
, 

e 

PERŞEMBE 
30 

1 htziran 198~ 
SAVI· ·17'°' I< 

_ .... ,,,. .. -

Kamutay dün yaz tatiline girdi 

..... 191: ............... ~. 
..-...... auü il• rb flk•• 
-.,_ la• 2 _.. i lnınııw 

...... ,. ,....,·ıerrnıla•• 

ükümete, icr atında serbest kalması 
için ittifakla salihiyet verildi --................. ________ ..... - -- ~ - -- - -- ____ , __________ __ 

---------------~----------------------~ 
Başvekilin nutkundan: 
1 - 11 yvan\ nlüvaz~ne, kazauç, 

i'\lihlt\I\ vr. sinerna Teriileri 10 milyon 
i di:ihnişti 1•• 

~ - Ordun11ızun fed~kürhğına gü
v~ '~hi i· iz. En ınodern silAhlarla rnü
C··hh· z. ordurnuz.la kendin1izi emniytlt 
~ lınn almış bulunuyoruz. 

B - İkinci beş ıenelik proğranı 
ıniıretin ekonomik hıyatu1dıı mühim 
•1• ğ ,Hdi~ yapacaktır. 

Hatayı Türk eller tarafın
dan idare edilir görmekle 
davamız hallolunabilir 

Ar kara 29 [ A A. J - Kaır.uta r bu 
~en yaz l Ullne karar vermiş b·ılunu yor. 
Du mU!1nseb!ttle Baş ıeicil C•l&l Bayu, 
m ilet \'t!klllt rine iç ve d ş vazlyct;miı 
bekkır.dll çok mühim beynnatt-ı bulundu 
ve mtdistn tııtlli zamanında, bükılme!in 
i::.uatı için itımad ve sallhlyet lsUdl. 
Meclis ltt\fakla hl\kum1tte iti nat ıröıterdl 
'~ ist •dltl salibiyeli verdi. 

HRf \"ekll khrıfüle 

Huznamede bulunan kanun projeleri 
müza'e' ~ ·e ve kabul edildikten sonra, 

Baljve\.: ı ı kürsü}'e ııclere 't şunları ıöyle-
,. i: 

..~wın millet vekilleri, 

.ııü-lGınttin tak:p ~tuaı en mnblm 

d ğinfıı: ıoın maruzatımı uıa•mak fikrin· 
de df~illm. 

:UaU ,.azı )'e&imlz 
En mühim mesel~. ıophı yok, ma· 

lt vazlyetlmiıdlr. YQkaek meell• daha 
rentı ve daha düzta.U bir büdce taktim 
t ttik. 

Geçen 9'7 bldceıl 291 milyon lira 
ile kapanmıetır. Ayni senede 28 mllyoa· 
luk ruıa tahsUlt yaphk. 

Bu sene bGdc!miı 249 mllyoadv. 
57 mUyon fevkalade büdceyl d• kabul 
t ttlnfz. Bu günı kadar memleketin • 
yoh•k büdc ·ıini tanıilJl etmlf buluau· 
yoruz . 

.. 

4 - tngi t '.)renin açtığı kredi, salta
nat devrinin istikrszlqrına brnz.en1ez. 

?> - Dar .. inıde şıkavet \·c eski zih
ni 'Pl kökiinden kaldırılac~k\ yurdu 1 

lıu k'şcsi de tn•ınureye çevrilecektir. 
() - Türk nıilleti rt)jin1iı11izin c ı. ki 

diş l' 1 ılarrnı bile flf1etınek şefkatini 
gö tenniştir. 

Ps ~. v.ıd ~t'iği ıc•yleri tatt>lk etmekten 
\bar tt\r. Nf' yaırnıak isteyoruz? Neleri 
vapıııttlıy11? Bu sene hıyli morhele aldı
!! m zı -zıınnediyo·ıım. Bunları slı de bil-

t hl' at e11ası ı•çen eeaeye naza • 
ran artm ştar. Çtınldl makiaı •• iptida! 
ma,zeme eatıD abyoruı. B'•lm lhraaat 

( J.lttar•fı ' ü11 .. b) 
•t1• Jl.cliıl• malıtnı 1>e11an•tl• •uluna11 

B.,Hlıll C•lıl Bayar 

-........___ - ·- \ ERZURMDA EKMEK VE ET 

'fenl Üçüncü Umumi Müfettiı U uz ekmek yemek için 
~~I~.~k~~~k•••d .. ,fahri Trabzon hemşerisi c fırınlan azaltmalı! 

tıı Erzuruma ve Erzurnmlu::ıra kavu«- _ ~~-~~--------------;....-----
11!~ Onun kara gun dostluğunu çok iyi t:ık- • • l J ' 
ket\ etlen bu hayrıhah ve yü~sek ~.aık ta Beledive Meclı•ı alkış ar araıın a v• 
tii <1~.ne !~ap eden sempatı tezahuratını .T , 

Çii.nkii ralıamlar ve heaaplar b~yle 
bir neticeyi lilzumlu göateriyor ~::l'di. Bu ha·raretli ~enber o kadar ı.la- 1 ittifakla Tahsin u %eT e 

kaı ki, nlhn.yet sayın Uzer etrafını hal- . 'h • 
t .~Yan ıkalnbal~ğı yardı . ve e~ki müfet· 1 Trab%on fahri hemşerilifini tavcı ettı 
~<ı. lıtnumıı kbniasının bahcesınden hal-

Şehrimizdeki ekmek tiatları b~kii 
halile paha,ıdır. Başlıca bir gıda maddesi 

1 olan ~ek fiatıarının blr miktar daha l tenzil edilmesi mmnkündür. Bu suretle 
ıgıda maddesi yalnl?.Ca ekmekten ibaret 
t olan fakir amele tabakası bundan pek 
çok lstltade edebilecektir. 

Eti daha 
ucuz yemek 
mümkün 

hıtap etmese mecbur oldu. 

tı, hlial1k:ın muhabbet ve şefkat ezahiırn· 
lcıı iç ~İiPhe yok TahSin Uzerin ~ahsınn 
%. 'F'tknt b.2 öyle ıgördük ve h!..">settik k: , 

'it\ ~!"lnç.ı gunde ve bu tezahüratta. Tah
~ 't1zarın şa'hsında. rejime, rejimin bli· 
.,.e 'ban . .,:ne de içten gelen bir sadakrCt 

oba~1 lrıe g ılığın da ifadesi vardı. Nitekim, 
~lltıt, lt'ahraman Erzurumlulara Ata.tür
ıı.ı~ selamını tebliğ ettiği zaman, ortalık 
ll<lı tnn lnıe:ctı. ve vlne Uzer Atatürkhn 
\·er:~ ~llaralt bnşar~ğı işler hakkında sö?. 
ll'ılth ~ı anda da it! mı:ıt, meclfıbiyet. Ye 

a.bbct hls1erl k'3lpt-en kalbe akıverdi. 
bastı~Yın MUfettfşimlz. Tra'bzona ayak 
ra~ - ~1 'Zan1nn büyük b!r müjdeyi de be -

"et g -
O.ıt<ıı Ctlı'Cl!. Limanın vapılacagını bll -

~ Erzurumda fırınlann yaptıtı ekmeğ'l 
istihlak edenlerin adedi şehir umumt nü

ı 
fusıma nazaran pek azdır. Eksertıyet unu 

1 dışarıdan almaıkta ve ekmeği e-vlerinde pl
ı 
§lrmektedir. Bu suretle !kilo ba.şındıa Uç 

• 

kurlr:) - yUı para miktarında bir istifade 
temin Pdf'm's oluyo,.. 
j Ekmek natıarının indirilmesi için ft· 
rınlar adedinin tahdid edilmesinden baş
ka Garc ydktur. Bugün Erzurum'da 33 fırın 
çalışmaktadır. Bunloardan ekserisinin Lş

ledikleri elemek miktarı pek mahduttur. 
Böyle olmakla bera•ber devrettikleri ek -

1 mck m!ktarı masraflarını ancak kurtara-
hını" nu haber yalnız bir ~e1ılr halkın 1 

l~ltet z hır ıbölge halkını değı l , .t>iitün men!
~ trı • Ug::enctırecek mahiyette idi. Nlte-
C~~e.ctrıerını de derhal gö:.terdi. Halk 1ahsin Ul.ER Rizede hal•ın difeil•rini dinleıor 
~Ya ur~et hüknmetıne minnettarlığın! Tıabıor da dün toplanan ~ebir d ~ l 

1 
tilecek vaziyettedir. Günde 400 ekmek çı
karan ve aylık icarı vasatt olarak 40 lira 

1 raddesinde olan ıblr fırının günlük mas

Jılevslmln llerlemlt olmuına, ıt· 
raftan bol bol mal ,elmeslne rıa· 
men et fiyattan hlll yükleklltlnl 
muhafaza etmektedir. Burün pfyua· 
da koyun eti 27 ,5, kuzu eti 40, da· 
na ve sılır 17 ,15 dan satılmaktadır. 

Halbuki b.günkQ vaziyet etin daha 
ucuz aablmuına lmk!n vermektedir. 
Nitekim bundan istifade eden Teb
rfz kapısında, 1Um ocafı yanındaki 1 
clban sevdi kaaabi Hikmet eti bu ft· 
yattaa daha aptı utm•ta karu 
vennlf ve bu kararını Beledlyaye 
bir latlda ile tahrlre11, bize de ılf•· 
hen blldlrmlıtlr. Kasap Hfkmet ko· 
yuna 25 den kuznn SO dan dana 
ve sııırı 15 den aatmaıı baelamıı 
br. 

tant n c.-ttı, ve gerek gazetemiz, gerek. I:ı- ırıi Pncumenl, Azadan I>era otlu Kamu 
'Ul Bnz~Leleri, bu b:ı!'>anlan dava uzc- ve arkrdaslarının lcklltl ve Muhmudu 
· ·1t~ı <1urnrak devletin muvaUaklyetin! çok alk•şlaııa'l b;ta'lesilli müt<a'r!p Tr11b-

attıı.u. 1on fabıi btmşthtlfiğlni Umu'Di Mü'eltl~ 
(\;ı :ahsın Uzer Erzurnma geldiği zaman Tııhs'n Uzere llti'akla tevc'ha karar 
l!u enı ~nı müjdelerle karşımıza çıktı. verrr.iotir. 
l'! tt ~tıjde ı de şehrl de~ıı. bölge • Diin te'grafla Oçnncn Unuır.t .Mü· 
tlla~ğ.ı, bl\tiin memleketi nla'ka~ar ed~cek ftltişlmize t.il11rllen bu karar suretini 
~ıı, bY.et.tedlr. Ynlnız Erzurumun de - aynen neş ediyoruz: 
ll:tl'nl~tUn doğunun müh1m bir derd!ne Üçtm<'li U11111mf Mti/t-tliı ,ı...·111ın 
lııtınar 'c basılmıştır. Bu dert elektrik \'C Ehaelına r,1/rıln Uıer 

tik l:·ıvvet derdidir. Doğu illeri bölgesinin U ııumf Mü-
ltı~t ~ in Uzer mUjdelem'şt r ki, hlıkfı - t'c!'llf : ~ır.e t ı y 1n v*' işe bıışlad•ğınız 
tııuh lllerkezlmlzden gelen dört muktedir ıınrıdı;nberl T a"ız ı>na · e •rr · bzon'ıılara 
~~tıenttı . 'rort•ım şeIMeslnden. biıttil' kr rşı müşfik ve yüksek rııh ımuzda mek
l it llun ihtiyaçlarını ııcuzca tem'n ed{!- nuı candan ve çolt temiz alakanın mah 

l'tneıe.ıctriğln ısthsaı edilebileceğini bil - rnlQ olarak verd'ğ!niz umran ve kOltür 
'gılşlerctır. Takr.lll bir hesapla elli bin eserleri karş 11nda der1rl' heyecıınlar ve 
~a{ kuvvetinde bir enerji meydana çı - mionPttarlıldar duyan Tra~zonlu'ar ha~I· 

tır. CİHAD BABAN kt lukrlip ldeo'ojtıtnl Doğu bö'gesinde 
( Alttar•fı 2 i ,.,le•) ( ~llt•rafı 4 Mntll«ı) 

-----------, raflarına göre ekmek maliyet fiatı şu su-

Sa6iha G~kçenin 'retle hesap ed1lmektedlr: Aylık masraf: 
50.00 Amele ücreti 

teıekkar telgrafı 40.00 Fırın kirası 
30.00 Ameleye yemek para.sı 

Balk.an m~mleketlerl bae fthtr- 18.00 Tuz 
l9rfnc!e yıpt ta muv.afra~ıyetll uçuş· 30.00 Ma.h'rubt t ~ · ~ 

Bunu et Hamt fl•atluının bir 
mlkdan dıba tenzil edllebll.-cetfnı 
kunetll bir delll sayarak etklrı U• 

mumlyeye arzedlyoru. 

tarından av!et rd n kıymetli Bayan 1 50 Gaz 29.95 kuruşa mal olmaktadır. Bundan bir 
tıyya,.eciıolz Sabiha Oökçene, Ootın· 9.00 Kazan~ verılei kUo ekmeğin 7.48 k\lr\lŞ&. mal olduğu an-- ---el Umumt Jılüf "ttı, Tahsin Uzerla 178.50 laş.ılmaktadır. Şu halde bu şutlar de.'hi-

~ekt!tl tebrik tela-rafına dQn neerıt· Bunu gtıne tahvil edersek görülür k1 lı1nde çalışan bir fırıncı ekmek ba.,.ında.n 
mletik. Sat.>ihll Gokç,n, bu telrrafa I böyle bir fırının günde 595 'kuruş masrafı 0,52 Jturu.ş, bütün mıaı~~ı 'Uzerlnden de 
aıatıdakl cevabı ıöndtrmfıttr. vardır. Bu masrafı göz önünde tutarak günde 208 kuruş .kAr emektedir. 
Bay T11h 111 Uıt11r gerek birinci nevi, gerek lk1ncl nevi ek- Birinci nevi ekmeğe geHnce bunun 

Üçüncü Uınumf .Mütettif meğin maUyetlni tetki•k edellm. İkincı 72 kiloluk çuval flatı 850 kuruştur, 400 
Trabıon nevi ekmek 72 kiloluk çuvalı altı liraya elemek yapmak lıçin 34 lira da un parası 

Dolmabahç• - /ltlfatınıad•n çaA alınan undan yapılmaktadır. Ve böyle bir vermek l!zımdlr. Şu halde bir fırıncıya 
h•ı•can ve iftihar duJldU•. sa11gı çuval un 100 kilo ekmek vermektedir. De- 400 kilo ekmek, değl.şmiyen umumi uıa.s-
1 'e tı,e ';Jt/Jr edt!rlm. 1 mek ki dört y.üz klk> ekmek yapmak için I rafların ih\vesile 39.95 1ruruşa mal olmak

SAalHA OÔKÇBN tayrıca 24 lira da un ıbedelinl ödemek ıo. • ltadır. 
----------------' zımdır. f)u halete olOO ldlo eCnM flrıneıya ( 'lltara/ı 4 tlnd49} 



-- ~ 

llfr munasebetle üniversite profe
sörlerinden operatör doktor ~is'ien Ilı· 

kcnuşuvor ve ona kısaca doğudan bah
~dlyordum. 

nız yol olmadığını da ilave etmeğl u
nutmadı. 

