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BAYI: t55 GON ll< IETE 
Basılmaya JUJlar geri ftrllmeı 

Çinliler bir Japon fırkasını imha ettiler 
Bu fırkanın mevcudu yirmi altı 

bin kişiye baliğ oluyordu 

Mahiye TALiM GÔRMOŞ · Oç 
MiL YON ÇINLI HAZIRI 

Halaydan Ankaraya 
bir heyet gelivor 

f Fransız hastanelerine kabul edilmeyan 
TiJ.rlt yaralılar Adana-ya getirildi 

N
abiye Müdürtı idare mekanizma· Adana, 1 (A. A.) - Hatayda son f Adana, 1 (A. A.) - Hatayda de-

h..L aının en kOçük unsurudur ama, Kanton' un bombardımanını ve silahsız hadiseler esnası~d!l yaralatan Ttırkleri ' ı vam etmekte olan faCla,arı bizzat hükQ-
~ bir nefer glbl, işin en ıtır tlil'afı Fransızlar, kendı ldarelerirde . bulunan mete bildirmek i in Eti Türklerinden 

MDdDrU 

Gt illa Jtıklenmi tir. Nazari eleri, emir· • l .. ld •• "[ • • ç· ı ·ı hsstahane ere kabul etmediklermden, ya- ç . ' . 
Jea.t 

0 
tatbik etme: mevkllnd~ir. İlimden ınsan arın 0 UrU meSlnl in l er rabJar Dörtyola ve oradan da Adana Abdultıayatın tiy~etinde" beş kltıllk btr 

"'1lte1e, nuulyattan filiyata o geçer. M•ll tl G • f • _J f f ff ·ı me~lt'kct hastanesine na1dedllerek. te-l heyet A11karaya gıtmek uzere Adaolldan 
l>tt1at mekauızması, nahiye müdürünün ı e er emıye ınae pro es o e ı er davı altıoa alınmış'ardır. 'sreçmlıttr. 
~nda kurulmuştur. Hele, b'z'm 
tlbt Ç\ftçlal ve kOylüsQ bol milletlerde .•. 
k .. ıL.Yalnız nahiye müdtırn mustariptir. 
~e ideal at8fl, memlekete hizmet 
~ yanması, onu itine bağlayacak 
) gi manevt ve maddt bir rabıta 
;!~~ Mallfl niır, köyde yaşamazsa 
:·Y"11'11Deı, rOrüp 1qar:lıtı hayattan ::*'• kalmak mecburiyeti, onun ruhun
, trllaerdimrirlz tesirler yapmıştır. Tl· 
~. OJu, anemayı, ldtab1, gazeteyi, eşi, 
ı:-ıı, dok.tora, arkadaşı o da billr. 
~'··· Vaıifesi onu bQtQn bu sevdlti 
<rden uzak yapla. lsteditini hiç 
tele Zla yiyebilse, tabiat, ona da müsa 
)al tbneı, lltedltl glb\ ısınsa imkanı 

Çekoslovakya - Almanya 
münasebeti gene gergin! 

Berlin, 2 ( A.A. ) - Matbuat 31 Mayıs Çek hadisesine bnyük bir ehemmiyet 
vererek Ç9koslovakyaya ka rşı şiddetli hQcu'Dlarda bulunmaktadırlar. Bir gszete 
diyor ki: • Çekler Sndet Almanlarile hiç bir anlaşmaya yakın bulnmamaktadırlar. 
Bunun sebebi ise balen Çekoslovakyadı ılddetU bir diktatörlüğQn bDkOm ıürm .. 
sidir. Bu gidişle Südet almaolarına nasıl blr muhtariyet verlleceğinl bUlyoruz. 

•• Onu da yapamaz. İçinde yaşadıtı 
~te batiba~ etmek mecburiyetindedir. 
ı: bpkı, yDkseltmete çalışblJ köyltı 

• t-.k yakacak, bpkı onlar gibi tek 
'9ltli Jtyecek, bpkı onlar gibi bir tek 
...._.. albnda yaıayacakbr. 
ise. Nabiye müdOrü... Köylünün dlllle 
~tatacak, k6yünde 11rasuıa göre ağa· 
~ •araıına ıöre baba, doktor olacak. 
h tarlan o ikaz edecek, yaşlı bikes 
~larıa o mcııul olacak. Kanunları 
Go o anlatacak, köylünün avukatı, 
tt •tu, her ıeyi olacak.. Buna mukabil 

bileeek. ki, nihayet, nihayet eline 
t'!!~ Pıra 60 liradan fazla olmayacak. 
~ bir aydan fazla, aradıtı mubılte 
\' Jaauyacak.. lıin alsa t:orçlırnacak •. 
h..':'~•U, kendi tekaDtlütnnde dü· 

IUp kalacak .. 
k Tabaildu gibl para toplayacak, 
Clt '41ıruıı aibl takibat ydpacak .• DaA-lar· 
~- ba11rlarda ıezecek, kuv uçmayan, 
~" 18Çmtyen demlerde, EOğUkta, _ . _ 
,. donda didinecek, ve ııablye mQdÜ· L·ll d ~-~~inde beslediti kôyllD, hakikate Bir Japon kıtaaı lstlr•h•t '"' n ~ 
~ illi. röremlyecek ... « Y 8:'°a~! diye- Hankeu, t ( A. A.) - Çinlilerin son dürüldüğü ileri sürü\erek protesto edil· 

badııat ne kadar a~ır ışliyor? ~ J ap'>n taarruzu?Ja karşı müh\m muvafra. 1 mekte ve Çinin en ka1aba\1k şehtrlerin· 
'-bl Seneler r•cek, nahıy~ mQduru o kiyetler kazandı' ları btldlrllmelı:tedir. iden o'an Kanton sebirlne mütemadi tay· 
te'fU'ltden o . nabtyeye iıdecek, her Yensikan ile Lonteza~ ~aras·ndıı 26 yare akını yapı\dığım bildirmekte, Milfllra: aynı 11ımle utraşacak. « Aman, bin mevcutlu on1ördüncü jakon farkası Jetler Cemiyetinin 2B Mayıs 937 ttarihli 
--~ bir umumt bala y.tpalım, şu tememen lmha edilmiştir. ka!'arı mucibince çoluk ve çocuğun kat· 
~ ı düzeltelim, aman blr t~~ hoca Sussovdan Tan\tang isti~ametine line meydan verilmemesi lç\n mQesslr 
daL. : dayılırl Şu mektebe ıkı oda r • l k ;-""ili• D d - .. k G 

1 
k d ilerlemekte olan Japoı tkuvvetlerı kanlı tedabir a\·nması talebinde bulunu ma -

letl 09A~ ögu,nec~- •·
1 

er.~.1 em- bir muharebe so'.!u'll"l!l dağı\mıslardır. tadır. 'Alttarafı I ancade) ~ 
•t •-w-, ıaç ar a.u qac-, sonra 
-:c~t. rün ıelecek ki, pis kokulu Acaba nc)'e mukabil ? • 

"'-i_;tuaı~, mor k.Oy ak,aınları.nda, Şaofon, 1 (A. A.) -:tyi~bir meobı- Kamutay Atınada 
)lcak dan yükseldlalnt tabasıQrle _an- dan ha'Jer alındığına göre, Japonya, Al- • 
ttat 1~· Suları ~ıçratarak, dereyi döQ:ı- manya ne lng-Htereye Çinde ekonomik tmzalanan munzam 
...... Çen ıQıuleri hasretle anacak .•. menfaatler vadetmiştir. • • • } 
taı..._ktr, adsız bir kahraman, ıvazsız muahedeyı ıttıf a a 
~ bir vatandlş olarak huzur lçlnde Japonlara gör.~ . 

• • • • Tokyo. 2 (A. A) - Japon gazete- tasdik etti 
Seaıer _ . lerl Japon tayyarderln!n Çin ıehlrler i 
~ du~yorduk: • Koylere gı- üzerlnde yalnız askeri binalara bomba 
~ • IDemlekete bizmet edelim ,. .!lyor- bırakarak halka hiç bir şey yapmadık-
..__ • IOnradan da kimse o ıarı ağzına . . . 
'""'lllJordu t 

1 
bl d b b b ,, b rmı ya2makta va sıvıl btılktan ö\cnlerın 

tbı.__ • op an ar a ar ar a15l· . 1 . ""~ oör 
0 

lftlr kx 
1 

x 1 d kenıl ı havau top arının şehir dabHıne 
. .._" • m ş ua, uJ tr şuy e ursun, .1 ı d il · ld' · · k 'l .retltr içinden vuayttler seçmek ıçın dOş )n mermı er n en en ge ı ~ını ay-
~ "'ek GpQyorlarlardı. lıte o saralarda dctmektedirler. 
'tiiklllltevut.ve mahviyetklr mQ~e~er Ja11onla ın Çin şehirlerin• 

- oocuau ıdeallst nablye mQduru: ha\'a hücumları 
:lılt Ben buradayım, o sizin romantik , 

lcla Ue d h tın 1 b Cenevre, 2 (A. A.) - Dlln Cenev 
~~u.ı .. .ı-:• 

1
•tuu

1
z aya d~ ısd - rede bulunan Çtnln q aimt murahuı Mil· 

-..._. ·yeuqa yu uru uyorum, vuuyor u. . · ı ı .:1 A 

• (Yauıı 3 i1 r.ei1de) 

1 Ağrı eteklerinden 
röportajlar 

1 - EmJruından hududa k•dar 
yo,, 2 - Hasankale, 3 - Ağn valisi ile 
bir mülikat, 4 - Dünkü, bui\iokü ve 
yar.nki Ağn - Trausit ve Demıryo1u 
bakkı'"da bazı mülahazalar. 

