbul levazım mubayaat şubeslle Er- ma Komısyonundan. 1 - Muhammen bedel tomruklannın beher metre mikabı 14 llradaf1 
ıurum lnhtsarlar bafmüdürlüğünden ve mahalU idarelerden alınabtlfr. Ka~ızman için alınmış bin kilo as· liradır. 

ıı: Muka ele ' ,, ki t d' tl •1 hhfd' 30 u d b. t l kk k kert evsaf:a fabrika unu kapalı zarfla 2 - Muvakaat teminat 4750 liradır. .~· " - v name .. e e ıye far an mu ea ın g n e ır ana u k 11 k d T h-' b ı· · tıı'" . .ır . e s tmeye on u. a w.ı.n ede ı 8100 8 - Çam tomrunklan Kars orman müdürlfiğünce Oltanun Köroğlu 0 ,., 
edec~k matlubatının tesvıye ~lunace~t oeklfnde_ tadil edilm~ştlr. lira ilk temfnatı 607 lira 50 kuruştur. nndan devlet demir yollan idaresi ıoln tahsis edilecek maktalardan tedarllı 

6 - İ4ltek1Jlerln tavın edılcn muddetde muracaatlan ilan olunur. (No.4-18)4·4 fh "lesl 4-7-938 Pazartesi günü saat on lecektlr. 

. 1 . birdedir. ihalesi Karakösede sabnalma 4 - Teslim yeri Sarıkamışta idareye alt hızar fabrikasıdır. ."1~ 
E h 1 B .. d.. ı ·. "' . . d komisyonunda yapılacaktır Şartnamesi crzvrır rzurum n ısar ar aşmu ur ugun en : ' komls onda örülebilir. İstekliler tha- ~ Daha mu~assal malumat almak isteyenler bu işe alt şartnameleri .D ıııcf 1' 

. .. .. .. .. Y g da idare veznesınden Sarıkamıı, Kars ıstasyonlarından ve Haydarpaşa bir ııı~ır 
l - Erzurum f~hısarlar Başmudllrlu~une bağlı Ağ~ı, Tutak, Eleşk~rt, Baye· le gunü ve lh~~e saatın~an bir saat ev- letme. Ankara devlet demir yollan merkez veznesinden 350 kuruş ınuıcab 

rlt, Diyadın, Tercan, Tortum, Oltu, Hmıs, Hasankale, J~pir, Aşkale Jdarelerile vel tt kllt mektuplarlle tıcaret. odası ve· al, blllrler. 
~bzon ve Bitlis BaşmüdOrl.üğu, V~n fdaresi~e sevk~dilen mevaddl inhiaarlyeye slkasını komisyonumuza vermıf olacak· 6 - Taliplerin umumt müteahhitlik veslkalannı ibrazı şarttır. ııı' 
açık eksiltmeye yapılan tekhf haddı layık g-örülm2dıA"lnden bir ay müddetle ve tardır. (No. 446) '3 7 İh 1 11 7 938 

- .. 
15 

d d G 
1 

1 tıne b 1. 
pazarlık suretile mUnakasa a konulmuştur. -:: 8 e · gunu saat e Erzurum a Olbaşındakl ti e 2490 ~ 

Y • Vilayet Daimi · sında mutefekkil komisyonda yapılaceğından taliplerin tarihi mezktırdtt ıeJ 
2 -:--- Talipler muhall)men temfr.at mıkdan olan 600 lırayı ihale günllnden ev· •• • yılı artırma ve eksiltme kanununu 31 ve 32 ikinci maddeleri mücibfllce ııl'~ 

nl lnbııarlar v~zn.eı;;ine yabrmalıdırlar. . " , · Encumenınden: mektuplannı ve icap eden diter vesaiki vakbnda loletme komisyon başkaDg 
3 - 1stekhlerın ıartnameyi görmek fçın her gun Erzurum lnh sarlar BaşmU- Erzincan kapısında yanmıı ohm evdi etmeleri lazımdır. (No. 451} • "/ 

dllrltılD satıı ıubeılne mUrrıcaaUan ilan olunur. (No. 386) 4 4 ılnema binasının (912) Ura keılfll yıkıl· ~ 1 

mak itinin pazarlık ıuretlle ihalesi E v•ıA . D . " E .. ı· v. de~' 
, 28- 6 • 938 Salı günü saat 14 te Vlllyet rzUrUffi 1 ayeti aJffil enCUffiC IgJO 

6 
V n Dalmt Encümeninde yapılacaktır. Kati 1Jı~.,.; 

teminat mlktan 137 liradır. Atkale kazuında!yenlden yapılacak olan 3430 lira 55 kunıı keılfll uıısııJP'. M lıteklllerln Encümen kalemine mtırat tasyonu 15·6·938 gllnünden lttbaren 15 g-Qn müddetle açık eksiltmeye )[on ıfS"r I 
.>. l'1 etmeleri nan olunur. 1 - Bunun ihalesi 1 Temmuz 938 Cuma günü saat 15 de Vll&yet d 

O P P.. ~ ( No. 461 ) • - 4 cUmenlnde yapılacakbr. 
Alametı Farıka f...., R l /' 2 - Muvakkat teminat mıkdarı 258 liradır. ,,ııl 

., "" {.·~ A'Zurum e ef 1//e s -.istekliler keıtt evrakını, husast ve fennt prtnameslnJ enctıııı.O" ..,, 

TOPANE T 1 • Reisliğinden: ce g6reblllrler. tptV 
erazi e rl Vuku bulmakta olan beledi vergi 4 - lsteklller Nafıa Veklletlndın maıaddak vaalkaJI kazano teıİcr" 

ve 'resimleri kaçakcıhğının önüne geçmek '• rünt beraberlarlnde sratlrmeleı1 •eaburldlr. <No • .Cl'\A > "4 ".J Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

ı.:rıurumda Sabo yeri: NE~ET SOLAKOGLIJ ve Oı·taQı 
OUrcQk!pu•, Kavaflar far111ı 

iç~ 938 sene~ bü~e~ne muhbk ~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mlyesi konulmuştur. omumı JlllflV&U ıcıve ed.en 'f~ 

Yapılacak ihbar üzerine alınacak lah1p .,. Bqmuliantn i llUlrl: WaJııa4ır p(tl.G-
meklumat cezasının nısfı ihbar edene ~ .,,a~ 
ikramiye olarak verileceği flAn olunur ,, ClllAD alNK ~ BuıldılıJer [ DOGU) Bı• 1 

(No. 481) a-~ 