Kı•ı.ı. zamanın verdiği fırsatı kaçır

mayarak, ona bugünkü doğudan, ya -

DOGr 

Trabzona bir 
suni gübre 
fabrikası lazım 
Ve bu fabrika da yakın bir 
gelecekte kurulacaktır 

ao Haziı'an 1938 ~ 
SIHHAT BAHfSLERt 

Aç kalma perhizi 
faydah mıdır? 

Ya1an: Dr. Cevad Zeka~ 
pılanlardan ve yapılacaklardan buh - Trabzon [Hususi ] - Trabzou ve 

~!!ttim. Hayret! se kadar çabuk. İnsa m.~lhakatı .. son.) ı.Ilarda ziraat. sahasında R Qmatısın, damlıı, şeker haslabğılkolaylıkla atılır. Bu sebepten dolaJl ~e~: 
lı.•na: 

- Erzurumdan Trabzona kaç gün· 
de g-eldin? Y<?llar tt>hlikeli ve çok fena gundcn gune ınkış~f et.ı.nekte.dır. Yakın aibi tazı J,,..tidd bas'.alıkla.·ın .. t hiz bu aibi kimselerde ço ..... faydalı oıl •. 

nın inanmıyaca!{ı geliyor, dedi ve yü - ll _ • ili " "' • "' • 
deill mi? dedi. züme şüphell gözlerle baktı. yı ara kad.~r .. ~~nı ~u.b~eyı tanıma~an 

1 
y~mekleılııi çolc yiyenlerde hcsu'e i"el- Fakat herkes tu11dan fstifade edeııı• ,, 

'ülerf'k ce\'ap verdim: Ben pr<>fesörün hayret edişine ve Trabzon ~oylu~u ara~ısını afkın .. dcnı~en 1 dıği malumdur. Ha~ta'1k tamamen teu· Çok yemek y·yan ve bilhassa çok et 1· 
- Yedi !ı.aatte profesor. Yollarda ;üpheli gözlerle bakmasına kızmadım hayvan gu?r~sı ve bır de hamsı ıle g.~b- f tıOs etmeden evvel bu l laıselerde a,.a ye'!7, vucutları şfşmanl:ğa meyyal oltı2~ 

nı.h.:lt rahlt 90 "' 100 kilometre :va.pılı- ve ~ok ~evindlm. rdemekde ıdı · Her tarafta gOnden gune · sı a h~zun leş~vvüşlerl basıl olur. Bu' ara s ra bilha"s ı yemeklerden bfr tkl s 
Yapıcı ve ba~arıcılığıımızın bütün k~ymet ve e~~m.'.11iyeti artan suni gü~rt:·: bazım te~evv0şlerln1 Haçlar ile iıdermf!)} e ı at SO!lra kamının sağ tarafmda ,g-rıısr'. 

yabancıları hayret ettirecek kuvve~. yı Trabzo? koylu~U?e son yıllarda benım· ı uğ ·aşmak hatah bir hırekE ltlr. ÇUnkQ f ağırlıklar, hazım zamanı uyku balı i~. 
kudret ve sümtlne sevinmek lazımdır seyerek zıraatte ıstımal etmeye başlamış-lbaEtalık. zuhur etmezden evvel O'ale "'1- l mesl gibi h'\' l~r bilhassa kırk yaşını ı 

yor. 

t B "d d'k'b b"' d . "b c Cl'. , 8~ 
değil mi? Kendi kendime: ır-, .u ~u~ en ır 1 u oıge e sunı gu 'nl biz'J haber veriyor Bulantı, bann ç 3nlerde ditJrate alınmaya sezadır·. r· 

- Onlar bu sürat ve bu imanıı re ıstıklakı senı-den seneye çoğalmakla· kay, bazıın l~hal, karın aQ'rı'arı, baş Bğ· ' gibiler aç kalmakta'!\ çok fayda ıor!ıı 
rajmen, Trabzon Erzurum yolunu bin masum hislerile ş:ı~abilirler. dedim. ı dır. Ualn. z merkez kııza, Akçaabat ve r ları sureUle t u gibi lğtfdat hastalıkla- ler. Bi'akis kans z, so'ğun benizli, ı . 

Enela inanmamak istedi. Dört 
ı,e, yıl evYel değ'ull genral Salibe a
mellyat yapmak üzere Erzuruma gi -

derken, bütün ı,,ıyret ve lsticallerine 

bir m~kka.t içinde iki günde ancak Fakat biz gayelerimize varmak için 1 Vakfıkeoır kazalarında zü~ra .. tar~fı.ndan rın b~ş a nak Qzre o'dtıfu anl~şılır. Bil· yapıb, ak,amfarı llZ veya çok atışl o'•:, 
lutt'dtbildiklerini söyledi tuttuğumuz yo!dan bir an için olsun ı kullant!maya başl~mlan ~unı ğubre 1?ın bu h ~ssa ysşı otuz beş kır.n ıecenlerde bu 

1 
lar, bf le haf;f hafit ö{stlrenler fstı b~ 

Doiuda 0 zamanki yckluğ un yal - ~rı~mıyacağız. ı yıl har~ce .Ya.rım mıl~on lırayayakınbırpara a'alm da 'la ziyade naZ8l ı dlkkatı celb kal~a 1an zarar görUrler. Şüphesiı: dJf• 
akıp gıtmıştır.Bu mıkd~r g~ç~n seneye na dm!lidlr. Bsş ağrısı Jçla bfr Haç, karın 1 glbı.eı in bol gıdaya ihtiyaçları ,,r ,~ 

1 
• 1 zaran hemen hemen bır mıslı daha art- 8 rısı 1 ln b'r il ı;ı • 1 • • ~ 1 Aç kalma erns it badle kabul o1unduld. 1 

Ardahan Senede mı iyon mış demektir. Halbuki Of, Sürmene, Maç k!d ç ··dl ~·1 Lh~l 1

1
çn bır ılaç ce 1sonra harıt müshlller vermek stJtfta. 

ka ve yollar cihetlerinde köylüler eski ö r im.uzı r. k e tn t !b lke karşısı?da 1 oructın vaz'.tesl ko~aylaşt rılmak JJJ1ııı. 

O b k 1 
k'ld h r h . fk 1 1 1 g zer ili JUmmD demsık olur Onun ıç'n d B dje'er 

v 50 ş aya 1 şe ı e a a anısı ve a ın a tara arı b 'bl 1 1 . ır u zam11n uzviyet muzir 1118 ' 

Yag Ve n gübrelemektedirler. Henüz suni gübre u gı şera t 8 t•nda lıuaule gelen bu deo tamamen kurtulmuş olur lf 
· · ı· b ı b k 1 ara71n "Il fyl t~dnvfs! aç ka'maktır • " 

k 
ıslıma ıne aş aınayan u mınta a arın Mld b'lb k . ' Umumiyet e a'tmış y1 , 101 ge9 . 

hayvan Ç 1 ar 1 r 1 zürraına arazisini ~uni gübre ile gübı~- fstir:h:~ e!\ır~:~ 1a~:c~!erJ, bö':>rekl,rl l olanlarda bekim tavsiyesi ~Imadall ııın:. 
ı lemeye başladığı gun Trabzonda yıllık f 1 1 fi '-iç Vf y.ı çok uıun bil almsk ta doğru değlld'r ÇüttkÜ ııı00• 
j gübre sarfiyatının mikdarı bir, bir buçuk ;sı a •rır .e yem~ e:ı kes~ek lazımdır. biller çok: defa bağırsaklarda kafl hll~ 

lııs,·aat faaliyeti her yıldan fazla~ır, hu sene hır çok ı milyon lirayı aşacağına hiç şüphe yok· u l~çd ;ı~~ t~ avısl }MI btr ledavi muııa bais olurlar. Uzviyet bu teoJll ,o· 

k 
tur. usu~ kfı ·d~· l 'imın. zaman halice gel-1 mukavamet •<!ebUmelldlr ki buou d• ıııı 

bina VP. rna~azaların inşası bitmiş olaca ) Trabzon gibi karadenizin ğerek de· m~~ ~lser Z n er sıhklerlne ta·ı~Je et·ıcak iyi b'r hekim tayin edeblllr. ııe~,, 
Ardahan [Hususi! - Her yerde ol· niz hayvanatı, gerekse kara hayvanatr- ~·~er r. 148!11~0 zaman mtdcmızi ve müshil almayı tayin etmeden bllh8~ı 

duğu xibi bu sene Ardahanda da hıım- nın en mebzul bulunduğu bir memleket h~~t~lğrler.mtlzı, ~ğır~klımmm istlra-, yaşlılann mQsbil , hele kuvvetli aıU ,ir 
malı inşaat faaliyeti görülmek~cdir. Ge· de suni gübre fabrikası için bütün mad- müdd \ne ~a drme ço faydalıdır:. Bu 1almalan bnen deflJ, çok defa ıııu~· 
çen sene Oltu c2drlesine inhisar eden in- di ve tabii imkanlar kendili~inden hazır- . ett zır 1t~ a yenileri gelmedfğı ıçiıı neticeler verebilir. Bunların orLlf fle 
~ual hu se:nt' umumi bir şekil almışlır. lanmıştır. uzvıye en a 1 ması ic P eden ma :id~ler tıfd eylemeleri gereklidir. 

K0t.sahamn hem~n her tarafında kereste Ô~rendiğime nazaran Uınum Müfet-
kum \'e taş yığınları ve bunların etrafın- tişliie yapılan bir miiracaalta Umu'lli Ye • u • d 1 
da ı,·alış:ın ylizlen·c anwk göze çarpmak· Müfettiş B. Tahsin Uzer bu işle bizzat n 1 m J e e r 
l;.tdır. Yapılmakta olan in:-;aata g~re, üç alakadar olarak tetkikat yapmış ve bu --~~---••lllİİilll••••••• 
<ıy !'onra kasaba dahilinde yırıni tane taş hususta Trabzonda bir gübre fabrikasr- (Ba~makaleden devam) 1 ıetl ,-t 
ına"'aza ,.e 

011 
kadar beton amağ-aza nın kurulmaaı için hükumet nezdinde te· . retle bertaraf etmJ.ştir. Milll .k:UVVe~.ıe!"' 

6 şebb .. d b l x. d t . f Bu kuvvet bır •kolunu, Ezruruma, idare mekanizmasını Kema1izm ııe-.· ..Ar 
iki fırın ile helc:diyerin yaptırmakta oldu- ~~ (' ut un~~aısını ~a e mı~ ır. l k dlğer kolunu, Çoruh vırn.yet!ne, Kuvarran gayelerine doğru götüıımekte göstt>"~, 
~u olel \'e Jandarma subay evi ,.e ilk .. '"?an, ngı ı.~ -~ıe ush ml~f 1f. 0 mla ve Murgul madenleııine uzatacak, diğer isaJbet ba.şlıca muvaffaıkiyetinl te~i '. 

t. ı ı · b't · ı:. ı c klı uzere pıyasaya suru en mu te ı ırma ar• o o,.;u )ına~ı ı mış ııu una a · r. .Aa da.hali güprüsil ı d k' "b 1 d .. . d R taraftan da hududa kadar elektrik vere- mektedir. Kuvvetli mesai arkada.11ıı!1 .ş 
Kasabayı iki kı">mını birleştiren ve 'ft .. :bı g~. ret er .hen zurrka d~ıı zçı~ak~ ~s rek, bü4in bölgeyi nura garkedecektir. nun kuTduğu binanın sadık birer yıı.P1' 

d 
. 1... • .• mecbur kalmış olması hem çı çıyı mu- gu resını ercı etme le ır. un u tütun 1 • 

} eni bo; anıııış oliin cıı.ır ..-oprunun ge- tdzarrır ve h.!m de iskan muamelatını bilh f nd k b h 1 . . r . Tortum şela.Iesine sartedilecek me'b- olarak çalı.şınaktadırlar. l' 
çilmeı bir hale gelen ahşap kısmının da 'k . . 

1 ~sa 1 
d 1 

1 
a . çl~ e~ının R ge ış~ebsın~ la.ğ, ileride doğuda kurulacak müessesele-l Doğu kalkınmadıkça onlar rallg.tı ~ 

l3miti dii!'lümilmektedir. 1 tavı etmıştır. skon ~relcbe t~ e vbenkş 1 0 dan ush gl~ resı r:n temin edecekleri ka.r yanında her gün remiyecekler, rahıatı 1ıı.;ndi1.erıne ll~ıı' 
dd . d uvveı n a ıye a ımın anma su u en . .. . . ,.,.. ıc9Y. 