Ilıca posta 
şubesi açıldı 

Bugünden itibaren 
telgraf ve mektup 
almağa başlayor 

Devlet otobüsleri 
yaz tarif esini 
tatbik ediyor 
Yük ve yolçu ücretlerinde 
yOzdı alll t11zllit yapıldı 

Banyo mevs\mlne münhasır olmak Devlet otobtısleri ıdaresl yaz aefer-
dah\11 teliraf ve teahhlldlü, adi mektup l~rl tarifesini ta'bika ba'!amıştır. Bu ta 
muamelesi yapm11k üzere Ilıca nahlyesin· rıfe lle yDk ve yolçu nçretlerlnden ytlz-
de blr P. T. T Şubesi açılmııtır. de elli tenzHAt yapılmak•ad r. 

Bu şube bug11Dden itibaren işe Erıuramdan Trabzona 493 k.urq, 
baılayacııkbr. Trabzondan Erzuruma 493 kurut, Erau-

rumdan KarakOseye evvelce 671 kurut 

FIKRA: 

İstanbul gazeteleri ve 
taşra muhabirlerij 

iken oimdl 453 kuruş, Erzurumdao hudu
da 758 kuruş, Kal'aköseden hududa aoı 
kuruı ahnmaktadır. 

llemleketlmlsde pzetelerln okunma
muımn, bilhassa Anadolu şehirlerinde u 
rai'bet ıörmeslnln başlıca sebepleri ara· · 
sında tafra muha.blrlerlnl sl.ktttmek li • 
mnıellr. 

İstanbul psetelerl taşra haberlerine 
lcab eden 1oymetl vermiyorlar. Ora • 
lardan rönderilen haberler psete sekre· 
ter mua.vlnlerlnin veya Anadolu U,lerlne 
baluanlann masalarında uzun müddet 
süründükten sonra ancak gazetede yer a· 
lablllyor ve gazete allkadar şehre reldiit 
zaman havadis tam manaslle son turtan· 
da haline rellyor. 

Buna llAveten taşra muhabirleri aa • 
yıttır. Her Jönderdiklerl haberde muhak· 
kak bir ıaye gösetmeldecllrler. Ya bldl
selerl maiyetinde bulundatdan kimselere 
yaranmak için tahrif etmekte ve yahut 
hakikatleri görmemekte, ekseriya mub -
telif tesirler altında kalarak gördüklerini 
açıkça rösterememektedlrler. Bu yüsden 
mütekabil bir aldanı, ve aldat•• sürük -
lenlp gitmektedir . 

Bu iddianın en rtizel misalini Yeni 
Sabah gazetesi Erzurum bölresl gtirtffl· 
terine alt neşrettlii yanlış mabimat ve 
resimle daha bir kaç gün evvel verdi. 

Bu sakatlıklar psetelerln halk ara

Karaköse · Erzurunı 
şosasında bir kaza 

=~ lhtlbar ve kıymetini tensil etmek· ı · Jillll. • 
Bls bu işi iç tarafından daha lyt ıö- ~ 

rüyor ve anbyoras. Blrkao gan evm Kara '!lOo - Erıu-

~ Je t.&Qdüra.. 1''edakirbğından utanı- lctle r Cemiyetı k Atı t>l u~um s _ oa y ve-
~ ÇQıku vncudunu tam bir vatan-1 no\' il z'y•ret Pderek, Çm huktımetlnln 
~ fibi, köyün.to~, topraaına, srönderdiğl bir notayı tıkdim ftmiştir. 
~ı..!!. auyuaa YI bele yokluğuna ı Notada J aponlar. n Çin şc Mr:ertnde 

htanbul psetelerl bu hususu blr rum fOS8SI üzerinde, Dolla\ hanları cl
parça daha derin d6'önseler ve bir parça vandda içinde a\b yolcu btıluııan blr 

Yu•n: daha titiz davransalar, hem kendi hesap- kımyon patinaj yaparak. devrlldltlnl ve 
CiHAD BABAN ı •anna, hem de memleket besablna hayır- yolculara h'ç bir şı:y olmadığını yazm11· 

....... tı. ukert binalardan baıka ıivll halka hü~ 
-... " llb'•D aıııı O\lm ettikleri ve kadın. 9olut p:uk oı· 

b bir it npmq olar~ yık. Yukarlkl realm fototraf muhabirimi· 
~ _ .. laWJ I~ -'! ~!" müıı'11Mee\dırdıfı ,r~(pıl~ 



#) -

Karaköseni 
ve haralara 
ihtiyacı var 

At S(lf l§I "" ,ı;;('JI(> 

siloya 

h/rdl'nbir<' frı :.!ulu.'\/ t 
1' arak<: SP, [Hust st] - At s ~lışı bu 

Acre }s•i.nal o1ar;ok bi drnlJir r'm şt r. 
simd ye kad-:- bes bin a+ rnt lm•ş• r. pa
ıar m~ danında, hu gnn'e 'c· döıı-:,n pa
ra nı"kdn· ı knk, elit bin 1 ra~ır. 

Kayser·d n. Siva,ıan, urfl'd.n gelen 
tllccar hayv, n satın ahr ak a iır. 

Ağ_rı Vilf\yetinin a~ nfs·ini ö~ret

mı k h1JsusunAa gös'erdı~ nıü,tesrı kı:t
bilıy t naz.:ırı dikknta Qlmımık mı naqip 
yerlerde tı~r'lPr tc ~~ emek z11ruri le· ı 
Jakki eJilm kted·r. 

Kerakö o, [Hu.suo;i] - Karaköse Vi
layet mNkıız'nde koylünün hııbubatım 

kı~metlerdirrnek için bir sifonun yapıl
masma muhakkak !Uzum hisse=iilmekte- 1 
dir. yollar.n u1aklığı ve münf kala tın l 
gUç temin edi'mesi yüzünden, a-pa, huğ· 
day fiatla"ı çok düşü'dUr. 

Karakösede Halkevi 
inşatı bitti 

K'!n köse, W (A. A) - Halkevi in
~aatı kAmilen b1tm'ştir. Bu se~e nınumi 

merkezden yapı'a, b<)şbin lira yard ma 
Vil!yct hususi idat'oEi" ce de tahs's edi· 
len pan nın ilSves'le Hnlkevl tefriş ve 
tezyin cdikcektir. Ayr:ca ~fnfonik alet
ler de dp r ş edil:rıiştlr. üc san'atk!lr 
gençleri yctfştirmek fçin ist'hiam edile· 
erktir. 

Karakösde bu sene sayım 

an Ha 
Haklı değil miyiz? 

Ağrıyan dişini berbere 
çektirf n köylü 

Dün şehirdeki berberlerden biri
ne ağrıyan dişini çektirdikten sonra 
kan revan içinde yolda giden bir köy
lü ile konuştuk. 

- Hemşehri dişini niçin berber
de çektiriyorsun? Ya bir kazaya uğ
rasan, ya ba.şma bir dert gelse, son
ra ne yaparsın? Onların aklı bir şeye 
ermez, günah değil mi? Kendine acı-
mıyor musun? 

Diye sorduk. 
Yüzümüze bakarak: 
- O, dedi, ucuza çekiyor. Bir 

dişçiye gitsem, bir banknot... Ben o 
karlı:ır paıra,U nerede bulayım da, 
di5imi çektireyim? .. 

Hak verdik. Fakat bu münase
betle de aklınıza başka bir şey geldi: 

Şehrim.izdeki Halkevi veya hayır 
cemiyetlerinden biri hesabına dişei

lerimizden birisine bir menfaat te -
min edilerek haftada muayyen bir 
gün fakirlerin dişlerini bedava teda
vi etmesi temin edilemez mi? 

Ortada önayak olacak bir teşek
kül bulunsa hatta dişcilerimiz ken -
diliklernden böyle hAyırlı bir teşeb -
büse hiç bir şey istemeden de girişe
bilirler. 

OGU 3 Hazfr.ın 1988 

1 
~ 

SAG IK Ö 

r rt ar itli 
Ilıcanın bir köyünde 
bir adam 

•• •• m 1.' 1 • 

dayakla öldürüldü 
Lekeli huınma denilen hastahğı insanda~ 
insana geçiren bitten kurtulmanın çareJeı 

l [Bölgemizin taı1 ye-r'erinde bir ara-

Sebep bir f fll'la 111e.wde~'\i11de11 Iık görülen lekeli bı:rnma h!Jsta'ııtınıı:ı · ı yapllan mücadele rnvrsir de önn Blın-
tlka n Ulllfl~(lJJl(IJIUl:hk mış bulunuyor. Lekeli humma in<anlara 1 

l l'ıca, (Hususi] - 1 - (). 938 glinll hit dediğ"miz pis mahh1k1 arı geçf ~-ı iç·n, 
Iİ!ca nııhlyesinin Künbet köyünden bu vaka ar temizWre dikkat elmiyen 

'ı Mehmet Sait oğla Asım ve İbrahim 'köylüler·m·zin kuJaklarırdıt kiipe olma· 

1 
oğlu Ş~vkl bir t!lrla meselesinden do- ! hdır . .Ar:ık kış mevs"mi c'e geçmiş ol· 

t layı kavga etmi·ler, nedcede 1\Iehmet duğu içir, mem'eketim'7.'n h0 r yrrinden 
S:ılt oğ'u Asım'ın adamlarından birisi bol bol aı.-an sula·dan da"m is ifade 
İbrab1m oğlu Şevki'nin rdamlarından 1 edertık, hem köylüyü, hem köyü tem:z 

1 

[Küçük B· y] namındaki şahsı döğ'mek tutmağıı bakmalıdır. Bit denilen menhus j 
suretile olümüne s~bebiyet vermlslir. ! haşerenin ne kötü hir mah'uk olduğunu 
Suçlu yakalanmıştır. 1 anlıım:ık için, Sıhbat ve İçtlm~i :\1uavt:- 1 

1 Hadise Cumhuriyet l\lUddeiumumi· net Veka'etinib her ttırafa d·1ğıttığı aşa-1 
llğlne haber verilmiştir. Tahkikat yapıl- ğıdaki yaz1'arı köylüler ckunıa'ı, okut· 

1 • 
ı maktadır. malı va ara1arında pıs ::dı-:m bu1ucdur· 
1 mamalıdırlar.] y k ki . l b"t• ki vıpıı•fl 

B"] B k l B·t · · . ı b d .. d u 11n reum er ı ın ve ı a J f' o ge aş an ığının ı pıs ır S l\D arın 'RŞm a, vucu un- . } . . I a üf ··ı .. . l id/f I 
d lb. · d b 1 k bl {su ıe.<ıuıın > 11 u muş ıesım ar · ııt· 

b
. t . l . a ve e ıseın e u un an anatsız r . d 1 b h vac 
lr 8VZ1 11 bOceklir. pıs a tım ar u mıztr uyoanı rtfll . . ı ltırında besler dururlar ve hagatll 

Böl2"e Başkauh~ırda'l dün aşaQ-ıdaki Bıt herkcsın bl!diğl ve tanıdığı le· t hl .k .. 1 · ı ı k ı· H H · R · "bl b e ı eye soıfllr ar 
!
tezkereyi adık: eı umm.a, umm~yı "c!ag; as-

9il 
1 Doğu gazetesi yaıı iş'eri müdür- . talıkları ınsandan insana geçiren ara ve iç çama11rlsra iyice }apışırfar. !i:c 
lüğüne: ı hoyvanı lır. 1 sirkeleri olut' olmaz şeyıerden mötet

5
· 

1
. 1 Ha· ·ran 19!)8 ta "h 1-3 l Bitin Firavunlar zamanında bile ol- olmazlar. ,, 

z ., rı ve o sayı ı d i . d, . 1 l d 1 b. 1 , b yo" 
· gazeteniztn 3 üncü s ıyıfasında (Bu da uğu P .. ra_?'lı ıer.n C r. ' e s3 ene e-, Bit öldUrmek kadat' Sirkeleri de d• 
nesi?) baş'1ğı a tın1aki yazınız n, a~a· 1 r~ber kukurt tozu buıunmf sın dan anla etmek mUhimdir. Sirk <ı 10 gün ıatfıObfl' 

: ğıda yazılı şekilde tavzihini saygılarım'a, ~ı ıyor.'. . . . 
1 

1 rçı'ıb yeniden bit olabildiğinf3 gorejılt' 
rica eder·m. ı Bıt,. has!.»~;k g~çlr~ığı ,b;_llnmezden ! ten kurtulmak için sirk~lerid~ teın 

1 (E· zuru n bölg€sirde gürq şfçme evvel bıle hulun duny da. ~ s ,ık v~ ayı~ 
1 
me'i ve ö!dürmek lazımdı r. •: 

ı mü~abakaları yapılmamıştır, çünkü her sayılırDı. Mfkte?Ierde bıtlı çocuklora, I Bit siı•lu•lt' ri nnsıl öldüruıece~ ·o 
ruz. 1 ağırlıktn bir iyi pehlivanımız va •dı, ve 1 k~hv~hane, gaz~r 0 ve umnınt yerlcr~e Haşteki bit s"rkel:-rini oldürıııtk )şıı 
---·------- - ---..:. Güreş Fe~era'lyonuzun fs'edlği şek~ldc ~ :~!~~sanlara kımse yanaşm Psını fs,e- bildiğimiz turşu siıkesin: .. ~emtı,6rıo 

Hayır cemiyetlerinin, Halkevinin 
nazarı dikkatini celbediyoruz. Hal -
kın bu büyük sıhhi ihtiyacını önle -
mek için tedbir almalannı bekliyo -

Rizede vazife kurbanı 
bir teJgraf çavuşu 

de o pehlıvanları gönderdik. Atletızm ı . . . 1 s!iblüme (AksUlmen) mahlu.u ıle srÇ cO 
ajanı ve Bölge fdnre memuru Bay Reşı:d İkı. cins bıt vardır. 1 lBaş biti) 2: I ve~kıHarın dibini ıslatmalı: ve sık 1~ı.:• 

1
. Savaşın da güreşçi olar k değil, güreş· (ten bltı). . . .. I tarBkhı taramak 14zım·lır. Bun~a~. ba~ 1sı 
çi!erin başıı;da idareci olarak gö ~ deril- B!lş. blU, ten bıtıııden. d aha kuçOk i yarısı binde b:r süb1ü:ne mab1ülu >'~a~ 

Rize [ Husust ] - Ge~en hafta bo- mesi bölge h~yetince t~nslp edilmiştir.) ve ren.gı daha esmer ve .. s•yabımtır~kdtr. gazyağı (petrol) lle saç'arı ıs'atıla t· 
Kaıaköse, 29 [Hususi] - Sayım ver- zula'l telgraf hattının tamır için Bozuk-

1 
Ten bıti ise daha bQ}uk ve rengı de bitler ve hen:;de sirkeler yok edtıebill ıt 

g'sin:n azaltılmış oimasının çok mü.bet 1 kale mevkiinde direğe çıkan Rize tel- VaU ve Bö ge Başkanı açıktır. Baş bitlerinin Is'! saçları dibİJJd' • 

7 4.000 fazla 

tesirleri gö;Onmekdedir. Yalmz sayıma 1 graf hat çavuşlarınc'a'l Cafer Çelik dl- HAŞIM IŞCAN Baş hiti: kestfrmek, vücud1a ise koltuk ıtlll v 
tabi hııy11aaların arr.sından geçen yıla na- rekte çalışırken ayağındaki mahmuzun Çok defa sfçlarda, baıan da bıyık, diğer kıllan tıraş etmek lazımdır. !ı 
za an 74 000 hayvan ftızlalık kaydedil- çözü!mes\. üzerine düşmü1 ve dlrrğ n Kars haberleri sakal ve ka,la\'da bu1unur. J Bitli çamaşırlar Eabunlu ve sod;ıı 
mı,ur. yenındakı uçurumda kayalara çaTparıık 1 Tc•ıı biti: sularda ı·aynatmnkla veya etü't', ~tJ 

Tebrik ederiz 
İkinci mı tıka başmüdürü 
Fehmi Tokay bir derece teri etti 

'l'rnDsit ~ o'u ikinci mıntıka Baş mü· 
doru ktymetll moh~ndis'erimizden Bay 
Fehmi Tolrnyın ~aaşının bfr derece terfii 
Ue SO llrayıı ç•kaııldığu1 1 memnuniyetle 
haber sldık. Keııdlsini tebrık cd~riz. 

2 • 6 - 938 ~aat 8 Rapuru 

Hilvft t11zyiki : 609.9 
• » (Deniz sevi)esi): 765.U 

Subunet : + 9.9 
Dnşük suhunet : + 3. 9 
Rutubet : % 50 , 
Ruzgar: Garpt n S.1.8 M. 
Rüyet: Tam 
Sema : ö/10 açık bulutlu 

çok ağıe blr halde h!'lslahaneye kMldı r * ilbay Veklli Bekir Al{tan i!çelerilı Koltuk altında, le {''lmasırlann \Ü· ~ sandığınd'l hıra ·makla t€mlzlenebiJır· bİ' 
nlmıştır. Yapılan tmC3Uyat ve gayretlere teıtiş ~tmeğe çıkmıştır. cude değen yüzUnde n dikiş yerleılnde 1 Bit ayaklarındaki ÇEngelJer ile e~ ~· 
rağmen zavallı adamcağız kurtarılaırıya- * llim'z memleket hastanesine 8ta-

1 
bulunur. 1 s~ iplikl: r;ni kavradığı fçin elbiseleri 

511 c 
rak öl~üştUr. n~n operatör İbrahim Veli gelmiş, öde-ı' Bit vücudde sıcak yerleri sever. Saç! ~'3~le dUşmez, bunlar aı;cak te~er :~~:. 

Okuyucularımıza 
1 - 1 Haziran 938 tarihinden 

itibaren gazetemiz deva/re o.it resmt 
l/Anları Ziraat Bankım vHıtasile 

alacaktır. 

2 - Resmt müesseseler ga~ete
mize tlAnlarını parası peşin olarak 
do{Jrudan doğruya gönderebilecekleri 
albi Ziraat Bnnka~ll Erzurum şub6si 
veyahut bu Bankan•n bölgedeki 
ajansları v:ısıtasile de yolla.t1abillrler. 
Bu bakımdan, gazetemize Erzurum· 
dan uzak olan ver/erinde kolagr a 
ilAn vermelerine lmkAn bahşidilmiş 
olmaktadır. 

vmo başlam ştır. _ ve kıUann dibine yakın yerlerde Ae iç oldurmek veya kaynatmak ile ) ok 
. ~ ~Ultür Dur~ımunu incelemf'k uze- çamaşırın sıcak ve tene bitişik olan yer- 'l:-illr. l ·: 

re ılım•ze gelrn .ıspekterler merkezde~i 1 ıcrinde bulunur. İç çamaşır:ann yünlü ı Bitlenmcmck lçln ne yapmal ;bi 
o~ullar~ tefıiş ettıkten SO"Jra lğdıra gıt- ve pamuklusunu sever. lpeklfden boşlan- Mekt b, Kışle, Hapfsane, Hell g "' 
mışlerdır. • . maz, fakat yünlü ve pamuklu bulamazsa kalabalık yerlerd~ bir arada çııJış3ıı t>ll' 