Kazanın başlıca ihraç ma esı sa e' , k b' d k 1 d' . biraz ufalacak ve nihayet, gUnun bırinde, edeceklerdır. Zigana ve Kop'un ar ..t' 

d Y · t·1 1. ' Sarıkamışta nakış kursu ısa ır zaman a ema e er ırıyor ve .. . ô!r yağ' ve ayaklı hay,·an ır. ağ ıs ı lSa ı k .. J" k b. d doğu bölgesınde muharrik kuvvet sudan bir heyula. gib1 gizlenmiş bu esra.t1J ( 
mevsimlerinde yalnız Ardahan . kazasın-t a~ıldı ı oy ub !ısa ır zaman a mahsule kavuş- ucuza mal olacaıktır. jrın, Atatürk'ün göstercUği medeniye~( 
dan vasali olarak bir milyon kılo ~adar! '-' , 'muş u unu yor. poğunun birinci derdi , trenin yok - viyeSine çıkması bir gün i.şidir. 13~,,utf 
yağ" ile 5000 kada!' ayaklı hayvan ıhraç Sankamış, [Hususi J -. P~rU!Z na-1 sulluğu idi, önümüzdeki sene bu yoksul -:kuranlar, bu muvaffak ve parla.1' ~~ıl' 
edildi~ine ve bunlar geçen senelere ııis- kı ş, örtü ve haıı . gıbl çeşı<ılı makine Po•fa """'n/erİ luk artık maziye kaırışmış olacaktır. İkin- göı'ecekler ve hattıa., millet.ıın tarille ış{tf 
betle daha müsaid bir fiyatla satıldığına işleri gö ttrmtk ı çıa B yen Nebabet S.t- ·-~-- •• _..__ .. _

1 
5w c.i ve "lllühi.m ~es.ela:ie eılek~fik~}!Qn kal edecek şükranını da kulakıa.r11e J 

ı ...._... J.Slallu- • Trahoa ••taluı 
göre, kaıamızın iktisadi vaziyetininde rık<;m ~a g l~rtık 1'' . vz"p3şa kokulunda !dl. O da ya!k.ında halledilecektir. ceklerdlr. 

Old.lf O.Ut fi' 
münıkün mertebe düzelmiş olduğu kabul h rgün saat 8 dtın 17 ye kfdllr Bayan· OımıartNt 11 Cumartaı Uzer sözleıılnin arasında maden dava- C/H ~ D BA!ı'.·· ./ 
olunabilir. ı ıara d3rs vcrmckt.dlr. 22 Haıirı:oda Pazartul 18 Puartıul 1~::: sına da temas etmLş bulunmaktadır . Ya- ~ 

İskAıı i;:-led 1 açıla, kursa ki gün .çır.de ıs Bayan Qaılamba 18 Pet'f9mbı 11,30 pılan üstu,rı körü bir hesapla yalnız sa - Tahsil dardan şikayet -
Kaıanın iskan işlerine bitmiş naza· kayJolunaıak devam t>lm ~ kt,dlr. Yen Kan • Ain peetaıan tıhta. 30v..ooo ile 400.000 t on arasında aıııl' 

r ile bak labilir Ancak iskan kanununun mQrac ıııt ve kayıd arla denm edenle· 0Uma.rt6.'ll 18.17 OUma.rtıeıli ıa.ıs kömür bulunmuştur. Ye~ sondajlar DUn matbaam za Tutan~ k?Y fıl fi' 
1 1 ' · rtmaktadı B·r ay müddetle Pazartesi 13 17 Pazartm1 bu adetleri arttıracaktır. Şu halde Hakkı çavus geldi ve sayım fÇ ıı ..rıır'4' 

yerli köy halkına da teşmil edilmesi do· rm s yua a . , r. . . 13.11 dogu- da bu ko"mürden istı'fade etme"dir. ralarda köylere çıkan tahsildar ı~ 
. . . . devam ed~c~k olan ku· s nıüdit)tlnca P..,mbe 13.1'7 Ça.rp.mba 111.lS a 

!ayısı ıl.! elit senedenberı ehnde bulun- 1 b"l- 1 . . .. 1 - "' Sayın Uzer işte bu kömür ocaklannın da dinden şu yolda şikayd etti: fi' 
d 

· .. 
1 

. b. h 1 1 d ,. öğrerıcl er u un m ın ne ış tt-ru.. o & ren Oltu - Torhm postalan ıtt• 
urduiu ve m

1
un )ıt . ır a

1
e ı · <0y u,..u mit olaca . hndır. cumart.est lO.OO ~ l&.oe ç.alı.ştırıla.cağım müjdele<M . « Sayım verglstntn iki ttık• tdi~ : 

tarla ve çayır .mnın ııamur 1a ıne getı· _ Q ba 1 Biz, taıbiatin bire verdiği kuvvet men- rllmesl kabil lktn tahsildar Nore 
11

(8' 
riıerek yeniden tevzi ıesçiı c-dıtmesi yü- _ Karsta bır kadın boğuldu ;_:e ...:::;m 1 

·" balarına ancak ıbugün sahip oıabmyoruz .• ıııa hepsını btr taK:sıtte rc.t· 
zündcn baha toprağının elinden çıkma-j Kus, [ H ; sı:.si J - Suya duşerek CmBaTtıelll f.M onma H.11 Asırlardanberi kendi haline terkedilm1ş ceksinlz »diye bfzl ııılı:ııtırıp dı.Jflldl}:' 
Milli toprak diişüncelerine uyg·un bulma· boğulan Mıı.h . u1 kllrıSı Fatma Ak aş.'ın bir muhitte i!ık emekleme adımlarını at - Bfz1m de şimdi halimiz yok. Naıat; 1~· 
yan çiftçi 474 sayılı ~nununuıı biı·inci cest·dl Çind;;gı denılm suda bulun· b t • mak zordur. kati celbetsenlzde tahsildar kaıuırı 
madde.'iİ hükümlerine d.ıyunanık umumi muşt r. Fethlmeyyit neticesinde hıdlsade Bu f?OCe nft e Çl eezane Tahsin Uzer, rahatsız olduğu zaman- dan ayrılma.sa. 1 i 
hukümlc-re nıür'aC<!atla iskanca yapılan bir kasıd o:maj ğı anlaşılmış ve ölQ· • İstanbul.. e~zanesidir larında bile, Büyük Şeften aldığı kudretle, Alakadarların nazarı dlkkatlP 
tesçılin ibt;,ıli yolum.I• dava ikaml'sine r.ün dı foir.e ruhsat ~erilm1ştlr. bu eme(k.leme devlrlerin1 büyük bir cesa- l:< (f (z. A 

:~==··==================================================================================~~~ -·t 
aakerl vardı ondan alıthm. Bıun içimde Z'lyneb durdu s 1nra : den, zabitlerden, memur: ardan bt~ 

·kan: Semih KARTAL 

=- lbydt. S n e'lnl sllrm"' burı lımt . ta gö:ı'erlmi kap::mış olurdum. 
rııekr~t h-t"tA o ~raksın . Üı.u'me s~ıı. · - 'J'ab11 smfn ılbl nu k... Sustu, 
Ben b•p§ nl taşırıııı. S"n benim g5rO· •özü O YH d't b ra' h. ~\'erini sobııya 
110'1filll• bakma ., . reıneliw löğlamd ı r UZ ·ltara{ l •ıLdı. 
be"tnı. 1 · - Se k~dar sıcak oldu oJa . Ne 

Ôıtiey~ doğru ycr.ı o :idlarır.d" yer· ya~ aczğ:z Şl7 dl Zeyneb? , 
la~nalt ıdl!er. Hıttlc' nl e d•hı evvel- - Ne mi yaracağız? B -.~l .. ycc ğ!ı 
c1e.n od~yı 11üpOrn rl•, te'llbl" mlş ve ki · - No yl? 
ıacı:ftm a b · z ı r~aJLJş lı. Soha"ı ıı1unla - S "'nfn tamamlle iyi olto' nı .. . Bu 
da!du ... dular ve çıtı <lı. ard..: yeDf\n odun· ç ok uzun fÜ mlyecekfü. Daha 11mdi en 
l.arın tealrUe kızarın t' :o!>• nın lrar~ısıra o'dukca diiıeJd n . . Betkl tir hafıa s...ı:.ra 
keyltle o'urdular : z yn~b güdü : n·tıır hıınanıon iyi o'acaksııt. 

....... Keyfe ~ak ... ~ o?:ı.. rt güıel ya-! - Bfr hafta d ha mı bu hayat ? 

h d 
.. 

1 
_ • - N eE I U" •• B r pıı·çıı \''!iXV kt~n 

ıyo~ e •• mir • 
K d · d'''k . . d" s kıotı çekeriz. O da geç!r •.. Ne 1,.pa· 

t rı ı .. aU1 z,rhe ~ ı sttz u sonrn: 1 m Al'ah mu takını v.,rsln ... 
,__ Ş.ayı::nı b 'Ytf.tıin Zeyneb d '!di. r - AIJab mustakını vers'. n de nede· 

Saca bU!1ln ö 21 Oaıe~ mlor ettar k11lft·a · tnek z yneb? 
tır; S~o ohnH•) dııt ben ço'.cıan haya- - Ne bileyfm? Valdlle bııbamın bir 

bir şeyler kaynayor. Ozııman bununla - Hahrlamağa çahs • Aklına gelen·~ me~ler? vı11 

kendimi oyahyorum. . lerl anlat .. B•n. Muhakkak romana zaten' Mü'azlm Kaddnln yiizOnde b•· 
Son"a elfndeki maşa Ue ıobamn ka· temamen uygun olmasını istemiyorum ki., çizgileri yayıldı: a~O~ 

pağ1nı açrrak oduntan karış'ırdı. MnlAzim ~adrl b'k!y,yl hatırlamsk - Bilmem diye cevap verdf· 
Kadri z~ym~ba baktı. Sonra gllldU: için gözlerini yan kapadı. Z1'yneb onba· btç dOşünmemlştim. ıd'(' 
- Ne ıç·n giilüyorsutı?.. şı oradaki btr pöstekiyl sobanın başına Zeyaeb mOhtm bir dava ısbal 
- AL>Jıma bir hlkAyt ~tldt. Bilmem d ogru çekti. Ve o aya oturdu. Sonra mit gibi c ddfyetle. .,o· 

bilir misin? . Robeosoala Cuma uzak mülblm K ·driye yanını işa"et ederek: - ŞUphesh: dedi bu masallat~Jldll'ı 
bir adada yapayalnız ka'mıılardı Bizde - Gel sen d ~ buraya, vıınyana. O· gloler yızmıvlardır. Onun l9ln ~altı~. 
Seninle onlar ilblyfz tufahm.. Burao;ı bem de.ha rıcu ded• rlnden bahsetulşlerdir hep... a~' 

_ Bilmiyorum bunu ama... man- K•dri S'S çıkulJ\a"atı bu arzuya b.cn şilrlerl~de ~aha çok kô7lü}et 
lada bayılırım. Konyeda iken biz de ba lla~t elti. S Jb". b~raretten kıpkumm ol· rınde fak_lr uzerınde oalışacaaıın· , 
zı günler kadınlar toplanır 1ı. Btr H~el muıtu. K'lvvttlı bır haral'et neşredlyGrd 11. Kadrı devam etti: _ _ bİ',, 
hanım vudt. Belki yQıyaşıa.daydı belki Zeyneb ııabı•nzlendı : - Evet. .. R~benaon buyuk atııı• 6~ 
de dah 1 r, zla idi. Abdu!mectdl bile iyi· - Ne duruyorsun: Ba~lasana a: ttk .. yahat yapmak, dun7anın her tat ,,-d~k 
ce hahrlardı. Sabrım tnkendl. hışmek lnsanların ne suretle 1 sut"'. 

Kadri dlrsellee yaslanarak o'uruşu· lannı öğrenmek hevesine kapıldl· tJ ıf 
O blklyeler bllfrdt. Ve ber sefer ~ü nu deibtlrdl sonra h'ladt: bir yalkenll ieml alarak L!verpoJdC 

zel .~tr masal anlatırdı Ben bir köşeye - V 1tk. il6 t · glltf'rede Llverpul şeb rddı. ~şıl 
çekılır ve su çıkarmada11, bir kelime de rlndtt çok Zergiı blr a iam vardı. Adı Sobanın çıtfrdılan mu1az1ıoiıı ll,1ııı· 
kaçırmadan onun anJaltıklarım dinlerdim. Robens...,n Krüzot idi. üzerlne sanki muatazam dao:ıJıı)llt 

Ş(mdi burada yapacıık bir Ş'J yok. - İngilterenfn neresinde bu ıeblr? de dtııüyordu, f,P'~ 
Anhıtta şu blldlğln blklveyl dlaJfyeyfm. - Şimali Şarkisinde... Roben~on Bu satın odada çıbrdıyaraıı t-1t1 '. 