* Bu yıl Kaıs a:tık bol elektrı~ zoraki ipek çamaşır tlzerinde de yaşar / yaşayan halk kitleleri aras.nda bit çaı1" 
ı~·~ına b.vuşuyor. Tes ısat mukavelelerı ve yumurtlar. 1 cak intişar edebllir. Bura kar~ı yııP 
vılayette ı_mzalanmış:ır. 1 Bitler sirk.eleyerek ürerler, ve döl- cak tedbir s k sık bit yoklamasıdıt· el· 

* Vilayet meclısl salonunda sefer- lerint çoğaltırlar. Sirkelerini (yumurtala-' Bit yok lem sı ba~ ve vücudda ve ,ı 
beril~ ~UdUrü ~ay t~hsin tarafindan 1 rı ) kuluçka devrinde sıca'< tutmak için 

1 
biselerde yapılır. Bitli bu'muınlar derll,. 

ylrmı gutıdenberı verılmekte. ~la? g~z 1 yine koltuk altı ve saçların dibfni veya ayrılmah ve gereken fennt tf'mizltk 1 
konferansına h~r evden bir kışı ışt1rak sıcak olan iç çamaşırları gibi yerleri se-1 pılmalıdır. J}' 

etmiştir. çerler. j Bit insanlara çok tehlikeli olıtP 1~ 
* Belediye safın aldığı · s 1nemayı . Bir bitin ömrü 1. 1,5 ay kadar sü-, kelihumma, Hummayı R~cia gibi bUJaf 

esaslı şekilde tadil ve tamir ettirmek-ırer. Bu müddet zarfında dişi bit bir kaç hastalıkları geçirir. 
tedir. defa yu!l'urtlayabildi~i için bir d!şt bU ( Alttara.fı 2 tncida ı 

* Karsın yegane mesire yeri olan ömründe 250-300 döl verdiği anlaşılırlar. 
park açılmıştır. Burada bir radyo veya Bit yumurtalannın e!rafında (Kitin) 

3 - Ziraat Bankaaı gazetemiz e 
saz bulundumlması pek arzu ediliyot'. denilen bir tabaka vardır. Bu taba\Ia Bu gece no"betçı' eczall lll.n ücretlerini tahıile ııl4hiv•ttar- * Çocuk Doğ-um ve fükımevi hal- gayet dayauıklı olup su, sabun ve so- • 

._a_ı_r·------------1 ka çocuk bek,mı hakkında parasız kitap ' ğukdan müteesstr olmaz. Bit slrk~leri Jşte "İstanbul,, eczanesidlf 
ı dağıtmaktadır. bu tabaka vesıtaslle k\llara ve elbiselere 

~==============~=====-===~===K:m-=z::::=================================~;;;;;;;;~~~;;~ 
soılu!muş ve ya'3Jaumışla•dı. Bir az son· Yüzbaşı Şe\kl yattığı yerde vücu- - Katırcılar nereden geliyorlar ısl · 

Ysğı : Yok 

- :; \'a.ı;an: Semih KARTAL 

1 nı horlayarak uykuya daldılar. Gözleri dmıu sağa sola çsvlrdi. Soğuktan klsıl- Z~yneb onbaşı elite derenin ııer 
1 kapalı lnllyor ve anlaşılmaz cUmlelerle mış b!r sesle : ni gostercH : eıre 
konu~uyorlardı. Ortada yanan ateşe nö- - Karvan mı? Dedi Katırcılar mı?.. - Uzakta değil ... Bir kaç kil.o~dı~ 
lıetçinin attığı btr kaç dallar bazım bil- Doğru söyle Zeyneb onbaşı ! ötf d~... Katırlar çok yüklü... ıçe 
~ Uk bir k1 z 1 llık halinde yanıyor, bazan - Yemin ederim... Allah C"'Zasını ge'iyorJar hu ta ide... 1111t 
ı önmek Ozereymiş gibi kU leniyordu. versin ... Tam kırk katır... - Acele ed~lim ... Belki b:r lı~d~' 

1 Arkadaki siyah büyük kayanın üzerinde YOzbl\şı Şevki bfrden ayağa fırladı. a'ırız i!~riden .. . Kuvvetlerin nf'rede 0 .,, •• 
·ı~· lıu ı~ığmın bıraktığı gölgeler büyüyüp Parmaklarını ağzına sokarak sert bir ıs- ğunu üğren:riz ... Fakat ı htiyatlı ola ,sı· 

- Belk\ heplm'z oraya varamayız ... , yorsunuz. Emir budur. O kadar. 1 h~ç~lUyordu. Rüzgar intlttslni kesme- lık çaldı. Onları görür görmez elraflarını sM
8 

. 

B'r bask na uğrar, bir feHiketle karşı· Öksürmeğe başlamıştı. Oturdu Çor- ınıştı. .~ar art•k y~ğmıyordu , . . . Her biri bfr köşeye kıvrılmış yatan nız. ,.ıJı 
Jaşırız belki ... Fakat rrrüm':\k la?ım ... bayı dem'r bir çubukla karıştıran nefer ı Yuzbaşı Şevkı sıbahleyln blrısı~ın neferler gUcli:kle yerlerinden kıımldarlı- Siz sağa, siz so'a .. İ\erı... }-fa. 
Ne olursa olcu11 kalan lal' l'Uı llsOnler ... ı rüzgarın içinde kaybolan neşeli bir ses· omuzuna vura:a~ile uya dı. Gözterınl Jar. Soğuktan uyuşmuş, taş \ı:esilmlş ba- bı:ıkıılım çocuklar. f 
Çünkll arkaoaşlar bu bir memleket me-

1 
b ğ d . gUclUklc açıyor, soğuktan tutulmuş ko~- caklarmı kollarını gerdiler, g€rinı:liler. Birbirlerini takip ettiler. Çahlıtrlfl ~~ 

s·Ies·dır ı e 8 ır '· . l ıanm, bacaklarını kımıldatıyordu. Zorluk- Yakında katırcıların geldfğlni duyunca rasınd'l tüfekleri, sırtlarında çanteltıf' 
' - Çorba plştı. Oturun bakalım sot- l a hareket etti v~ elini h~men tüfeğine kendilerine geldiler ve yer:erinden fırla- sıkı yUrllşUş onlan ısıtmıştı . ,.,.r 

Ve adamlarının gözlf'rlne ba~tı. O ra başına ... Getiriyorum. ' götürdu··, D 1 b-k-lll d O aY8 111 

1 

dılar. Fakat bir danesi yatağı yerde E rn so a u u yor u. r 1 !Jıı 
g-özlerda hor ,zaman ra Ua<lığı ~trşt v~ Herkes bir kaşık çıkarmış ve çor-\ - Dur, s13s çıkarma... kalmıştı. Titreyen vücudu üzerindeki ör- dıkları zaman alttaki ince yo·da l> rııl'~ 
heyecar•ı bu aroamıştı. Hep. ır:d~ ?·r 1 banın başına çökmüştü~ Pirinçleri bol Zeyneb onbaşı başı ucm: daydı. Ona tüyü sarstırdı. Gözleri ateşten çakmak arkasma dizllmfş katırların ~ıır:ııe$1 

dırğunl~k '~ar.dı. Bakışla•ı. U'Dıtsız glbıy- suda şişmiş bu sıcak suyu adeta nefes doğru eğllmişti. Etrafı kaplamış olan çakmak olmuştu. Zeyneb onta~ı bUyük gölgelerini farkettiler. Bu kabrcı }CB ıı6' 
dl. K•rpıklennın alt nda sınm'ş gibi, iti- almadan yutuyorlardı. Çünkü soğuk ha- sis içfnde birer a1ev glbi pnrlıya!l gOzle- bir şefkttla hastaya eğildi. Elini alnına bu tehlik~li .m~n:ıka içinde onlar f~:~e~ 
matsız gibi duruyorlardı. v.:da yağ kalın bir taboka halinde du- ri gözüküyordu. koydu. Yatan ateş gibi yanıvordu. Emin yllk bir umıt ıdı. fıerdekf m1llt 1e> 

- Evveıa eUmizdekl erzakı bitirir, daklan üzerinde donuyordu ve çorba j - Ne istiyorsun Zeyreb onbaşı ? bir sesle : • lerden haber almak, onların yakıP ıııo!11' 
ıon'"a dOştınürüz... bir buz dolabına konmuş gibi so~uyu- 1 - Kalk yüzbaşım ... Ses çıkarma... - Soğuk aldı. D; di. u~ak ?lduk'arını k?'ayca anlamak dtJll e· 

Kims-; s 0 s çıkarmadı O zaman yllz· verdi. 1 Siz uyurken b"r h!iyvanla etrafı dolaş- - o·ur şey mi bu ... Şimdi ne yaoa- kun o acaktı. Belkı yllrOyUşe yar e ~~ 
ba~ı Şevki titizlendi. KöpOrdU ve h'ddet- Karanlığın fçlnde yanan odunların tını, dererıln Ust baş ndan l'.'.u tarafa doğ- cağız... · dec~k bir parça erzak tedariki d 
I~ bağırdı: ölğün alevleri turuncu bir aydnıl,k ve- ı ru katırc·ı'ar bir karran halinde gelfyor· - Bir beylik dah~ ört şunun Uzeri- suretle kabil olacaktı. 

- MUııaka,a yok ... Veztfenizl biU· rlyorJardı. Neferler birbir lerine daha çok lar. ne dönüşte icabına bakarız. 

• 
l 
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EN SON HABE RLERD 
Kamutay Atinada imzalanan 
ınunzam muahedeyitasdiketti 
~===-================= 
Çinliler bir Japon 
fırkasını 
imha ettiler 

(Oıttar•fı 1 incide) 

.\\auı Kamuı·nsında bir süal 

~on Avaın Kamarasında harici işleri 
liaruşurken. BatlOr Hariciye NaZJrl Lord 

ifaksı 1 lldd . a Japon arın Kanton şehrine 

Hariciye Vekili yeni 
beyanatta bulundu 

Hatipler tecrübe edilmiş Türk - Yunan 
dostluğunu canlandırdılar 

Vladivo\fokta .t iman, Marar, Avu&turgalı ve TIJ.rk eşlrleri kıdemlilerile Japon 
zabitleri bir arada ( X ) tıaretli a11akta duran hAtıralarm 

sahibi olan doktorumuzdur - 1919 

Siberyada 7 Yıl 
~ı -~~ hücumlarda bulunara\c sivil baL Ankara, 1 (A. A.) - BOyük Millet edilen bu munzam paktın mahtyetinden 
ı, 0 durdOklerlnl söylemiş ve 'bu hu us·' Meclisi bugünkü toplantısında TOrk - Yu· ba~sedcrek bu muahcdenamenJn m~sta· 
l.ı lleıer do n d - - i nan munzam ı:aktının tastikfne dair o- ceıayet kararue tasukıni reca etm ştlr. Esaret hatıraları 
•1•lır ş n O~urıu sormuştur. Lord ~ ·· 8 n 1 bl ik' b ti b d 1 k ak~ tb d lan kaaun Jayıhıısını muıakere etmiştir unun zer ne r ı a p u ost u 
ı0re, b~ il!~ uatın ver fği haberlere B 0 asebetle Hariciye V kili Dr Te ~ münasebetlerinden bahsetmiş va muahe
~t ta batın doğru olduğu, fakat res-ı . u m_ n _ e · v den3m~ i11' ka~mn layihasını bandayan

Toplayan: B. D. 
Tefrika: G:> 

det\ ~Orla•dı böyle bir şey görmediğin tık Rııştu Aracı beysnatta bulunarak Bal- lara teşekkürde bu'unmuşlardır. 
111 ~'llldilJk beyanatla bulunımıyac ğı·' kan devletlerinin samimi dosluğundan M•c"is mualıedenameyf ittifak.la ka-
l~r s~Ylenıiştir. Bunun üzerine Bay ~at· ve Başvekil Celal Bayarla Atinada imza bul etmiştir. 
bıısıt,:illtere ve dlter hUkümetler bu 
,., b Protesto etseler nasıl o'ur demiş A k J l k 
le b~~- cev&ben de Lo~d Halifaks, boy- n araaa yapı aca 

d!Jt Şln sarih bir maltlmat elde edil· 

Siberyanın en sıcak günleri bizim 
ılık dediğimiz bahar havalarından 
farksızdır. Halbuki şimdi hattı ustu
vaya yaklaşıyorduk .. Uı. Çe Yapdamıy;cağını boyan etmiş- büyük güreş birincilikleri 

L londrada bir teşebbüs Buzlar 1Qlnde ımnhfuz bulurunalarına - Faknıt bu :rahatsız etıme'kliğlm de-

11• <>ndra 
2 

(A A) f A , 2 ( A A ) 4 5 H . 1 b b t U t T- k' b. rağmen ibalıklnr ve etler bir müddet son- ğer ... ,u11 b , • • _ Çin se iri bu· n;cnra, . . - ve a· o.an u ser es g rf'ş e ur •ye ı- bi h~' 1 ;"ı dı K it 
t 'llltf · _ _ j · l 1 ti k.t· F d b . ra yenmez r =e ge m"l"er ... o u -etek cıye Naz!Tl Lord Halitaks'ı gö· zlranda ı\nkarada yapıhcak olan buyu\t rınc s seç ece ır. e eıa!>yonun aş ıca . · _ .. - Ne var? diye sordum. 
~L ı olan t .. 1 uaytsi milli sporlarımızdan en 1 başta ıorlardı. Biz .de t>unları ag-ı;ımıza. sure -
"lttı t t-On ayyıtrelerinin Kantona yap- gu eş mnrnbakasına 12 grup o.mak 0 _ _ " • miyordu'k B""',,a suretle de yemek teda- Ses çıkarma.dan dürbününü !bana u-

k aa"""· ı h kk - b:-ıu ht ı d ki ı hl' ı gelen gur~şe buynk eb9mmtyet verıle· · """?"" • '"ın.. .~"zar a ında protesto ma· uzere u n şe r f'r e nam ı pe ıvan- 1 k 939 d b k' ır d b rlkl 1mk1\.nsızdı Etten ve balıktan ba""-a zattı ve eme ufkun bir k e.sinl iş.nret et-
"' b 1 1 • k d k ~ T k' re ve ':l a sonra ı yı a• a fy· · · 'la. ı 

ır nota verml~tir. ar ş .ı~a ~ ece Vd bura1.:a Or ıy.3 nelmllel gOreş mOsabaka\tırda fşli rak yem.eklene karnımızı doyumıağa bakı - ti. 
'fQUın görmü~ üç milyon GbfrlrctlıJ'tlDl ısteyenler kfarşıJa~aca~Ja1 rdır.,etme1< ve dünya şampiyonluıtuou kazan- yorduk. Verilen yem~er s.rasında ma - _ Bale oraya... -· 

Oreş federasyonu tara ından yapı acak maktır. karna, pirinç haşlaması konserve setneler 

L 
Çinli hazır ve çay vardı. Ekmekler bir ıınüddet galeta 

~lnjl\ llndra, 2 - Hankeudan bildiriliyor: f M.ll" .. d f 
1 

haline gelmlıı tnş lkesUmiştl. suya ibatıra-
~~lld lnUbteJlr vllAyetlerlnde cepheye sveç ı: 1 1 mu a aası Ankarada ve rak ·karnımızı doyurmaktan başka ~are 
~ 0;rıı~eek vaziyette talim görmüş da- için kredi • ., • bulamıyorduk. 
t!ıt t!:ılyo!\ ibtiy°:.t kuvvet.i vardır. Su· Stokho'm 25 - HOkumet Mllii Mü-! dıger şehırlerde Uçan balıklar 
\,~ tının sevkulceyş rıcatı olduğu ' . . 
tlı:· <1edlliyo i d ki f T t tl dafaayı derhal kuvvetlcndırmck ıçin • l l l Hey Mey Ma:ruda böylelikle boş ge-
ı.. 'ı teınau r.dÇ n C f .n1gı iZ men aa e- meclisten yetmiş mflyoD kuro:ı istemiş yenı ze ze e er çen gün1c.ıılmizde gözlerlml2i her yanı • 
'<ıtt e en ve te sır erine çok kıy· h k\ li h • 1f "o \'~tllen C'h N . nl va bu ususta · yı a an mec se ver- Ankara (A. A.) - Dlln a'lc"am sa- mızdan uçan oolıkla.rla o}'talıyoııdu'k. Ge-
' t· « ı ana eva• cu arı vazı- Ö - d k' b-t · i ' '\" 
L • Cb:ılile k h ı' 

11 
.h· mfştlr. nUmuz e ı sene u cesın n 

1
at 8 de ve 915 de burada iki yer sar· minin suyu yarmasından veya üzerlerın-

'~v . · r ço t emm yet ı t1yat 1 1 d d k ıı · ·· bıı \6tlerine . . • va•tcfat az esın _an on. o uz m yon sıntısı olmuştur, den .geı;mıes!.nden ~ken bu !balıklardan 
._ tu\'\rett . m~ıktırler. Japonlar asla bu bu~usa sarfedllec9k.tır. Kastamonu 1 (A A) _ B .. binlercesi sürtıler halinde de-niooen fırlı-
... ~., eu erıtecek kat'f bir zafer ka- . . . 1 . d 1 

• • ugun sa- . 
le . lllazta S . Ar.onım şırkefü r tcmetLn enıı tn at onu beş dakika gere hafifçe ve ' Yor ve suyun saWlından !bir Uti metro yu- ırıadioo•tolc T''•rk - T.atar Gençler 

tı "' r. uçeuda Çinlilerin gOstedık- - • 1 k lıaı· N )' ka d bi ·"' gibi ""ft· s tı d " u , "44\lkav . yuıde t ç a ınııca br. u ıye szırının dıtfa ardarda yer sarsıntısı olmuştu•. Ha- rı a r ..... uş UC'\lYOıw.T. ır arın a o 1 ti kA d R b 
' ~irı emetln derecesı hesap edilir- h~sapltır.r:a uöre bıı para yirmi bir 1 sarat yoktur . güneşin çarpmasından tevellüt eden k.Ul Bem ye er nm an ~ la 

~f,. llıukave ti · t · ı k k e . • d · kli iltimal 'b ,.....x,.,.ı ,_, k eklr Hanrm çocuJtlarıle ııı ., Jeı:ıonıo m~ nı emamıy e ırma milyon tutt caktır. Ellı bın kuron an Çankın. 1 (A. A.) - DUn a\lşnm ren ar a7..an ~ ...... erimuu ama.ş-
~:cbur kaJann bır çok. sen~ler harbe fazla servetlfrd fa hedilecek vcırgl on saat yirmiyi üç geçe ve sabah saat sl?kize tınyord.u. BaŞkn hiç lblr canlı rnahlüka, Baktım. Denizln uzerinde bi.eyilk btr 
,~:sukutu c:kıaı:ı takdır cdıllr. Suçeu- beş m;l} on temin edecektir. Kazanç kadar 6 zelzele olmuştur. Şehir dahilin- lbir gemi~: ıblr dumana, 'bir ka~a pnrça-, llı:araıtı gözitktiyor ıve bunun üç tarafla -
ı 111 l\ufuz s .. bebıle Marfşal Çang - Kay ver2hi da yOzde altı artırılacak, bu su· de kayde şayan hasarat olmamı~tır. sına tesadu! etmeden gicllyordu.k. nndan lblrtnde ibüytlk lbir su sft1ıunu göğe 
'dır unun azaldığını tarzetmek ha retle on beş milyon kuron daha elde B 1 t 2 (A A) 0 .. k Bb' gUn ranzalaı:dan blrJ üzcrmdekl do'"'" yüı,'~eli d A 1 .,., lk t · . e gra , . •. - un a sam _ . . _ .. . c.· ~ J\ö) yar u. n amau.a:n ap anın 