- Robenronuu hfkayr slnf mi anla- , Krüıol fsmlndckt bir zengin adam... soba Kadrinin hafızasını tahtlk ~~-J 
tay:m? U"utmuşum kuımen... Okuyalı o - Dur biraz . Zengin diyorsun,. Nf- Hllliyeyl tamamen hatırlauıı~tı, •P 
kadar ço'< oluyordu kt .. Adeta çocuk· çln batan masallarda u"rinlerden ve ta dc:nm cdi1ordu. ~-,,..... ,pl 
tum o zaman .. pıdlphlardPD babaedırlır d.ı kOy'Oltr· t , · ~ 

ft 



• 
- :w llazlran 

EN SON HABE RLERD -
Sovye~ - Japon münase etleri 

büsbütün bozuluyor mu? 
Doğuda kurulacak 
olan şeker f abrikaı 
Ba~\Tt kil Parti Grubunda 

izahat v .. rdi 
ıı .\nbra, :.!S ( ~\. A ) - Çuatu~iyf t • 
lalk Pa:t si K,multy Grupu bu:nıı top·ı 
c''~ı~tır . Bl~güolr;.ü toplaotına liaşvetdl{ 
li' aı Bayn • u ııiye rr"-ıur~k, yeniden 
/c~ra"l'a b.ı~I uıo.cık. ol•n suıayi iılırir.
"eı.ı ha.tıs t 1 İi ,.el u a:İ'<i« Gtrptı ve 
'fa•k.t 
1 ' a aç l :cak ş11l.:er filb ·t:uları ve pao-
t'tltr Z~rlnt nı •ı 1 i &adi H ı·rııi fay~a1a
q:ı! _,:~t ı . v" çek•r •8Dl'yl'nio fstrzua 

1 :.~ ' bhıayts (lttJslli Uz~ri .de durmuş· 

Sovyet Erkanı Harbiye 
Reisi tayyare ile Uzak 

Şarka gitti 
Çin tayyareleri bir Japon harp gemisile 

üç J2pon vapnrunu batı:dılar 
Şanıbay, 28 ( A. A. ) - Çinlilerin 

yeniden bnı sedleri tahrip et ıtldtri hU
tii rHaıektedir. Bazı mırtakalarda Çin kı· 

I'• t' G k .1 . 1 1 tutı bızı auzl \'O k:ıs·bala·ı i!ga\ cı . 
) ı , u rnı ş · er unoıyı n.n 1 ma- . 1 d' 

t ~ . .. . • . .. r k tmJ t' mış ır .r. 
.... nbı ı :ı H.ultt, · •n ltsvl{• o ~ ır. ' 

_ -- '._:inliler tlöı·L ycruj batu·dılaı· 

Alınanya ile 1 Hl\rkcu, 28 ( A. A. ) - Çin tayya· 
l',le:i b:r .Japon larp iemj5j ile u~ r.ak 

ı trye vapurunu batırm•şlarJır. 

Nakleden: S. A. 

1 Mahşeker akşama 
doğru süslendi 
Dişi Dudunun kafesi başına 

gelerek içinden gelenleri anlattı 
- Vah kadınım vah .. Senin g1bi n a- kafandan geç1rtyorsun gibi acı ve sert 

z!k ve güzel bir tanezın ya;payalnız böyle Idflar söyledi. 
dört duvar arasında kalması reva mıdır? 1 Va'kın dudunun söyled1kleri ha;k1kate 
Bir senedir erkeksiz kalmak sana yakışır uygundu ama Ma:h.şeker kendlstn1 t>eyn.
mı? Bereket versin ki senin gibi güzel blr derun frlayallne kaptırnu.ş olduğu 1ç1n bu 
kadının bu şehirde yüzlerce ~ığı vardır. sözler ona pek acı geldi. Bu tesirle hemen 
Bunlardan birini de ben tanıyorum. Kom- kafes.1 açtı ora:dakt dişi duduyu kaptıAı 
şunuzdur. Sevgin yüz!lnden öyle bir hale gibi yere vurdu. Ve zavallı kuş bunun te
gelmiştlr ki arta kalan ömrümce onun ke- sırııe ses bile çıkaramadan ölüp gttU. 

on senelik ticari 
rnünasebetlmiz 

cıerleıl.ni anlatsam hakikatin iblnde blrlnl Ma.hşeker 0 gece lhlddetınden evden 
~o\ )'t>l Erkthuhnl'lJlyc Ht .. Jii b•ı ö 1 1 1 Vakıa n kocana 

. • e .s Yem ş 0 amam. se • bir yere çıkamadı. Er:tesı gün aqama 

I!:- r1 in T ii · k ticaret 
Oda~ ında f amin1i 
bir ıniisunıere Yerildi 

\"ladlvostoku utlti kocan da sana O.şıksınız ama meşhur m e- doğru yine süslendi ve beyzaden1n ev1ne 
}loskcv• , 28 ( A. A. )- E.rkamhar- sele:ilr : Derler illi aşkın çaresi ya taıha.m - gltımeğe hazırlandı. Ve tam bu sırada ytne 

hife H•i111 boıün ik.J molö 1ü bir hıyy11- muldür, ya seferdir. Kocan sefere çıkmak- SO.ld1n nasihatini hatırladı. Kendi kendl-
j re i"e :\loı.~ ov~dan Vil8divoı toka kadar la se'>dasmı teskin ede:. Her gUn bir dl - ne: 
aitwl•1 Kızıl orduyu v • bava kuvvetl~ıf- yarda, her an b1r güzel bahçede güzel kız- _ sa.td bana akıllı dudu Ue konuş 
ni tefı.ş e ı ru"ştlr. !arın içer, söyler, gezer, sn.na gelince onun diye tenbl!h etm1ştı. Ben aptallığımdan 

.JuponJar bir t•,•nbctlc })~ı·l~:rn ayrılığHe bumda harap <>lup :kalırsın ... gittim di.ş11le m~avere ettim. Şimdi gtdi 
r - Hiç aklı olan .adam bugünün .zevkini yarı- 1 d d U .,_ Eğ d K"-Urp tl c•(lildJ kr . ? . -"·ü ası u u e 11\.onuşayım. er o a vu -lic · r.ln 29 - Dü• BH"Jndckl Türk na bıraikır mı . Bugün beyzade He zev.ıı. ktsl ibi ksU n1rse d 

ııa, 11'"1 rd e sırııı ol\uncu dötvre 1;eneei Ha'tk'u. '.l>\ ( .ı\. A.) - Lun\cry d~· snra edemn. Y:ann zevcin gel!nce onun- g a e 'onun a canı ceıhen-
~. L. m!ryolu civl> rırıı1a <'eVtm eddn ş'ddetH 1 N 1 ·k dil b Bö 1 ln i neme diyerek dudunun kafesi başına g1tt1 it. &!n tı.e Türk BOyük clçis, it urdl . a... e o aca nya u... Ye ge ı ş 
il•ı. f)t • ·ı·u k k · ııbn ·d b' t" c• ınuh, reb&ltr nellce!llndc Çı ı k u vv'- tlerl bö 1 ve 1çlndek1leri saklamadan brer birer an-

i· tt' 1\, > r ın r u ı.: 1 r o .,n j J 28 ) k. T ' k U . l Y e geçer. lattı . 
~r. :p et n ış i•. Bu tö end: Hamdi Arpak lap,ond ftkr~n il hı, .•ş ıbk. bl.'kr uvv~ oıt .e l G!'b1 bir çok lA.fl-ar royled1. Mah~eker Dudu bunları ıettfn'"'" 
Ytıt.Al 

1 
t d ,1 ,.. irn115ı•a· ı ·e ırıt'l esr(mıro d 1 ..y• ..... der1nb1rdtt-

'' "nn t ·ıı · t os , u"unun Ol 30fl0 k' ·ıık ht l ,.. k t• .ı e: şünceye daldı. ııe1en 1 . 1 1 b' h f • ve '' r , t p n . ıını\;a mu- 1 , d 
~e >erı ~"le sam ,.. ır · va ç n- , 1 - Belki ayrılık acı anl}A lbır erma.n 1 N ""A d.i d 
1 rı 1c. ryın t tt Ciot ve bu mt:dd .t za'- h&ora1~: ct.ID'Y

1
' ~ıuv?rf'k ol~uş •br~ırh. olur diye düşündü. Ve o ge-ce beyzad.enin k di- k edi yap~ım ;:_~im sö :yordu 

tki ııl . kt •t df aaıı ryo u uzerınd.e pcmşa'l ,r \- evine g1tmeğe karar verdi. eıı en ne, e6 er "6• ... yu y er&e1n 
)r ş var t ye nu un mu eaıı. - l 01 • _ 1 . ı.·ı b l1nd allı 1 'bi uh ~,_ 

" !\ıtır .,ı., .,1 • - 1 f t' e g-... e:ı ı pJnlar yava, yavaş gf!r çaı J Aı,.'"a"""a do"""u M"'"''"..:ker süslendi. Ha- unun -e e zav eş m g~ m a:~ .. "' n o utı ıı u soy.e:ıı ş r. b t t d "'i ... e.• ..,.""I'" ölü U O 
At • Beye ·~ amış ar ır. zırlandı ve el ayak çekildiği zaman bey- r m. nun 1.stek.lerlne göre ltU etsem 

~~ıı~ rr'JJak'l lic ırrt 0
d
11181

H rchll Doit~· Bit· kısıııı .Jı pon ktı\ veıkri ./11uon i ı:f /,1s ı11.-ı hr•ı 111 ~mı~ıi1ıi karıv zadenin evine ...ıtmeğe niyet etti. Bu sı- hiyaııetine ortak olur, sahibime nankörlük 
ltı,, , u · .t il r:u~k.utı ~ und Arpa .. a ., - r '!)• n ol 
IJı'e•kür e:mıs \'d hı iiokü T~r~ . Al · nwJu.t!ıtaı·ıt ~dllcli I k r ş mlldı'ıf.w eden bir ('in neferi rada kocası sa.idin seyahate çıkarken yap uş urum. 
'il ll< · ' 2' •• Nenkln "8 ( A A > - C0 nu .. i C'i:ı kendisine söylemiş o:duğu 6t>zler hatınnn 1 Sonra Malt.şekere döndü. ''k ... ıstu ~ ur.un bU}ll' ln·µt · kl s etı ı J tik ti d .il ' .. J -k {ı' P~ov ı1"~irvo' ııııu t hrip • tmişlerdir . ~fll · geldi • 1 - Alla!hgllzelllğ1n1'hergünb1rpa~ 

tı, ş' ~ r.a t'ayr.ndıtını söy!ıın1t ve s amc a c erıe)cn ıtfon ·o?vt !· t-ak • IJc ıı Önlilll t la"tfı'\dan ' ' akl iki l'\- · --'-h tt b ....ıı .. 111.k d '"' 
11lltoJ • , , ~ 1 . · ·irinci m bir k.ısıııı teıramtle o;.utıasa· a edl!- 4 

• ,. • 1 - Gideyim de bnri bu işi dudu ile lto- u.u. a ar ırsın, u &l.U<e sen e varıı.en 1•t fil b.rı çok t m ı z ş ~)eı lıc~ . , an z ttnl· d lruış ı r. böyle bir kl>§eye çekilip oturmak sana ya.-
lııı llltlnas-:b•t1rrlı· İ1 Uı.i bütük ve asıl m•ş.lr. 1 . nuşnyım dedi. 1 
ııı." 11ıe yakışac k. ş klld•l d ~vamını te- .Jıtı>onlaı· l.ıh· nıu,·atral&.ıyclinden Fı·nıı...,ırnııı t.,: inlıJ• ı·c· ~anlııııı 1 Fakat bu sefer aklına baı;;ka bir şey raşmazdı. Bunu şimdiye kadar sana söy-

1\ 1 etoıir ir 1Julıs•1tllyorlar 1 To' y .> ·>s ( A A ) _ Bu ayın 22 geldi ve kendi kendine şöyle söylendi: llronek I.stıy~rdum ama, ibelkl sözüm geç-
l'o · ' - · · . I B dü ü · asıl duduya açsam mez diye sUkQt ediyordum. Şimdi mttna-

'l ı ren çok r:ımirni ohruy, iki dost Tok.ye, 28 ( A. A ) - Naıkhıden sindQ Fransa h:'i \.. Ornetl ç ·n Here 120 m'l u ş ncemL sebet geldi de sö lü Nlç4 bö 
1 

ttt ~tin bay a~l·rlls s}slenon Türk ticı- 2'•'tn lıa">er'en gor•, Şfmıll fa!kt el ~o ı lu'· şimr•nn: r ~r :mııl:ztHt:Fsi, 20 ml'yon ne olsa :_rkektir. Belki bent niyetimden müh(m şeyleri gi~ Y~~· ola ndudye 
'Ul~b · J h d k t l ıı d rr t hh "' t 1 · ıt· ınene.tmege kalkar. Halbuki onn. eş Qla- P ş m n uya ~ıl'll_ u Or.de untılul'l'.lıız b!r aı.:~a ?l i•- httı~" en Uc ·m < en .Japon ı u ı l!n· ı n k 1 t v rmt,..' "' u e mış · . danıştın 0 a.şk haUni bilmez muh !bbe 

·qq.tnr - - _ ------ _ rak alınan dudu dişidır. Bu halile her hal- . · • ~ -
. K 1 · · l · · de bu işte dtş1 duduya danışmak evl().dır . tın lezzetinden bir şey anlamaz. Üste11.k 
\"~ııi auiız•keı·~ler amutay müzakere erı Almanya da }?UZ e lı bın , Ben ondan müsaade tstiyeylm dedi. 1 bir de geveze huyu vardı. Ben de bu ytt.ı-

"'" Serıtrt, 29 ( A. A ) - TürkJye . Al Ankara 28 ( A. A. ) - Büyük Millet Çucuk bahçesi VOf 1 Malışeker bu niyetle dlşt dudunun den onunla pek sıkı fıkı konuşmazdım. iyi 
~ltıı.t Ctrıt ı.nJaşrnaunı yap~ üzere Meclisi buiün bay Hilmi Uranın riyaseti 8?rl1n :ı9 - Be burrda Ent·enas~o · kafesi başına gelerek 1ç1nden geçenleri oldu da cezasını buldu. 
~, bı" Mo.,,meno~luı U'l ıi1as : tl tltın.I altında saat 11 de içtima ederek vesaiti nal ha\k ,s•hh 'l t J;onıresi toola!jmışt.ır. ' birer birer anlattı. Dişi dudu da Malışe -1 La.kin bu işleri şöyle derin blr d~· 
ı-.for h•ytıt burayı ı••mfotır. H~yet Is· nakıiye kanununnn 6 ve 7 inci maddeleri H• p · r .ur Dokt' r Vaıte: bllh~~'' ıld kerden bu !Afları işitince gayret damar- meden söylemeJc belki kötü net.iceler ve· 
tır. 1~da u"' f mt b! r ıurette k' rftlanmış· nin deiiştirilmesi hakkkındaki .ka.nun li· nok.ta üz rinde. lsr~r f.tmfştır : B·ıı ~ ~e-1 ıarı kabardı ve: j rir. Bu gecelik ibana müsaade et, sen d.e 
btc1k 6k )'t kır.da mOztkerelere batla· yihasını müzakere ve kabul etmıştır. re~ mllt'aıiele!iı, d .4-er ~ q çcc ık ölum l ~, _ Kocanın dostluğundan ne zarar beyzadenin yanına gitmekten vaz geç. 