ı.. 'tok rdllccektır. burada saat 22,45 de oldukça oiddetli yatagım~:ı. sırt üstü yatmı..ş du;şünuyoı - yiiziine baktım, o: 
~d, Yo 29 - ~Ukadonun riyaseti al- k duın. Günlerin geçmesini ve art.ı'k mem -
~ti <>?du v d kA . . Barselon te rar bir yer sarsıntısı olmuştur. Hasarat yok- lekete ulaşmamızı temenni ediyordum. - Bal!.na.lar dedi. Bunla:rı lblr daha 
t to e onanma er unıbarbıye· tur. • 
bellı~nllanmıtlardır. Bu lçtimaa Çllk bombardıman edildi Bir tayfa ıgeldi. Kapt:ının 'beni çat.ı·dığınıj göı~ntk sizin içln belki nasip olmaya -
hıı11,. Yet vcrilJyor. Çindeki harekatta söyledi. caıktır. Onun ıçın sizi rahatsız etıtim. 
~ "Cctk Barse!on, 31 (A. A.) - Buglln Bar- D .. k D .. v· d .. t 

l~ar, bcuı tadilatın iÖrüşüldüğU söy-
6
elona üç defa tayyare taarruzu vuku U Ve UŞeS 10 SOf Y~tağun<ian a.tlıy~r~ kapt.anm \'a- , Vapummuzun yolu 'b:ı..,c:Jca olduğu için 

le. l!crıı bulmuştur. Bu tayyareler pek az bomba Par·s, 1 - Dük ve Düşesdô Vlndsör n~na gıttim. Ko.ptan gUlilyordu. balinaları nncak uzaktan ikar:ınlık bir 
~ .\iın il 29 - Berlin Japon mahfil- ku'Jaum:şlar, zıyıat verdirmemişlerdlr. birkaç aydanberl oturmakta oldukları - Atfeder.sin doktor. .c;ent rahat.sız h:ı.,,val olarak göreb1ldlık.. so.nra yine volu-

ııı anyınıo Çlndekt askeri müşavir- Yalmz Bıırse lor.a 15 kilometre mesafede Paris civarında Verrnydakl şatolarından ettim. muza devn.m ettik. 
ille ~trl ,. '- k d k · 1 ) 12ırıu11 .~agırma.. a~,mn an ço Draôle kas:ıbasına bir kaç bomba atı_ - aynlmışlar, Akdeniz kıyılannda Anlpte - Estağfurull:ııh dedim. Ben de sırt 
~llltı ç· iörunmekte ve boylece Afman· mış 100 ktşi ölmüştür. Hasarat çok mu- kiraladıkları şa'oya gitmişlerdir. üstü yatmış düşünüyordum. 
C t,\tı/n ·Japon ihtilafında tam bitaraf hlm'dtr. "' 

~lılıekt dt~kındığmı memnuniyetle kay- S tl · 'mal fı"losu ' •r. ovye erın şı 
....___ Mos'lcovıt, 27 - Gaz~teter şimal tl-Ye n. 1 !osunun trş\ı:illnin b . şirıcl yıldl)nQmU 

1 para ar müo2s<> betile tıahriye h!\lk komise~lnln 
l 11 . bir tebliğin\ ne~redlyor'~r. Bu .teblığde 

11azırana k k d 51 kü Ü .
1 

deniliyor ki : « ştrnal fılosu, şımal hu . a a ar s r mı yon dutlarımt z şe:efle müjafaa etme-ğe ve 

lıra tedavüle çıkarıldı dQşmara f~'ci bir derbe c~dirm~ğ~ ka· 
~ .\nka•a 1 (A dir muaızsm bir kuvvet balıne gem ştfr.• 
l'r 1 teda\ul A.) - ~ıe~kez Ban- Filo Kul a"danı Amiral Duhenof 1 
lıt,llaı il 1 Ha clçıkar~ı~ı yenı. kağıt para- İzvr s' tıı gnel's'r.de ı. e~rc!ltiği bir mr:ka-1 

10 '~tan _ı an 938 hrlt ı 1e k dar 5 
1 

d d k' . 
S() lt·aııkı2.> rnilyo ', 475 bin , 10 l'rs , e e A~ r ı . t ah'e bahirleı inin Koıa 
h. lıreııı·ı llrdan 2 milyon, 99U bin lira, k- f « i dnıaıt1l t g m•lcı.rfni 1stedlklerl 
'f'lık 11 ardün . .. or ~z n CJ care e • 
~iti 'ardan 15 7 .mll}on, 514. bt .. , 10? gibi b3h chkları zamanlar zrtık g;ıçmiş-
~ ~!\ 61 mılyoo, 443 bın Ura kı, 1 A\ y hu' beşka. milletlerin 

111, rnUy 42 bi 1 r d t r. m:m ve l' 

q'td tıl1 arını :n, 1 n, ~) ııa te _a- g ı mHerl garp istik'lmetinde dünya yo · 

111 t ~sıtı ş o bur.a mukabıl ayni mık.· J k ,, ka\' rn mu·ıaffak ola· 
•tttr. bankonot tedavülden kaldırıl- umu•u k'esm~15~bi ıb.~yCk şi'.'Dal den'z ı 

mayaca arı gı , u 
lah yoHanrıda s~rbes'ce seyrüseft r etmem~- 1 

.,anya için Fransanın ze dti mani 01amaz
1
ar. • 

~ hir teşebbüsü Viyana yüksek mahken1esi 
~~tı llQtia 2 ( A A. ) - Fra~sa hüku- lağvedildi 
·~,.. ene t k k ~ .... bur• ra Franko tayyarelerinin Viyana 25 - Vlyanadaki yU se 
~ ellletYetçl şehfrlerbı de halkı tazy1k Avuf.turya mahkemui lağvedifmtştir. Yal
u,:12lıııttıı6rl için mOştereken teşebbüste nız Li) ıpzıktakt ~ üks. k A!man mıı hke-, 
··~e ası )'olunda 1n8'iltcreye bir tek- mesi, Viyaneda tali bir yUks~k mahkeme 

&Ont1ermıftır. teaiı tdeçektlr. 

-
35 YIL EVVEL VE SONRA 

1903 1938 

Bundan otuz be~ yıl er•vel kedınlar deniz banvoların• na.'{tl 
{JirulP.rdl, ,;mdi nasıl girlgorlar? Arada bir fark var mı deı
•lnlı? 

ilk kara 

Bir gün solumuzda ve çok uzaklarda 
kara lbir siyah leke !halinde ıgö'Ltiktü. Bu-

rasırun Foıırnoz ada:sı olduğunu sonradan 

öğrendik. Artık hattı üstüvaya ıynkl:ı.şı-

yorduk. Bu yüOO.en sıcalk gitt!:kçe nrtı -
yordu. Sıcağın artışını takiben bl'Z de so
y•ınmağa !başlamıştık. Glivcrte ve rı.rıbar-
larm i\~t ranz.aJarı çok sıcnk oluyordu. 

Deniz üzerinde bilhassa ba ı:fütu.betli sıca'.k. 
bizi a:dam akıllı terletiyor, üzüyordu . Altı 

yedi senedenberi böyle bir havaya nlı.ş -
mamıştık. Slberyanm en sıcak günleri 
blzlm ılık dediğlmlz lbalha.r günlerinden 
faı·klı değildir. Onlar da adet!\ mu1!1· d:?

nee<!k ata.dar azdır. Kışlar dse tahnm'!Uü\ 

edilmez derecede ısoğuk idi. Blnrumn.ley1l 
\1lcutfi.ıarımız o tk1.ime bir nc~vi n;IıŞ!mnlık 

peyJ.a et.mi., ti. Şimd!. oradtm -cık::.p bu rU -
tu".)ctli sıcaklığ::ı girmek btzi sarsıyordu. 

Adetf\ 'hamama -girmiş ve gölıeık tnşına 

yatımış, terlemeğe ~lamış gibiydik ... 

Tehlikeli günler 

Formoz n:da.5ını uznktnn ıgörerek geç-

tilüen sonra Çin deni.Zinde hattı üstüvaya. 
doğru seyahatimize devam ettik. B~ ıgi.ln 

etrafımızı de.alın bir t>l!s birdenblı"~ kap1'ayı .. 
verdi. 

• ........1 
(Arkıışı var) J 



g 1 

a 
ı aranızda bitli 

am görünmemeli! 
(Üst t rafı 2 incide) 

B:t ins n kcnı ile ~aşe.dığı i~·in bu 
baı.talık1a•a tutulmuş bııstaların kanını 

Erz urunı Vilayet inden: 
Ilıca nahiyesinde yeniden yapılacak 

em~rek lJuou diğer s1ğlam ins n'aru bu- ( 1787 ) lira ( 87 ) kuruş bedeli keşifli 
)aştırırlar. Büyiık h11rb z mamnda orduda _ . .. 
vo b ıı ta n as zl•k ve s bunsuılukta'IJ nuroune evi inşaatı açık eks ltme usulu 
temiz iğe d kkat edf e ın •di"·i ve s k s•k ile eksiltmeye konulrr.uştur. 
yıka,ıla a'.i ğı fç'n çcık h't vardı ve bir 1 - Eksiltme 10-llaziran·938 Cuma 
çok mrmleket eıd! L k il Humma (Ordu günü saat 14 de .Erzurum hUkUmet ko
Humma ı) ~algını o Il'tış ve bu sebehle nağı içinde vilayet dnfmt encUmen oda-
bir çok inc:aıılar 'o J ere öl üşlerdi. sında yapılacaktır. 