1ır 8. ç k t . d'" t•• mü ıdıledlr. Bu mey.., nda Alm:ıoyarta .. , . ~ 1 Yarın gece l!yık oldu· lb1 sana muha.b· 
~ lf e ayyereSl UŞ ll VÜı f'ltl bin çocuk bahçesi me\CUrl oMu gordün. Vefasızlıgına mı ,şah1t oldun. Ne! - gu g 
~ p '>S ( A A ) U u. talimi A"unu s0d"m1ş''r. t çabuk başkalarına gönül verdin böyle? . .. ,bet yollarını ögret1rim dedi. . 
("ı'/ • • d raQ" - · · - . ? .~ . . . . , , . S11d akın zamanda buraya dönecektir. Maıhşeker dudunun bu ıa.tıanna kan ... l8ftn e yapan askeri tayyarelerdt'n bırısı buiOn Bn .\lıuuıı ln~~attsinlu ıul~I y dü 1 dı vebe~ad nin rtesi ..,.tm L. d d 1 ı R ı 29 B u b" Al 1 Gel etme dostlarını ağ'latıp, şman arı- J~ e yanına e ıgece ıs~ e· • 
~ motorunda vukubulan bir arıza an . ~ayı . r n . - ug n " r . r:ıııtn yo nı ~Udilrme, onu herkes içinde mahcup ' ğe karar verdi. Dudu o gece sabaha kadar 
QrD'Q~ / k/ düşerek temamile parçalanmış ve ıçmdc çu layya~es • b r a ızt uz" ıne SelA- . ' b' türlü hll lla.r 

O T Q { Q T bulunan iki ki i ölmü tür. ı rı ik c1vn· ır d 1 m"cbu l bfr iniş yapın ş~r etme, Allahtan korkmuyor ve a.lemden u- ın e yo mı dü.ştlndü. c/, ş ş Kaz\ eılmumış~ır . tanınıyor musun? Böyle kötü bir 1ş1 nası1l Ertesi gün ak.şanı üzeri Mallşeker yi• 

evam edip gidiyor Hataydan dönen katip izahat verecek . -- -- - ---- ·- ne hazırlığa ;başladı, sUslend1, gttıtt on· 
l\ . - Andolu A. .1 dar güzell~ti ki, sanki bir ta'blo haline 

~•ıııd tıdu~. 28 (A. A) - Tulke ı'8mede Cen~H~ 29 ( A: .A) . . . .ıan ı • G A geldi ve lbln türlü cllveler yaparak • 
ı, ld ta b.ııı k.Hgaş ıhklar olmuş V-' ör- sının H~sus~ '.'1uhabın bıldırı~o~ . Mıllet MEN ÇI UYEM yollarını öğrenmek üzere dudunun ka.fe-

~~e ilan e fümlotlr. er Cemıyetının Hata~d~kl ~n_t;~~b~ ko- • • • sine yaklaştı. 
llı~tr Udüs, ~8 {A A ) - Buitln polis m~s~onun Cth•nc\'reyeh e en d a ıkı d" ~U· - Dün a.k.~am vadettiklerini söyl~ 
1 cıeıe . . . mısı yarın eyet uzurun a en ısıne MıJammer ALA1 UR 'tıj · rı Arap ç tılerlnden hırlsinı 1 il . b kt" bakalım bana ... dedi. 

:atl etını . _ k:f • • ll 
1 

k 1 nçı an sua erın ceva mı verece ır. 
"'ı ~ Şer u 4ı> .fıyı e ~r o· k'l" . Dudu hemen söze b~a.dı. 
ı., f~~::n·e~re ret:~~·~Jerd 'r. . Ç~koslavıık Başve 11 hır Fraıı.!lıda.rın bir &tasözü vardır: degil, hatU. geni~ mikyasta umumi - - Sana ÜÇ şey söyliyece~im. Bunla.ri 

r dev ' 2~ - f ~1 , st nde kar~&Jlhk· nutuk söyliyecek uiakikut kuyunun içindedir. derleı·. Je.,tlrmeğe kalkarak çığırdan U7tık - lbilmedikçe isteğini elde etmek kabil de • 
1:u11 •m etıatkkd·r. KudUıd~ uç APp Bahadır Dülgerin dün bana verdiği !aştı. ğ1ld1r. Evvela. bunları dinle, sonra bana ne 

1~~\ııb idam tdilmfştlr. Pra~ 29 <. A: A. ) - ~arı.n Başvekil cevabı okuduktan sonuı, hakikatin Karde~im, ben ne yazdım, stn ne sormak istersen cevabını alırsın . . 
1 ~i • huci m'ballu"nde rç İngi iz po· Hodıanın yem sıyaset vazıyetı hakkında' sahiden bu kadar derinliklerde n ctvap veriyorsun? B1rincitsi: Kocan SA.idin sevgLsUe ytt-
' ~ hrllınn ışı·. Hat~ın ıkJftm Faal bi~ ~utuk irad edeceğ'i resmen tebliğ edil- karanlıklarda olduğuna inandım. Ben dedim ki: cHasankale bah - reğin dağhyarak evine kllinlş ot Yol: 
' • 'ı.1tn I mıştır 1sun. Bundan sonra bundaçC'n vaz g/M' umnıadem·-\ıt i o ~ }a, ve eabab altıean evve • • İ hl" . Bu sefer de Bahadır Dülger ,e - çesini Nef'inin ve İbrahim Hakkının , -ıt 

t çıknıalen yuak e fümlttlr. Roman yada yenı 8 ısı ye llndf! manena feneri ile, DiyoJrn biistıerile süslemek, bu Ud Türk bil- I ki böyle güzel bir del1kanlı eline geçmt§-
teşkilatı tertibi hakikat aramağa çıktı. büyüğünü unm.ağa vesile olur. Ha -

1 
tir, hiç fırsat kaçırma, ne kazanırsan ld.r-

1\ t• · Niçin bu kadar yoruluyor? Mü - sankaleliler de bu kadirşlnashklarilt. dır 
a ıl Yahub 'akalar.dı !ükr•f, [Husmtj - Hoııanya hnitu- nakaşa, Hasan:O:ulenin bir bahçesine. iftihar ederler.. 1 . İklnclsl : Bllirsin k1. benim ka.yıptari 

~ Vftc ( 11 .. mıU yl'nl te•h edilen tab!lıiye iıtuyon· orada dogrn- uş· ve vetismi" iki büyük Pakat sen girift yollarda bocalı- h be im ardır K: SAid her ~~.~ 
~t"ıiuı ~ ~ USl~i] - lfora Löyllnde hm için llzım o1ın lahliaiye ıe:ııl'er~nı " · .. a r v · ocan " Ur;uı.u.•ıs~ 
~·t " oldurQp ı. mandan insanın, Nel'i ile İbrahim Hakkmm yorsun. Şu sualime cevap ver, kUI! mcnıllde muhakkak bir güzel irodın bula'.: y +r, aıç,n ve o za Atmaryaya ı"pırfş etmfş'ir. • 
1 
'~llb trna~ta olan Bibioa o~uUarınd n 

1 
N f l k ! iki kiıçük büstünün dikilmes!ni arzu Nef'i ile İbrahim IIr.tkkı, llasankale rak zevkü sata ediyor. Gerçl sana ka,rfi 

~.,,ft Atnıcyadı yıkt.Jamnı,tır. Hcı;üı 
1 

e es 8 mak ta yasa etmiş olmak gibi işlediğim büyük bir bahçesine küçücük büstlerinin ko - bUyük bir sevgisi varsa da bugünün zevki-
~~tı tltrl ır.latılmıyao ikt aı katq nın Vfyant 1 26 (A A) - Po!Is Dlrek· kabal:~tten çıkıyor. nulmasına ldyık insanlar mıdır, de " ni yarına koyamam diyor. Yazıktırd aa.: 
~ •• ,flt!trlnin teab~tl Jçiı tahkikata tör6 Ytıbu1ilerln parklara ve umu'l>t Meaai ark~da9ım meıeteyi blraı ill midir! na .. . Bu genç çağında sen de ~v'ktl Mfa 

il •dUmtktldlr. 7erlırt rirme?erlnl yuık ıtmfıttr. - ttmel1S1n. {Arkall \lU'). 
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Dfettiş 
• • em rısı 

KÖY 

Köy kalkınma 
işleri üzerinde 
bir etüd 

Erzurumda ekmek ve et 
(Üstıa!'afı 1 incide) I kuru.şa çalışan fırıncı bu halde günde 

Bu hes· ptan anlıaş Idı~ına iÖre bu· 624 kuru.ş kazanabilecektir. 
gün birinci ekmeğin maliyet flatı 9.97

1 Birinci nevi için de ıayni ııesab' 
kuruştur. Bu şartlar dahil:nde çJ.l~şan btr yapabiliriz. 1131 kuruş gündelik rnasr:ıf 

b k 'd ' 'r_lıl flnrıcı ekmek başına 1.53 kurns, bütün aynen a ı ır. Bu sefer 12 Çttval un lr 
A. NAZIROGLU imalatından da günde 712 kunıs kar et- 102 lira vermemiz Hl.zımdır. Blnaenale)ll 

. .. • mektedir. 1200 kilo blrlnci nevi ekmek fırıncn·:ı 
h.o~ l\UHUllll : • Bilhassa ikinci nevi ekmek i"in bit' 113.31 kuruşa malolacaktır. Bundan ek· 

. Bu ~a! uc-; T rk yorld 1 _ıamı:n 'zim fırın yirmi dört saat mütemadiyen.,. çalış- me~in fiatını bulma'k ta kolaydır. nesaP 
t..ır e' serlv• t ı n ·n Y•fat1ı~ı ko~ler;n um- ı uı.k .şartlle günd.e 1200 ekmek çıkarabilir . yapınca görülür ki bu halde birinci ne'fl 
n nl'lJ y.., köy OoQn refcbını ıs i!ıdaf eıt o zaman aylık masraflarda bazı değls!k- 1 ekmeğln kilcsu 9.44 kuruşa mal otıır. au 
• ğin len mevıua'ı. hu hurnsa ufd u nr.· ilkler vardtr. Şöyle ki : 10.5 kuruşa satılırsa fırıncı kilo ba.şı11ıı 
mi Ye arı~ h ıtl 11 'btva etmtktı:d:r. Tat· 100.00 Amele ücreti (iki takım) 1.06 kuruş ka.r eder. Bir günlük çalı.şma .. 
bile s b sı yurdun. c.'~ı t köşesi olır a.\c. : 40.00 Fırın kirası · : sından ise 1272 kuruş kl\r etm!.ş olacJl.IC' 
t bar'! , m v:zct• , ı kHs d ilmtn'n iE:nış, 60.00 Amel~ye yemek parası 

1 
tır. Bu ka.r bugün elde etmekte oıdıığU 

(<' çeve 1 iç"nd ı tedkldtn z lyıtda yu:-j 45.00 Tuz ,kardan hemen hemen bir misli ziynde • 
dun h ,r tarafın, 8: p\len Vd muht ,ıif ik·} 75.00 Ma.hn.tkat masrdı dlr. 
tisai mır takaların~ tua10f ve isabet 1.50 Gaz } Ekmek fiatıarının düşürülmesi gb • 
~derı köy'etln h ydi uıııumlyelerittde va 9.00 Kazanç vergisi rlilüyor ki kabildir. Bunun için fırın n • 
h r bitinin bu fosi ve idlsadi büny< s ·ne 33::i.50 ' detlerini tahdit etmekten başka çare yoıc· 

1 • 

uy2cak bir surette k .bllfyoti tatblldyaai . Bu halde aylık masraf 339.50 liraya tur. Bu yapılmıa hem ekme-k ucuzlıY~ 
ol1rn abkami u xıu111ye vazı e11lmtştlr. baliğ olmaktadır. Gündelik ise 1131 ku _ cak ve fırıncılar bugünkü kazançıarıJllr. 

B l>ahHl Y<' \'t•l\lıfrtıııı n bP~ sf•nellk ruştur. 1200 ~'.ınıeık yapmak için 6 liralık- kat kat üstünde bir kazanç temin edebl!l: 
.kalliıuma plttnı: tan 12 ç•ı·val un kullanmak lazımdır Jci leceklerdir. Bu hallerlle belediye tnl~ıı· 

1 [ Jdl~rllı'i b·{l, i,ft lııı 

Bu p ogrcım n ıhz rı di da a ıııeu t,utarı 72 l:radır . Binaenaleyh 1200 kilo tına uyma:k, daha temiz ve daha murt •• 
1 ö k• nunLnun taıızlmlcdeki p.easlbh t>kmek fınncıya 83.31 kuruşa malocaktır. zam bir şek.ilde çalışmak ta kabil oınc9l> 
göı dt d ~i p g rıuıı mubtevlyatırırt inH Bir ekmeğin fiatı ise 6.94 kuuşa gelecekt!r . tır. 
S!fm t ı nadan anluşı n:alc. a ur. Bu 7.5 !kuruşa satıidığı takdirde azami Blz tetkikatımıza istinaden btı rıı~~ 

G r r k ı:e Heye,.., !iÖ'ler, Hla an fiat yirmi para daha diişürülmüş olacak kamları ortaya koyarken çok k.IYill~.ııı 
kak n k.oyler·n s ku uı da ~,..rek. ıl · r- ve fırıncı bu işten hiç kaybetmlyecek, bl · belediyemizden bu işe de alakalannıııs 
ıt y v, ) ük t-leı , bir rNUDl re haline gt· . ıA.kls devirden kazanacaktır. Eskiden 208 rica ediyoruz. 
un v~ ~fd: i hlr çehre a~ eden köy·:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·e,ıu pulayı;ınd ... •rı mühi'D t·mi ın ık- Kamutay du·· n yaz tatı'lı'ne g·ırdi 
lli2di s · bı>pl~r odu~u a%lllrdır. 