Bl\yOk ha hde ~ .ı' ız S ı bi la'l or- 2 - Bu işe ait keşif cetveli: silsi-
dusu da lel eli Hu[[lma 150,000 eri öl- lei fiat, resim, hususi ve fenni şartname 
diirdUğüne göre bu hastnlığın tt> !ıtikrsi ve eksiltme şartnamesi ve mukavele 
ve reı alığı göze ç arpar. L keli Humma- p ojesini nafia mQdUrlOğünde görülebilir. 
yı ir. a'l•ara geçi en Y• in z 1 it olduğun- 3 - Muvakkat teminatı (584) liradır. 
dan h , r ·c f:in bitten s kmm<ıı:;ı ve ·u n-

4 - istekliler resmi gazetenin 
memesi ge k.tır.' 

1 
7-)·956 gUıı ve 3297 sayılı nüshasında 

Ktş ı E.v ıını d her _>erde lop u ya- 1 t ı· at ·r v slkalarını , . çı r. 1:1 ım nameye go e e 
şama ve k 1 balı le o u: .. B· r t rafdnn ?al hazırlayıp bir~nci madde de yazılı gün 
yı.karma, ç ma ır değıştırme g hl lcımz· . tt kü h et 1 as tine mü· 
l'k db' , 1 ki . ı.. tl k ve sra a mez r ey r y c 
ı le 1 1 r sı-yrc eşır, '- u sure 0 pe rBcaat etmeleri lhln olunur. 

kolay ve ı.: ılmk b:tl nllir. ll 11 ft:ıda bir N 
356 4 

_ 
3 de'a yıka1'.lmayı çarnaşı in ı sık s1k de- ( 0 • ) 

Südün kayma~ı nı 

tamamen ç ı !<ilrır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 
Fiyat. ehvendir. 

3 Haziran t8U ~ 

lstanbul, Jahtakale Caddesi 51 Numaralı 
.> 

(Poker tıras bıçzıkları deposudur) ~~~m~ 

Z~m4a &\tq Yeri NEŞET SOLAKOGLU ve ORTA<iI G "Ctlb.DJ K.naflar \\Ufll~ 
~t~tirmeyl adet edinenlerdo bit az görU· 

Iürvyah'çgörü
1
mez !"'rzttJ'lllJI Vdliliğinden: El'Zlll'lf.111 .ts!.·eı·i ·''afuı 1 AGRI vı·LA" YETl.NDEN 

Bit yiğitte bulunmaz, a"c ·k p's olan 
sağlığ•nı korumayan kimselfr e bulunur. Erzurumda yeniden yapılacak olıım Alına ft.~OIJIİS//OJlllllflttJI: , . r51ttt' 

Lşakelihumma ve humnı:ıyi racia has- Doğum evini~ 120~ liralık inşaatı ka- Çukmak hasta.,esiode yenidrn yapı- ıı./ - 1Ek~Utmeye kcnulan ış Agn ViHly ti merk ~ z'rde yrpı'arak beş de 
tal•klarmı ınsanl ra O'eçiren ve ra"'lık palı zat usulıle eksıltmeye konulmuştur. J k .. 1, k ld k li i . okuı bınası . . ... rl' 

6 ~ 1 - Eksiltme 13 Haziran 938 Pa- acl:ı gf~neyk~altvıyonıık .e 
1 

or toru a ı 2 - Bu işin keşif bedı;,li (44512) kırk d3r~ b'n beş yüz on iki Ura 28 ~dl-
diişm:ım olan bitten sakmınız ve temiz- HUk" pa ı zar ,a e sı m~ye onu muş ur. 
!eniniz ! znrtesl gUnü saat 14 Erzurum umet K ·r b d li 28651 . . k' b' tur. 

konağ"ı içinde Vilayet dalmt encnmcn it .~şı llieb~ 11 6 
Yltırmkı set ız 1·

1ınk 1 S - Bu işe ait şatt':'ame ve evrak şunlndır. 
d k 

a ı yuı e ır ra a ı u uş ur. . . . . 
odasın a yapılaca tır. t . t 2148 ik' b' .. k k k' 11 j A - Bayınoı~Jık ışlerl g nel şattnamesı Fennı şartname lıı. D l emına ı ı ın yuz ·ır se ız ra C H t t ."11 

,r OSfQ gün eri 2 - Muvakkat teminatı (900) liradır. seksan üç 83 kuruştur. gkstllmes\ 23 - usus. şat ~nın". , . . ~ b 
3 - tstekliler evrakı fenniyeslni Vl H 1 938 p b .. .. t b' d D - Hula:; ı kefıf mukave.en"Me rro1es1. tı.. ~or 

Ankara ~ RıtanbuJ - Trabzon post<\ları Iayet dııimi encUmenlnde ve Etzurum E az ran d. ~rş~n 7 gun~ saa kon ;r e fsteklilcr bu şertrame ve ovra'·ı Vl"yet encümeni kaleminde iÖrdlll'rl•f· t tıl' ~'-lı 
Ankara, lştanbul natia müdürlüklerinde rzldırum a .as .. kert sa ış~ ·tama k~m~fsyo· 4 - Eksiltme 1·7 938 tarihinde Cuma g 5nü <:aat 15 de AO'nda Hf1kfUlle ti 

OldLf 

Cumartesi 15 
Pazarte.sı 18 
Çarşamba 18 

Gell~ 

Cumarte.-ı 

Pıı.zarteS1 

Perşembe 

Karı - Airı po taları 

7,30 
14,30 
16,30 

Cumarıe.s 

Pazartesi 
l 3.17 Cumartesi 13.13 

Psrşembe 

13.17 Pazartesi 13.13 
13.17 Çarşamba 13.13 

Oltu - Tortum postaları 

Cumartesi 10.00 Pazartesi 15.00 

8a.lı 7.00 Çar~amba 15.00 

Çat potası 

u.martesi 9.00 Cuma 14.00 

k b .11 1 nur. !l yapı ac ~ ır. cı uame, şı ve , 1 . d V'l" t .. . d d • fıl h o uya ı r er. . l l 1 h .. k . d .. U bi na~l çır: e ı nye encumenı o asın a yapılacaktır. tr .. ' 
4 - Şimdiye kadar bu gibi işler ~~s ~ ~rr er ~un 

1 
om~siı?0 ~ ~or ; 

11
; 5 - E siltme k11pal1 zarf usulile y p11acaktır ~~ ··ıı k 

ysptı~ına dair natia Vekaletinden alın· ır, t t 
1
b. me tup arıl ke 

1
. g n be ke 6 - E1·siltmeye glrebil'llek için (3338) üç bi

0

n üç vür. otuz uklz Hrcı 42 'dj'•~ 
. saa tan ır saa evvt> omısyon aş a n k . . • · e!lll 

mış ehliyet veııkası ve ticaret odası 
1 

ry •
1 

ı t 11 - d .1 ruş muvak at temirat verılmes ı bundan başka aşaö-ıdakt evr klaTı lbr"ı 
.b bu id' ı6ına ven mış V" a pos a e gor . rı - 1 d • h 

vesikalarını ı raz etmeleri mec r ır. 1 b 1 kt T 1. 1 1 b "''b' . azım ır. .ıJ .,,_,llQ 
1 lll k . k 1 m ş u unaca ır. a ıp t'r n u 6 1 ı ış- f V 1 . . , il'" ·cıı 5 - stek er te lıt me tup arını 1,_ 1 d bil tl" . 'd n- d ; 'k A - Na ıa eka etınden alınmış 938 s Ane:si Jçın muteber yirmi b rı "tı 

ikinci maddede yazılı saattan bir saat 1~r n ete 
1 
Y~ 

1
: rı 0d u .. una(N a.r38v2)es4ı 1

a müteahh't ehliyet vesik.ıısı. •·~ t, 
1. · k d V ııı. t d i t e cü uraı e meıerı azım ır. 0 · B 9!}8 1 ' t t' t d k .ı1 ~·'-evve ısıne a ar ı aye a m n men - •) yı ına aı ıcarc o ası veşi ası . dil' -.. 

riyasetine göndermeleri mecburidir. Pos 7 - İş bu inşaa•ın yirmi bio liralık Jn·mı 9:38 yılı blltcui .,d-m ve y;rıııl 11J t 1' 
ta tle gönderilecek mektuplar ikinc Erzurum Valiliğinden: bin beş l'Üz on iki lira 28 kuruşluk kumda 939 yı!ı büıcesinden veriltı·ek .~, 
maddede yazılı saata kadar gelmiş ol- Ilıca nahiye inde yeniden yapılmak- isatla iki seneye E'a• ıh mukav~le ile yapıJac hr. b; 
ma~ı ve dıı zarfları mumla iyice kapa- ta olan ( 2493 ) lira ( 84 ) kuruş bedeli Bu inşaat 939 yılı Eylül soıund \ bitrc k tfr. 4lt 
tılmış ve mUbürlenmlf .olması . farttır. keşifli Nehiye MUdürfi evinin ikm:il in- s. - Teklif me~tuplıı·~ yu k~ııtla clördürıcti maddede yaıılı sa,tıaı 11 
Po~ta?a vukubulacalc aıcıkmelerın kabı..l şaalı ııçık eksiltme usuiü Ha eksiltmeye ev\:etır.e ka:i r enrumen r yrs!!tıne mal{buı m ıka'lllind! verilccektlr. Pof / 
edilmıyecetl tlAn olunur. (No.8~9) 4 3 konulmuştur. venlrcek m ktupıarın ~!hayet d i~düı:c~ mııdded~ yazılı s ata kadar 

ı - Eksiltme 10 - Haziran - 9~8 Cu- ınası ve dış zarfın mnhur muııııı ı!e ıy ce kapa'ı mış o'ması ltızımdır. 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: ~i:d~ü~~Ay:~a~B~~id~nc~~~:e~cl~~:f~ Posta vuku bulacak gecikmeler k tul eU'mez. (No 