U 11\HL 1 ıı tt.fettı ş\ık m.ı11talıası~ d ıl i 

ı f ~ l öy erin ve kö lünf.ln kalkınmtsı 'fta ra· (Ost tarafı ı incldf'} Adana ovaaırıu su!a~masırı Nıı 1 

rıh .. ıı:: VUi u· u!n· u n:.enuu i.züdn::!e 11 1• 1 d k l •• lı bU'çostndm f'. kart ra'l, Z!raat Ba!tk•81 JJ . . ma a•ımı7ın J •z e o sar'! opra .. ma · ,.. 
{: 

1
' ş,..afra hılıu k n bu P• 51 ' 1n bı r &ulleı idir Bl' ~hara bu hu u ta bol t h· t:ı attık. 

ha t: kı t olnı k. (jlc aı.lınn aiı ve <,: ılıiına · · t · t ,,. U • z t k BiriLci blf senellk sauyı proı''1.' 
ı , sısı ıseytcf'6ız lllU'Lı r4la ori'ra· 

ı · r~ · ~nı· ı · ın bu Pi•uibo uyırun o arak : . mı ın muvdfaklyetle tatbik edilınif 0 • 
tarzım edl muı muvafiı ktye'in auıi.I ı>ım C ıaıh·myct bayramınr'a Ankarada dutunu söyleyebiliriz. 1~1nolslne d) bıfıı· 
ol ca''ı ve t u iti k.ı'" .. ,r Zl'n~nJa mu topl.c}lp, o:ıd .. n sonra tad yet~ fCÇ' ce· 1 b 1 B d b 

• '" • ,., • ~ :ı; amış u unuyoruz, u yaz tatilin c 
, vaft.ıtıyetl ret ceye n!dıncııQı ktı.ııa· · 1 nunla ml!fiUl o'acıtım. 

Umumi · üfr>fl , r '1'iifl lj<; ••• ı iu•.. f'!Jlllt .tin rıktıklt111 sonra, vtıpu · d.ı atınıtıyıın. J Ecnebi s•rma~eslne a-elince. hilkO· I MallJemlz tçfn il11tüğümüz bl~ 
IJ ·~m i~tı i Niıı1u t 1 Atd~ .. ,.·1c: lılrli le J Co;rafl vazl7etin aıntııkanın iktlıa· m9tfmfz imtiyazlı ork:etleri aııtın alm·k· htdetde ve•g!l3rt indirme\tlr. Her b•o, 

Jlopedt' k ·. dis ne kültür lzaıt'ke t 'eri llllk l z d:ı lztılrnt veri!ir/;. e ı / f:uıhııtı 
lJ ·re z .kıt. mı. fi Kii t r MOşıwiri Musf{l /leşi '/ ;ı ·;ıkçw):w/ur/ 

1 dt ha;a ı üzerin<l• md11alr oldnQu a-O· Jtıdır. Bu mtlU59Bfler ciddi eı?as1ar da· rl Malt mtlzayatayı 'düzeltmek ı9ın ııaJ~ 
• rülmektedit. hilf.nde mllllleotirilecektJr. yDklenmelt istemiyoruz. Bu ıene Dlubte; 

Sahil .kıs ıu ıua datlarla iç Vilayet· il A. TA y [ ııt verıU,rden tj milyon liralık tcuıllı 
le re kapa'ı ve münakallta az mü.saf d .. 7aptıt. 
olan mıntakamızın zemhl arzı lan mDna Hatay TOrktOr ve Tu ~k kalacekbr. ~ Af K 
ka.D.t bakımıc.daıı ıayanı tedklkdir. bu· Biı kfmscnlu toprıııma rıoz d•kmfı de-ı Burna bararet~en~~~akaea ve~·: 
ralarda o:üoatallt hamın bemen ç:>k Qlllı. Yalmı mlllt. hııkkımlll lıtlyoruz. h\a' ettiğiniz af kanunu me~eleıJne tt r 
k•sa devam. eden Ja& nıHtmln"o ıeı· Oradakl feci ll!dıself rl sırasında izah d k d 1 k eıl' • t ı ti 1 mıs e ersem, ar a af ar ço iörlll 
bu~ca yapılabtlmtk.tcdir. e 'll i m: . . sanırım. , ,r· 

KOyled uzun btr mQdd t kar altın· Bucun e·mfrtı Ak.um H6)'eU J Dar.erki dUnyada bahtlryar oları , 
da ye mıhıur bir balde talau n ana oradan ç~kUmtıUr. lnlfhabm daha emin zu ve emellerine nail olan fnaanıırdı~" 
ırünaka!ı batlanndan vı denJz yolun· Ye esaslı olması tamin edllml4tlr. 1 Biz ku ayı mihlye devrinde çahşDl'' 11 
dan uzak olıD iç THlyetledt karı yol· Bugün dua hennz sın itıd: td\· muvaffak olmuş innnJar o babtlyarl~~
lanr ın muntaum. vcya mevcud olmama- lr cek Nr h8lde df'iiJdir. Ya'nız ve ha- duyduk. Cuf!1hU ~ıyet, hep,lmfzin t•Ibl 
sı da mD.Dakafe imkaolannı or.adan kal· metini ınuh .faza t.dlyJr de·arm, hak- de ıranltleşmıf bir kuvvettır. .hl' 
d · dı B d · ııa ı · I Blz bir tak m uzak k:almıı badb~ıt ı ·muta r. u yU:ı en, ıç ' yet en· s :z\ık yapmı' olul'U~. A ke i müzakere· ı .. 8 • 0 11 - U . 1 1 diJlY 
mizde ti:• editcıı mıhsulUn mllhloı lir ler oldukca iyi bir bava ' çlnde ilerle·' a 1•. · « e n, iDtı n,S~ıtz nff attelkme dl10' 

. 
1 

. . re ım ne yapnıı ır. ız a et ,, Jı 
kısmı utlhsa edlldı~I yerde ve ıs.lhsaı mekted ır. 1 r ı k 1 ı. d ti 110ıov 
d l t r • ı 'hTa,.,. d'l kt . 1 uz. n ı aı:çının yapıcı ""u re Y d• 

e en er ıııa ıncan ~tı · .. c 1 me edır. Franui.laı·la dosUu()umuzun l<'- arfemekte bü·Uk bir tuUettlr Bun~ ı 
Hat!ci piyasa ve dahili pazarler'a tema- madlsl fçl n n~kerl m01~l,erelerln' btıyük şefin ıgOia-aslnde' Buy~k r.tıll' 
sı ~ek az vı mah ıu 1 olan bu saha kö~- do~tauc bir şt•kflde bitlrilmesl MccUsl yapıyor. 
hm mıhıulatınm kısmı azımı baıka hır ~arttır. Hatayı 1 ürk ekscrlyell 1 Derslmlller r· 
fstıh!tk ıı puma nv}s. edllemed1fi . için lçlntl<• \ 'C Türk dkr larafındau l Bu aentnln dabilt itleri içtııdt v:,ı 
ma~aUt ihtiyıc l hasrolunmaktad.r. lstib- idare olunur oörmekle <İaw\mız ıim meaeleıi mühimdir. Oradaki ııl: d• 
alatı. artıırnıak, m ahsulU, sarf edilme· hallolunablllr. Bu hususta lcraa- 'progremt geçen seneki gibi, bu ssıı JJ'' 

m k ve başka bir yer• ınk olun~ma tımız da seı·lwst kalmak ü~ertl tatbik edilecektir. Ordumuz Derlilll ti 
mak yfü.üncen bulu duıl'u yerdı mahvet· yük~ek ınecllslnbr.cleu kat'ı satlA- ( vallsinda umumt btr tarama bere"' OP 
m k dem kt'r. blyf•t lslhoı•um yaparak bu meseleyi köknnden ıô• 

rı' pınarla temısı I z olan veya dış . . ' < • atrcaktır. JJD' 
Eğ ~r bu dnaıııa halitnl ist'yor· Ba•vekı'lin bayıı nalından ıonrllı ı 

pazııra ka şı kapalı olAn iç vJllyetl1'ıl· · ı · · 1 • ti"'' 
1 sanız, re v tr, n· ı .. kümete 33~ reyle ve mtıttefikan 1 ... 1, 
l n.iz köylQatl • uhtaç olduQ"u ist;hltk [ SQr~kll aıkıılar] beyan eetlınf• ve B•. ı:fekı'l ıu ı16ııer 
•ra "'ddltrin'nblr f'. •aunudabuyüzien Rf B' k · • ...,,. 

Y ~ s - ır ta rır nr, müsaade· m11kabele etmfııfü: ... 
1 
•• 

z ti 1stıh·a'.i:e tl"w.n edtr. ... , .. • 
oizle.. t<Tt!fekkür ederim. ~eflmiz batı ıııl' 

(ArkaSt uar} Tı!krir okundu: ôa bulundukça ve itimadınız bfıl 
· vaıı~sk R~isliue oldukça f yl iünler.mfz istikbalde~ 

p nvcı ii < duygullrına tercüman olma· 
ıı n ze\oki tçınatt Trabzon •v;ıuarıoın b 1 Kıymetli Baıbakına n arkadaıl•· 
bı:gtıhk ve ebedt minneıtarhklaruıı son· rına yQ~ sek m• elisin tal dir -u tebrikle· 
suz tc ziaılerimlzl~ hararetle arzeylerfz. rit t sunmuını, istet ilen solahiye~in tam 

T b 8 l d · · k 'll ö bir ltoıatlı ve rflme .ini teldlt e ~eı iz. rH. zon e ıve rtts ıe ı mır 

.J{aıance, Traôzon Bllediyı meclisı Bu takrir sürekli allı IJlarla kuşı 

Bir cocuk dereY8 
' dlf ştf1, boğu/dıı ~o· 

Tortum [ Husust J - Korıı*o~ .,,w 
yünden Alıosma 1 otlu dört yışları bl' ikinci reisi Doktor AIJ ulJıuldir /Jt./:ı 1 ınaıış v~ tam blr i;ttfekla kabul adtl-

~:ayrn .MOft fflş hlı lka lıittıbl derken .. _ mittir. 
UçOncu U.numt MCHettlf bu karar :\llJll ~lfülafaa 

ki Ruşen köyUn yakınında buiuna:1~,ı 
dFreye dn~erek boğulrpu,tur. 1ııh 
devam etflyor. (ÜBf tar.1fı 1 lrı rJdt · •bilhassa ameliyat nııı alanrd1 b'le dtı· üzerine aşağ dakl cevabı fö.ld~rmiştir: 

"\~ do'ayı :;ilı! Trııbzo!lda bütnn vuzuh 
1 şUnme~r Vr tar.perverll~irıi göstnen ve , . . . Bu sen' k.t bütçemizde, memleket 

v~ ş i-n;ı ıı e ıe cr lll ttt'r>n l ıym ti ve düşür.celeıln i tah ~ı kuk etllren z tı dev· Trabzon Beledıye reis ı•eltılı Ömer müdafuma lıium ielcn f'lhemm1yeti VN· İran heyetı·. bugilll 
,j. r. r 'ı· t·ıı:ı c• veıı·rı' ı. ( 4, kal.plerndc ~a· 1 ti ~ı·nı adet • btr baslra n:em?ık t· mal Kazancel, Trabzon Beledlge Mecllsl i b · E k ..ı· h -
u .., :: • 1' ki . . . Abd l"' d' Jk· T " ıt ş u unuy ... rıız. sasen en:.ıı pJDye· 

ı J k 11 d l'r b • -dO - " l net ret8l U 1'4 ll' lZ VS ra·ızon . . şeb l'}.ffi}•Ze aelı'yof 1 ,ı.,ıthtrı h r n k v· iis•ün E~'i'İ duy- oral' 18 'l VI! b •t1n <.su '' J , u ~urıH B , d M lisi a el . sinde mevcut marevl kuvvetle,ordomu- a 
1 

ti~ 
~ulal'ınt • ı· g- On tel• d Y" mecllslrıfn fev· ı husust v ~ t rıırızd .. n 1'.Bk n C-! k ct sr ı ce· e e ıge ec 11 · erme zu maddi kuvvetlerle d~ techlz etmek- Tilrk - lran hudut ye traııs1t ı: ~16~ 
~ııl~d, toplarıtuır<l h~m.ı eılo hhara dA ba~: ına ba~m·ş V13 •u S' Cll k h:•b\ Atatürk iakıll'>ınıo ddrin kaynakla· teylz. . a-örüfmek üzere Ttabzoda afdet•sııio~ 
v s 1le bnlmı,.ş olını!..111 ~.ııh' ya·dı rlar.,şefkatlne g ivcnmerin lltl ·ç n U r itll ve rından \e ytıksek ilhamhmadan aldıkta· Otdumuzun fedakirlı~ına ıünnebi· heyet dün huduttan gaçmfştir, 
1'ratıo u ve T~ab1'1n ı.IJl ·ı Utu Haşbrğ hayıdı o aca~ı taı.kn-ıcLıkt rn! le 'llrnni· rı feyz ile mUıt cldttlin başlanııcınt'a'l 1frlz. Yirminci asrın en modern s'lahlarl- ş:hri~' ıde bıı'unactiktır. ~ 
Atııtl\r• e sevıtııen, iı•ırıt t ' e muh b'lı ti- j leı i in d ... ,ı" İ "' şirabif ~ ~ u y · rt ptıiça · tuıJne kadar mem'ekcUerlnlr, Dotu le tech z edilmiş o:an ordumuzla kendlJ Vapurlar gecikıneyece .ıf 
nı ~C'lı ile tneml.kFt n h .'atı d rr.ek sırd atıl ıt mion•t \'e "ev'n;: vaş'ari1c ci;arının ve btltiin vatanın tnakkf Ye mizi tmnl1tt altına almış bulunuyoruz. ı..a~ r 

1 "" " • ı r Trabun, [ Hasust] - Bir ,.. ' .. 11 ~· <>'Pn b•stabrne, 0 e t p , 0 Hmı n gtbl d 'du a , şık'ı , e f.ayaı t eıı Q r'er' ı j !" ınk şa ına c 0 nla, başla s ıvaıan elvan· !'\ fl 1 1 k U l ,. ~ · 
n i r i ffh'r korıfo unu b ,ı t rihi Ttl •k 1 mukt! bi l E ır ~t la ' "l' ız~ n· ç'z bir " r -. a· mert Tıabzon'uları vatant mi .it aynı a a. ve mnr ınre e er mandanberl vapurların Trab:c:oP1d

8
1 1J .. ı ı ı tındo gelmedikleri ıröriilmekte ' ıoe to'dtsn~ ~uzsndır;. l') "~ \PC"' r-k e ı ~ n-,.. n o'm k Ü7.~ e ~fzul lend ·erinccn duygu ·~rh mOt hassis b:r evlldı olma- Yapabıeceğmlz ff_erl bütçemlzht. d ~--'eti 

"' "' akk ı "'dı b'ld "f ı t kdl d yüz en Trnbıondan mal seva~ 
ıınız movac~h s'nr;e nh'aı a izafi bu addetmiş ve f.hrt T•ahzon hemşehrill"l- ğt .kenllim v~ cmsa.in iç!n blr ıeret 1 r em arına sı. ra , 1• mz a re, 1.,ı & cıtr zarar görQ)'ordraır. t .. 
yur·in~unuz c!ra~mrr(llk ve ; ea'< t tev~- ni tı vd h" bugün müttef,kan saml!l't al- bUır ve tanır v;1 o cu ·gu ile hııkkımda· bu mesafenin de kısa oldutunu kabul Alı:k d.. d . 1 1 mftrac'' ,,, . 

. " 'b 1 d 11 i h \, b 1 . i-' k i& a ar aıre.er D V'" '1u ır u • ç ı ve va~ u· sevlr c h r'aııcllla- kışlara kı<ra" vnm'ş, inkıl~p Tc.rkfyP.- kı .kıym( tı l dUıunceyl ka !mdan kopup 
1 
e eb 1r z. Bu uıusta ~a u ettıa u::ı a üzerine D.lnlz Baakça ve fktJsa1 .,ııı~~ 

r"" Ta z'lı ve Feblr müm· ı:sil'eri sin'n taıa· n Ç' k 18yık ve mU~t.hak olan ge~eJ ~okran 11eıile dopdolu ı~vr ·le 1nunlar vardır, Bundan baıka yenı yeni lettnce alınan esaslı tedbirler r.ı1 ıdlf 
\T mlontl ini ve lhtiy -çlann1 "'d le· b !l civar.mert lnı •n r ö ketinin st ;e in• se!lll!arım. 1 prorramlar tatbik ederek ~mcll•rlnlıi bundan bOyle vap~rların relff fi f 
ırtn4 n d bıi bOy k ve ı i ıe •liık ıı tt n t. kır~n h ki t \ n l ıı ' T•hal'n UZER ,erine r•tlrtc,lfr;, tıbltlt teı~'ıur oım~1~oqbr~ 



~ ao llazlran 193~ 

Niimune Hastanesi Baştababetinden 
Ci ı .. si .t:wmi 'l'lllı111i11 lıtıleli 7'tmiı;, lı 11111ıııkkat11 

J(z 'o Kilo Lira Kr. Un. Kr. 

Süt 8000 i500 850 00 03 75 
Yr~ıı ~ t 7f,00 7500 900 oo 67 50 

t 1·~ ?.urum NUınıın• H ;çtııın~ s ' nin !1:18 mali y lı Sü~ ve Yoturt ihtiy cı 9/Haıi 

1:
11 9 8 1.:ı ':?·~ ıı,.z'r.:.:ı 9~\ı) iÜ!\Üne ti 1ar ıçık e'ollt~ef• konu:ruuş.u. Y lVDll 

d.41• ıa~üıd, ttldıt o'unaıı h<ıdel haddi !Ayık törülmım1ş olduauodın 2~/ti/918 
~-ıı. 5/7/·)3~ Salı g-ihl uaı U e kıdar 10 gln m"dd~tlı eksiltme \lzıtılm•ştır. 
r ,~.(Or ıa:ı.t ve rUndı• t~ıtpl•rin yukarda yaıdı oıuham~tn ted ·l llzerlnJt'n >Üı· 
'' ';,r-) t~ı.n•natı movak\tatahtril• blrllktı Erzu:um ~·hhat ve lt;ti11•ai 111uav net 
ld ı . . ''J' t'nde •Ütt~kkll ~omsiyo~ u mahsusuna muracaatı ilin o~unur. 

( '414) '4 1 

---------- -
Erzincan inhisarlar Müstakil 

Müdürlüğünden 
~7 1 - p ütıer kıızasındtki A~• ıuılas·nda yanılac•k i.Ju.~ bia;m İ1Jllh 
lU / (i / 9:!:-; tar! ıhıde \hale cdi'.mcd'! n ~e:ı 28 / 6 / 938 dcı tuharen eksUtmes\ on 

:ı l\u~ i~ ed :1&h·ı 1 r. · 
l 2 - K • ş1 ( lıt<le:i (8530) l!ra 90 kur\l.f muvakkat lemin atı (~39) lira s·~ 
"·U~tı 1 ' 

d"·\· 2 - l-:ks!ltmc 7 / 7 / 9:l~ [P49rşube iOnü eut 5 de E"~!nca'l mttatıkil mü
~ ııt· 

" l:>'na \in 1 n yapı\acakt r. 
'4 - Talipl~ıln ın.a rı:'.re rr.uraca-t'arı ( ~o. 488 ) '4 - l 

Nümune Hastanesi Baştababetinden: 
Cln~ı 

' • t1:·,l' 
ı·ı." ek <Sulto.n1) 
"ıUt 

1) ın 
ates s:ıı"nsı 

1.•ı l.' 

t.ı • Ye b'r:ncı 
ktttnn 

Asra ri Aunı ı 

KUo Kilo 

1300 1400 

:?500 2'10Q 

50 ô-0 

500 550 

800 900 

4-000 4200 

1000 121)0 

850 950 

650 

300 
150 
150 
500 

'100 
350 
200 
200 
600 

Tahmin bedellui 
Ura Kr. 

980 00 ) 

945 00 ) 

Hıfı 00 ) 

165 00 ) 

315 00 ) 

176 00 ) 

150 00 ) 

l 14 00 ) 

52 
~2 

80 
56 

168 

50 ) 

00 ) 
00 ) 
00 ) 
00 ) o ·ı 

'l' ·~ nci ~m l oo l 51) 19 oo > 

ıı, b 600 700 35 00 ) 
·C n la ru o~anı 1200 1500 75 oo > 

)luvakka.t teminat 
lira Kr. 

.. 

342 6-0 

\ 

li İ"•l\!'llm N,\:nune h~ t~lınnes!nin 9:13 nı:ıli yılı ~rzık iht~yl:~ı ~5 Illz"ran O~lü 
1 

l •~en ıt b-ar"n 15 glln müddetle açık :ık• "ltmey<ı k.onulmuc.~ur. T:ılipler!n ihaı: 
•"' 0 .l'1 fi T"'mmuz 938 sn:ı günü yı~~ l'tda 11~:,hammen l:f':'.el llzerlnden % 7,,, 
•,, !\;t, muvakkateler!le birll'!{"te ~1ııt 14 te Erzunı::n S::..~hat Mildlirltiğün1e mli· 
, "itli kcınc1yonu mahsusutl!l mUracaat eyl~me!cri füm ~lunur. (N.J. 482) 4 - 1 

n o (; r 

Er:ıurıım H•llge hulmk Jı'lf.lmli~in<l~ıı: 

Erıurumun "Emirıeyb maha\lesirden 
dabak Şakın km Sıttıka tarafından 

ıaüdıleialeyb İstanbul Kasımpaşada yeni 
cetnırıdo bakkal Mustafa yanında irard.l· 
f4D Talip ale1hine ihtar davasının cıre· 
ynl ıırasındı mOddei aleyh'n ikametkl 
hnıın nırç hul bu'unmtnı huebile tebli 
gııt yap1'madıQ'ı İ! tın bul mObaşirtnfn 

me,ruhatından anlntılmış n bu b pta • 
k:i duruşma 18 7·938 pazarte,i iÜO!l sa 
at ona la\lk. kıhMrak tlan·n t ... bnıtat ya· 
p'1ruasını kuar nrilmi~ ol fo~undın 
merkumun ayni 2'Ün ve su' l ı mah'cıme 
de h zır bu\annusı veya musa i-'ak vıkl 
latn.•e Jl~ b!r V'kil .iÖDdermc"f, aksf 
t•kdird• rıyabır.da duruşma y1ıp11acıcı 
tebll{ıat makamlrıa kaim o'mak Uzere 
hukuku urul muhakeme!eri kanununun 
14 l el aıddeılne te\'fik an tlln olunur. 

ı 

( No.: ~85 ) 

Bir Muhasip 
arıyoruz 

1 ll i•i olarak mı~~ss s n'?: 1eı ı;' 

hflcak Ucar•t T!t ben~"- mıı nı,,:At • 11 

t v•l·ır n.ıali işlnr it"n ırnluJ:>'! Hr mu· 

i 
hu•'ıtclye Hıti~acım z v1:r<f1r. 

T11l'o',.ri" ı"Ha klftrı il: bir'·kt~ 
· ı ztlcZltıe rnOrr.c:ı.atları 
1 , ......_ __ _ 

Erzurum İmar Birliği Başkanlığından : 

Şehir saatları siren dinamo ve motor mübayaası 
ve mon taji ilanı. 

1 - Bir adet ana saat, üç adet tezylnatlı ve st\tunlu meydan s•atı, b!r adet· 
ara saa•a s!nyal tertibatı llavesı, bir adet otomatik tenvir tertibatı, bir adet siren 
bir aı:iet sekiz bcygf rlik d!zel motorile 220 voltluk mütenavip cereyanlı dinamo 
tıalın alıntcak ve mahalline monte edıle ektir. 

2 - Erıurum şehri için mubayrn cdll<'cck ohm miktar ve cinsleri yazılı sa· 
at "\e sııtrenln şehir dahilinde gösterilecek. mahııllere monte edtlmeıi n iş1er bir 
vaziyette teslimi •3000. Ura muhammen bedelle &çık eksiltmeye konulmuftur. 

3 - Eksiltme 11-7·937 Pazıırtesi g-Q~ü saat 16 da belediye başkanhf'ı ocla· 
~ırda toplıınacak imar komisyonu marifetile yapılacektır. 

4 - Bu işe ait muvakkat teminat 225 liradır. 
5 - Kanuni evsafı haiz istekliler mezkılr saat n Hire1• alt enat 1'I ,.ra· 

iti bi:lcdlye fen heyetinden alabUtrler. (No. 4~S) '4 • 3 

Erzurum İmar birliği başkanlığından: 

Erzurum şehri Elaktrik istihsali ıçın Dizel motoru 
ve dinamo mubayaa ve montaji 

1 - Yoz elli beygir kuvvetind9 bir Dlzel motoru ile işbu motorun talıt
tıraca~ı bir dinamoya ve bu dinamonun şehirde mevcut tesisata ceryıo ftl' 

bllmcsi için frab eden biltOn tertibatı ve malzeme sahn alınacaktır. Dlııamo 
mütenavip cereyanlı ve •220,. voltluk olacaktır . 

2 - Bu motor ve dinamo Erzurum şehrinde mevcut elektrik .santralında 

monte ~dil~cek ye mevcut tesisatla tecrübesi yapılacaktır . 
3 - Yukarda evsaf ve şartlar dahilinde verilecek dinamo motor ve tefernı· 

atının sarih markalı ve katalo~-ları gösterJlmek şartlle fiatlannın ve mahalllııe 

D&kıl ve montaj tecrübe için istenilen mebla!1ın bir teklif mektubu ile Erzurum 
imar B!rlitl başkanh~ına blldlrllmeıl ilin olunur. (No. 454) 4-3 

Erzurum İm.ar birliği başkanlığından: 

Erzurumda yapılacak olan sinema binaıının 
kargir inşaatından 

l;ızurumda yapuacak olau sinema binasının k.Ailr lnpabaıu (<tO) kırk ban 
li!"al k kısmı vabldl tiat üzerinden kapalı ıarr usulü ile eksiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 12 7 938 salı günü saat 15 de Erzurum belediye başkanlık: odumda 
ttıckkül eden tınar blrliRi komisyonunda yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplan 
ve t'ca ·et odası vesikası, ve üç bin liralık muvakkat teminat mektubu veya mak· 
buzlan \"e Nafta VekAletinden 1938 takvim yılına mahsui müteahhitlik vesikalarile 
blrllkt9 th'lle gOnü saat « t<t » de kadar imar blrlikı komfıyonu başkınlıaıoa ver· 
meleri ve bu zarrların iyice mühQr mumu ile kapahlmıt o!maları lizımdu. Mek· 
tupların postada ıeclkmeleii kabul edtlmeı. 