Tahmil b&deli \"aklı l\levkli 
Esat p~a 

Numaruı Cinsi yapıl;oakt;~ ise alt keşi! cetveli, silsi- A G R 1 V j LAV ET 1 N O EN ~ 
193 Raziye H. 15 Hanun hamamı 

k ... 1000 Bakırcı Hacı Kö~ Ömeı· 10 lııc~ iöbek 

' Mu:sta 
33 Mumcu ulya. Kavatlar M Dtiık:kan 

120 Topçu oğlu :r.ta.ayon c. ı&/28 Ahç.ı dü:k:kim 
160 Mümine Dur.un 1:.,tM7on C. 2 Ahçı dülkk.Anı 
~50 Hacı dede OUrcU K . :11/23 Mağua 

350 > > GUrcU K. 3l/33 Ma.Q-a.za. 
Yulmrıda bedeli muhammen!, v:ı.kfı, mevkii, numarası, cinsi ya.zıh e.karnt bir 

sene müddetle kir.aya verileccğ1nden ım gUn mu.ıdetle mUza.yedeye kondu. İha.lest 
10/6/ 938 cuma gunü .s:ı.at on dörtte vakıflaı ft::ı.1re&lnde yapüacak.tır. ';I'al1plerln 
yUıcte yed! bucu • :tem nat a'kçel rlnl alarak vakıtl~r 1dnresine ielmeleri. 

CNo J 380 3 - ı :r.. .. .. 

Gümüşane afıa Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

- Eksiltmeye konulan iş : Gümi.ışane vllayeUnln Pfrahmet - Kelkit, Pöıık 
ErzincBn yolunun muhtelif kilcmetrelerinde yaptırilacak Si adet betonaıme mu 
fe ~ irşaatı olup bedeli keşfi 17697 lira 23 kuruı1ur7 

2 - Bu işe alt şal'tname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukav le projesi. 
S - N fıa işleri şeraiti umumlyesl. 

16i fiat, reslın, hususi ve fennt şa1tna- 1 - Eksiltmeye konulan iş A~rı Vildyetl ın 'lrkezinde yapı t!C k OR ud ' 
ıne ve eksiltme şartnamesi ve mukavele l•k yeni dapo binası l 
projesini Erzurum Nafıa MUdürlllğünde 2 - Bu işin keşif bedeli 9730 do uz bin y~c.li yüı: otuz bin lira 21 ylr.nl bir k"''~ 
okuyabtlirler. 3 - Bu fşe ait şartnfme v .... evrak şun'ardır. 

8 - Muvakkat teminatı ( 187) A - Bayındırlık işleri 2'enel şartnnm si. • 
tradır. B - Fenni şartmıme 

• '4 - istekliler resmt gazetenin C - Husust şartname 
7 - 5 - 936 gün ve 3297 sayılı nusha.sın· !--> - Hul~sai · Keşif E. Mukavelename Proj 0 si 
da çıkan talimatnameye göre voslkala- l9teklilcr bu şnr'naıne ve evr ah Vfülyet enciimenl kalemtnd 1 
rını hıızırlayıp birinci maddede yazılı ln~ııat 939 yılı EylOl ayl so:ıunda bit€cektir. 
gün ve ıaaıta vjUlyet daimi encümeni- 4 - Eksiltm~ 1-7·939 Cum:ı günü saat 15 de Agrı HUkumı:t bfııası 
ne müracautları 114n olunu , Vilayet ercümeni odasında yapıTacaktır. 

( No. 355) 4 - ~ 5 - Ekstllmı açık suretilc yap1'acaktır. 1 
6 - Ekstltmeye ~irebilmek fçin (729) lira (76) kuruş muvakkat teı11fıı' 

tl·zw·u11ı Valili!/-inden: rilmesl bundau başka a~sg daki evrak, ibraz e'meııi lazımdır. 
A - 938 yıl1na ait t fcııret odası vesikesı. , 

Aşkale kazasında yeniden yavllaeaL: B - N ıf a müdürlüğünden a'ınmış 938 senesi iç'n muteber beş bin ı:r• iJ 
olan (7'i96) lira (57) kuruş bedelt ke-ıhitlik ehliyet ve::.ikası V 
1 ıfli Kaymakam vi inşaatı açık eksilt- 7 - İş bu foşa tın ( 4250) liralık kısmı 938 bU!c 0 sinden ve 5480 ıtt• 
ne usulu ile eksiltmeye konıı!muştur. ruş1uk kıs~ıda 939 bUtceıılnden verfü:cektlr. Ve lk! seneye sarıh mtıka~sl' 

1 - .b:k~iltme 10 Haziran 933 Cuma lacaktJr. (No. 379) 4.1 
rllnU saat 14 te E.!'zurum Vi ayeti Daimi 

~ncümen odasında vapılaca k.tır. · Erzurum lnh·sa I B ·· d ·· ı ·· w •• de~ 
2 - Bu işe alt keş'f cetveli, sllsilei J y ar aşmU Ur UgUfl 

fiat, resim, hu ust ve fenni şaıtnaıne ve 1 - Karst~ yapıhıcak 32642 .lira 56 kuruş keşif bedell1 idare bfnııfl 
ksiltme şartnam13sl ile mukavele proje· kapalı zarf usulıle 31-5·938 den itıbaren eksiltmeye konulmuştur. ~ 

cumU· ;ini Erzurum Nafia Müdürlüğünde oku- 2 - EICsiltme 16-6-938 Perşenbe gunn saat 15 de İstanbul Kııbatsfl 
yabiliıler. hisarlar alım komisyonunda yııpılacaktır. 

D - Ttsviye tnrahiye ve karglr inşaatına ait fenni şartname. 
E - Hususi şartname, keşif cetveli metraj cetveli, isteyenler bunltn 

şane Nafıa MtdürlUğünden alabilirler. 
:J - b~ siltme 17 Haziran Cuma gür.Ü saat 15 de 
4 - Eksiltme kapalı zaıf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eks ltii:ıeye girebilmek için isteklinin 1328 lira muvakket teminat ver_ 

me t bundan ba2ka 'l'icaret Odası veslkası ve Nafıa yüksek bakanlı~ının müteah
hitlik vesikasını göstennesi şarttır. 

'l'eklit mektupları üçüncu madde yazılı saattan bir saat evveline kedar Gll
mtlşane Narıa MUdürlüğtlnde teşekkül edecek komtsyona makbuz mukublltnd 
verilmiş olacaktır. Postada vul:tu bu1acak gecikmeler kabul edilmez. 

( No •• 299 ) 4 - ı 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 
l'ahmin bedeli 

505 
100 

Vakfı 

Kırmacı , 
l\levkli 

Köprü baş.ı 
Tebrtz K. 

No. 
83 
59 

Cinsi 
Han 
Dükk.An 

ıoo > Te:briz K. 65 Dükkan 
90 > Tebriz K. 122 Dükkan 

Tahm111 bede.!, vakfı, nı~v'kii, num~_sı ve cinsi yukarıda yazılı nkarata mü 
aye..ie ve teminat müddetlerinde talip çıkma.d.ıiınd.an puulıkla ihal•l•r1 yapıla-

t:a.ıtndad talıa:>lerln vakıflar idaresine gelmeleri, (No. 381) 

3 - Muvakkat temin'"'lı (585) liradır. 3 - ~ Şartnamele~l1_64 .. kuruş muk.ıbllinde !evıız.ım mublyaat şubesirıc!•~, 
4 -İstekliler resmi gazeteı:.ıin 7/f!/936 rıım İnhbarlar BaşmudurluğUnden ve Kars Mustakıl mndurlüğünde aıın11t>fl 

taıih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan . 1 - l.steklilerin mühUrıu:teklif mektubu ile kanunt vesaiki ve ,,rt 
callmatnameye gôre vesikalarını hazır- fıkrasında yazılı kayıt ve şartları haiz olduklarına dair vesaiki ve muf'~ 
a}'ıp yazılı iUn ve aatte Vilayet Daimt m'natı havi kapalı zarfları münekasa günü en g-eç saat 14 de kadat 

Encümenine müracatlau u n oh nur. misyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olacak ge 
(No. 354) 4 _ 3 kabul edilemez. 

5 - Zuhur edecek taliplerden lstanbula kadar gidemeyecek 01aııl6' 
k8wsa gtın. ve saatına kadar tekliflerini Erzurum tnhlsar!ar Bıışmod6f1 

Er:.UJ'ltJIJ Heledİ/JC muteşekkıl komslyonunada verebilir . (No. 869) •·' 

llignseti11den : - f . ...rt 
Er.zurum belediye tenzıf..t ha.yvanla- Erzurum nhısarlar Başmüdürlüğündti" 

rının Nallanma ve çakılın sı bır sene Ilıca Nahiyesine ba&lı 41 kö .. 938 1A • f • ,,vf 
müddetle ve 20·5 938 tarihinden 5·6·938 lamı teklif varakalarile 6-6-938 p ~n' . ~a -~ senkesdı çın .. başsatıcılığı~~ 
tarihine kadar 15 gUn mnddetle eksilt- azar.esı gunune a ar muracaatları UlU' ~ 
meye konulmuştur İhale 6·6 938 Pazar- (No. 372) 
tesi saat 14 de belediye dairesinae icra Sa.hlp ve Başmuharr1.r1 
kılınac ~ından taliplerin şeraiti anlamak 
ve pey stlrmek üzre belediyeye müraca
atlan llAn olunur. (No. 331) ~-2 

Clıw> 11.lBAN 

Umum! n~yatı id&rfı eden 1~ 
Ht•lrl: Bahdlr DDIP' 

klıldıiı l~ DOCV ~ 

c 