Evrakı fenni~eyl [rıurum imar blrli4I fen heyetinde okuyabilirler. (No. 457)-j • 3 

Erzurum İmar birliği başkanlığından: 

\\ trzurnm Doğum ve Çocuk Bakımevi / Kcc•mz~;· ·M~::~~~f·.::id•• t•""' 
11a olunan Maaşa ait 41:8 No. 1

11 cllzd ıRla Mevcut ve projesi ve fenni ıartnamelerlne gOre Erzurum tcbrl içi• yapdacak 

Erzurun1 şehri elektrik işi 

Ştababetinden: yalnız m8a~ ıı:ıu kulhmdı~ım m!lb.rumu elektrik. tesisatı •62500. lira bedell keflf oıerindeo kapalı ıarr uıulü Ue 
10 - il · 9fı8 de ıaibettlm Yenfs'oi alaca· elutltmeye konulmuştur. 

lı: :1'ı\trıımun dn~·ım \'e çocuk ba~mt1 ev!nin 1938 mali yılı ihtiyacı olan a.µğı:in eı"lldan eskfsiri ı bükmü olmadığt ilan Eksiltme 15. 7. 938 Cuma gtlnU saat 15 de Erzurum Belediye Baıkanhk 
·' ~:rı ~':l?ılı el'7.:ık \'P, mahrukatın 25 Haz.lra.n 1938 gi\ııündcn il:'J~ren e~a~ı t:ı.- olar.ur. lli:iyrive odasında toplanacak İmar Birliği komisyonunda yapılacaktır. istekliler tekUt 
13 'l' haı.ı' olmak liz.ere 15 gün mlıddetlı> E:ksUtmeye konulmuştur. ihale gı\nü ohu < Ko. 481) meUupları ve Ticaret Odası vesikası ve • 4688. liralık muvakkat teminat mek· 
~ "ıı1n1ı·., 1938 ç!ll'şanba gtinil s:ıat 14 te kat'i ihale e-d:leceğinden i;;te-kliler tr:- tubu veya m&kbuzla!ı ve elektrik işltrl yaptığına dair Nafıa Vekaletinden 938 
ry...:at ve eyy:ı:rıı meı.kurda -?h!ıat mildir'yelnde müte.~kkll n.lım komıwonuna ml\- takvim yılına mahsus alınmış müteahhitlik vesikaslle birlikte ihale ıünü ıaat 14 

t et.ıne!\!rl llAn olunur. (No. 472
> 

4 · 2 Teminatlı Daktilo, Dikiş de kadıu imar Birliği komisyonu Başkanlığına müracaat eylemeleri Ye bo zarf-
.upri 
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Temlnatı muvakkatt .. ;i larıo ~yice mQhQr mumu ile kapatılmış olmaları ve zartlann postada ı-eclkmcJe. 
Lira Kuru!! Ve her nevi makineler rlnln kabul edilmiyeee~I ve evrakı tennlyeslni Belediye Fen heyetinde okuyıbi· 
34 50 tamiratı yapılır ıceklerl ll&n olunur. ( No. !SS ) 4 - 3 
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Erzurum imar birliği başkanlığından: 

Erzurum ,ehri ıu boruları 

~· ıurunı şehri için ahnacak olan ıu borularından •1120. metre tulündekf 
borulann iç kuturları •300» mutmetre ve «622• metre tulundakl iç k.uturlan 
·2~0· milimetre ve «1799• metre tulundaki lç kuturlan •200• milimetre ve c14S'5• 
metre tulündekl bo•ulann lç kuturlan «150• milimetre olmak ve l mlkdarı klti 
U sust pa•çalar bhminen bulundu!'mak ÜZEre cl92ıe ton ılkletlnde çelik eulı 
haddeden Q'eçirllm!ş kurşun kalafata mahsus normal yuvalı 12·6 metre tullerlnde 
dahilen ve harlcen sıcak olarak betunlecdlkten sonra sıcak betume batınlmıt uç· 
lan yanyana olmak Uıerc barlcen yun keçe ile aanlmıı ve L kireçlenmlı olmak 
tartlle •yirmi iki bin,. lira muhammen bedelll içme su boruları kapalı zart uıulü 
ile ek.ıiltmeye konulmu~tur. Meıktlr borular Trabzonda teslim ed.Uecektlr. 

Eksiltme 11 7 938 pazartesi ınnü saat 15 de " Emıruın belediye bafkanlık 
~duında tesekkül eden imar blrli~i komisyonunda yapılacaktır. lstekWer teklif 
mektupları ve ticaret odası vesikası ve • 1650 • liralık muvakkat teminat mek.· 
tubu ile blrllkte ihale a-ünü saat 14 de kadar imar blrllti komisyonu başkanlıtına 
a-Onderilmeıt ve bu zarfların iyice mühQr mumu ile kapatılmıı olmalan llzımdır 
Postada 'vuku bulacak aeclkmeler kabul edllemea. Bu it için tada laahat almak 
iıteyenlor belediye fen heyetine müracutlan. (No. 456) 4-3 

Nümune Hastanesi baştababetinden: 
Ci1111i .Aığarf Anml Tah•in lledeli Tıınln•tı llfLJ1Jallltsfa 

kilo Kilo Ura Kr. Lir• Kr. 
Birinci Ekmek 27000 30000 3300 00 :l-i7 50 

Erzurum Numune Hastanesinin 938 malt yılı Btr1nci Ekmek ihtiyacı 9-Hııl 4 

ran·938 den 14-Hazlran 938 gUnDne kadar 191k f kslltme1e kooulmuıtur. yevad 
ıhale annünde tckur olun~n bedel haddi llyık görnlmemiş oldutundaa 2S/6/91S 
den 5·7·938 sah aunü sHt 14 d~ kadar 10 a-ln müddetle eksiltme 11zatılmı1br. 
111erk(\r saat n rUnde taliplerin yukarda yazılı muhammen beje} iizerlndn Jbd• 
7,5 ltminatı 11:uv~kkatıılarlle birlikhı Erzurum Sıhhat vı içtiaai mcave .. t müdfi· 
rıyetiadc r.üteeckkll komstyonu mahsuıuu muracaatlan llln olunur. ('81) 4-1 
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Her istiyen iştirak edebilir 

rum an Tahrana seyahat 
Gazetemiz yaz mevsiminden istifade ederek T ebriz 

Tahrana otobüsle gidiş geliş bir seyahat hazırladı 
. 

ve 

Seyahat 15 Temmuza doğru başlayacak ve on beşgün devam edecektir. Tebrizde üç, Tahranda beş 
gün kalınacak, vakit müsaade ederse Hazer aahillcri de dolaşılacaktır. 

Gidip gelmek, y•melt ve otel, pasaport ma•rafları dahil olmak iJzere bu •eyahat• İftiralı 
etmek i•ti;yenler 100 lira ıJereceklerdir. 

Bu p!ra Erzurum Ziraat Bankaıına yatırılacatı gibi diğer villyetlerdın iştirak 6tmek iıtiyeuler ı•ıı• Ziraat .lankuwa 
oralarda bulunan fUbelerine yatırabilirler. 

Otobüs Erzurumdan hareket edecek, Karaköse, Doğubcyazıd üzerinden Tcbrize gidecektir. Orada ÜÇ 
gün kalınacaktır. Tebrizqen Tahrana gidilecek, komşu memleket paytahtında da beş gün kalınacaktır 

1 Seyahate yirmi kişi iştirak edebilecektir. Kayıt 
10 TemmuzdCı kaeaılacaklır. Acele ediniz. 

ı~ınınıttınııııuııııamıvttıııııııııım · ~uııııııııııııııuııuı, ı ımıııınttıtııınrn•m 

Bitlis inh· sarlar Başmüdürlüğünden: 
ewıııwm 

1 

1 - Erzurum İnhisarlar Başmüdürlü~üne ba~lı Ak tuılaıından Van anbarına 
'.;MO Gevaşa 70 Muhlis tuzlasından Çabakçur anbarma 120 ton tuıun nakline ya
pıhrn teklifler haddi layık görülmediiinden eksiltme 2-4 - i - 938 ııü"ünden itibaren 
10 ıün daha uzatılmıştır. 

2 - ihale 4 - 7 - 938 gününe tesadüfeden Pazartesi ıünü saat 15 de Bitliı 
Başmüdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Bu nakliyata ait muvakkat teminat parası Yanın 522 lira Gevaıın 152 
lira Çabakcurun 184 liradır. 

4 - isteklilerin şartnameleri Bitlis ve Erzı.ırum Inhiıarlar Batmüdürlüiünde 
iÖrebiliJfer ( No: 4.77 ) <1.3 

Erzurum Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Karabıyık - Tercan Erzincan yolunun 20 + 375 - 24 t- 1215 kilometreleri 

aruında «7534• ltra c27» kuruş btdell keolfll yol inşaatı 18/6/938 tarihinden iti 
haren 15 ıün mtıdd9tle açık eksiltmeye konulmllıtur. İhalesi 4/Temmuı:/988 Pa· 
:ıarteal günü saat •ıs .. de VUAyet Daimi Encümeninde yapılacak.br. 

2 - Muvokkat temlnl't mlkdan «566• liradır, 
3 - lıtaklller keşif evrakını, husust ve fınnt prtnamesinl eı:cümen kalemin· 

de röreblltrler. 
4 - istekliler Nafıa mnrtnrlüğünden mu.sadda~ vesika tle k.axıınç teıkNtsfnl 

bale rünü beraberlerindo getirmeleri mecburidir. ( No. 458) 4 • 3 

Devlet Demir Yolları 
Müdürlliğünden 

Onuncu işletme 

3 

SüdOn kayml'.l~ını 

tamamen cıkarır 

Kolay işler. 
Yapılış.ı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

' 

um·qnı safıT\'eri :',._ lstanbul, ]"ahtakale Cadde:i 51 Numarala 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

Enurumda tat•• yeri: NEŞET SOLAKOGLU ve ORTA(H Güıeükapw, KAvanu ,.,..-

ı ıaromtz h t iyııcı fçin mubayaa edilecek :>ooo m çam tomruk k•p•lı :urr u•u· E v· ı" D . ,.. E .. ı· ... . d E N.. ü11e 
llle eksllf-neye konmuştur. . rzurum ı ayet aımı ncumen ıgın en: rzurum um 

ı _ Muhammen bedtl tomruklarının beher metre mlkabl 14 liradan (70000) H • 
liradır. -1 Ezuru - T"rtum yolu içi~ 9987 lira 90 kuruş bedeli ketlfll 98500 adet astaneSl 

"' 2 _ :\luvıskaat teminat 4750 ıırıu1ır. parke taşı lhzarat işi 22 6 938 tarıhlnden itibaren 15 ıUn mO.ddetle açık eksilt- B b . d ~· 
'1 Ç t ki Kars orman müdürl~""n .. Olt K" ,.1 1 meye konulmuştur. ihalesi 7 Temmuz 938 Perıenbe a-nnn saat 14 de Vlllyet aşte abetlO eıı' ., - am omrun arı Ug ne.. unun oro. u orman a- d 1 1 .. 1 d la ktır ~ 

nndan devlet demir yol ları idaresi için tah1ts edilecek maktalardan tedarik edi· • m ecumen n e yapı ca • NQ b t HIDIJI oJI b _
1 ıecektlr. . 2 - Muvakkat teminatı 749 lira 10 kuruştur. mune as an IP1., ~ 

4 _ T il ·. ,, k t idareye alt hızar f b ıı. d 3 - İstekliler evrakı k.eıffyeyl Dalmt Encümen ve Nafıa Müdürlüğünde okuya bedell ketlfll llll'I pnyonu \jıt ~ 
es m yerı ~ar amış a . a r .ası ır. bilirler. (No. 475) 4 2 ab 13 6 943 tarlhlndcll oıı bef ~ t~' 

5 I> sha murassaı malılmat almak ısteyenler bu işe ait ıartnameleri Erıurum- . . k pul,.ııt 'I 
da idare vem sinden Sarıkamı,, Kars ıstasyonlarından ve Hııydarpaşa blrlncl it· V U B S C -1. ı • detl• açık tk.ııltme1• 0 _.,t ı/J 
letme, Anlrara davltt demir yollan merkez veıneslnden 3~0 kurut mukabiUnde AQT• nO)'VQn OT•a•I Qflf 8UV8 f Temmuı 931 Cuma 1Dnil I ti~ 
ılabutdcr. ( Bulraa bırtnct ilaha ] Nafıa müdürlültlııdı lhaletl ; ' t,-~ 

6 - 1'allplarln umurnt mnteııhhttlfk vesikalarını ibrazı ,arttır. cıtındaa tallplırln 7SO llra'lt ' "'-"'j 
7 - İhale 1 x 7 938 ıünü sııat 15 dt Erzurumda Gölbııındaki ftlt1lm~ b1ra· .. .,.,. •• ı•AMı .... tı muvillatalarlle birlikte •"':~ıj#l' 

sında müteşekkil k?mlsyonda yapılacağından t.allplerin tarJhl mez~Q.rdft ı490 sa· o~.. - """.,. •. & iti'. •. •. •. taliplerin ba huıQıta -ehliyet '~.,ıı'' .d 
· yıh artırma ve ebıltme ken~nunu 31 ve 32 ıklncl maddeleri mucıblnce blclif 291 1oa5oı 1 Ol lıl il 11 -il da beraber retirmelerl nan °1 ôO'ıOI' 
mektuplarını ve fo 11 p f'den dıQ'er vesaiki vaktında itletaıe komisyon başkanhğına lntk SST 70825 ' 11 11 12 10 28 k91if evraklan Nafia lll1 
evdi etmeleri lazımdır. (No. 451) 4 4 Kof'llk ... ğOI tHtslO 1 u ıı Jt 12 7~ den IOntlup oırınlleblllnlr. ~" 

Erzincan Askeri Satınalriıa 
Komisyonundan : 

22000 kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 'hhmin bedeli 
24200 lira ilk: teminatı 1815 liradır. Ekslltmesl 11 Temmuz 988 Pazartesi günü 
~aat onbeşle füzlncanda satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şarnameıf her gftn 
komisyonda ıornlebilir. Teklif mektupları bclll ıün -.e saattan blr saat evveline 
kadttr komisyon başkanlıiına verilmtı veya poıta tlc rOndertlmlı bulunıcakt11, 

(No. '4SO) 1·ö 

Et :: J~ ıi S H E ı! E (No.::;; 
Öket 10 1110 s .. ıı " 10 12 
Teltbı 2l tlO 11 80 1S 10 11 40 
Marya 'lSI 110tJ t l• 1S 00 12 OT 
Iun 1 20 ıs 21 1 :Jj Ot Ol 
Keçi 11 ı ıo • e& ıa ,. ı se 
Yapar Hı '" iT n iT • il • 
Keçi malak 1 llH S H 11 H 1 6~ 

Ten yatı U89 T; IJ'1 e it • 14 • • • 
Gar•l'yer P. 14 T. Hl 14 00 11 10 n . ot 
il ıa Jt P, }il Td124 a IO 1 il • l'9 
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