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Ağrı Eteklerinde: -• 
IMP ARA TORLUKT AN 

CUMHURİYETE Japonlar ordunun pek yakında 
Nankine gireceğini söylıiyorlar 

rcbes~nd~ ~.2.soo. Çinli, 11,900 Ja~·on j Osınan h İ n1 para toriugunu n içtin1al bünyesi Doğuyu gerj 
esken ~!muş. ı~o Çin ve 45 Jopon bnaknıaX·a ınec.burdu· Cunı lnıri \"et ıncn1lekel' k'' l tayyıırıısı gerek duşnrulm~k gerek. tnh· . 5 : • • a J ~ 1 U 
rip edilmek suretile herrden bar!ç bııa· ha1ınde kalkındırn1ak ıçın ışe yolları yapmakla başladı 
kllmıştır. Çinlilerin eline gr ç~n es!rleı in • ,... 
miktırı sooo den raztadır. roı.an: Cihad BABAN 

Uzun müdelton beri mezun bulunan Bazan beyaz ~nkahnda mil)netlc ge-
ve bu sırada Avrupayı giderek ~ehUke· ~f'n senelerin Werini taşı~un yaşlı köylü
i bir aınel~yat geğlrmlş olan Üçllocii ler, hazan bükülmüş belinde koskoca lıll' 
Umun t Mufetuş Bay Tahsin Uzer mı:o. 1 ömre tahammülün i~arcti bulunan lhtl • 
m.~ r!yetl taşına geln:ek ii7.ere Pazar gü-

1 
yar kadınlar w bıızan kimsesiz • 

rıu l&tal!lbuldan 'rrabzona mütevccclhan ı' ~ğin, '-'1.:cslzliğ-in arılarım gözlerindeki 
bareke:t etmlşUr. urkek golgclerlt" belli eden deJikanlılnr 

Uıı:smt Ml\fettlşin gelmesile Üpüocü ldarehanemlzc uğrarlar. 
miifetliş11k mıntakasında zaten mevcut J Klmic:inln haksız bir muameleye ma
olan hummalı faaliyet bir kat dahıt ar ruz kalmış olmaktan, kmisinln her hangi 
tecaklır. bir derdine çare bulmak ıJrzw;undan gelen 

Binicilerimiz 
Varşovada 

Umumi tasnifte iiçünciiyü.ı: 

Varşova. 4 ( A. A.) - Beynel
milel hinic'llk müsabakalarında birin· 
elliği bir Alman lıazanmış Yüzbaşı 
Güıkan dördüncD, Asteğmen Polat· 
kıın b!'şlnci gelmişlerdir. 

Varşovıt, 5 ( A. A. ) - Burada 
yapılan beyn'!lmi!el binicllik müsa· 
bakalannın umumi tasnm neticcstode 
Po10:\yahlar blrinctliğJ, Almanlar lkln· 
cl!lai. Türkler i:çtlnc!llüğii almışl ·r· 
dır. 

şikfıyctl..:ri ,·ardır. llrpsinl teker teker 
dinler, ehlen gelen ~are~·i gösterir. dl'rl • 
ıerine deva olmağa çalışırız. 

Müracaatcılardan hattfı bazı' rı ga -
zeteyi «Son mercio diye bellemekte \'C ona 
iimit bağlamaktaclırlar. Bunların adedi 
gtin ge<:ttkce ı.ırtıyor, müraca:ıtl:ır birbiri
ni takip t'di~·or. 

Ru müşahedeler doğucla dn ya\·n~ ya· 
,·:ı~ bir «efkarı umuml~·c» nln tcessıisünii 
gösterdiğinden bizi haklı olarak memnuu 
etmetkedir. 

Görüyoru1. ki demokrasinin tcmc1i O· 

lan halkın kontrol etoıeğe salahlyctlar ol· 
duğu hissi doğuda yavaş ta olsa iımit \'c· 
rlcl bir seyr ile inkişaf ediyor. l\feınleketin 
en büyük yıık.seliı ümillerindfn b"riısi de 
budur, 

Bahadır DÜLGER 



2 noau 

Sarıkamışda her hafta 1 Emin Coşkundere Muşta mahsul 
vaziyeti fena pazar kurulacak Gazeteler hasabma sahtakar lık 

yaptığından hakkııda tgvkif 
lltt yd n11!Ji11 lintfılı· !l'J"i Ozekkeresl kesildi Kışın kar, ilkbaharda 
i11:-jt1rıı e!.·.1.iı'ltJJ11~.'''' t.·0,·ı<lu . yağmur ekinleri bozdu _ ı · lstanbui matbvatını 'akip edrnler 

.. . . . Muş [Hususi] - Uzun s3releıd<:n 
Sa!Jkamış. [Hususi] - l\fo-;'ahsı\te'v<)Jl\ So1posta, l•1 1ahıre de Akş<;m va b . i' t d"f ..1·ı bf kı 

.. • ' ·ı.. t \' f L h • d 1 . ·ı~ erı eş ne esa u e.ıı meyen .r ş ne-
vc mu.stelılik ve ırüto\• fsıt iı;ın s'iyı a· nıLaye en Silı.:ı gazeresın ~ m ı c:n r . d b b 1 1 0 k lt 
cak k:ıdar ÇQk fo'cteli fck::ıt havalimJzce gö·müşlerdir. Bu iland:ı ~Emin Co~kun· •cetsuı 0 bul !en~ ut mın . aHl{a al ar 

8 
it-

i · 1 d . · me reye a ı; o.muş ur. ava arın ııçı · 
heri.iz m<:~bııl bu'urıan hııf!a ptzarı ku ld~re. ısm r c hır maherırın bu gazeteler Jıf 1 de k 1 lt d 'd'Y..l . . ması noı.: ces.n ar ar n ıt! an erı 16 
rulması için Bsled·vece gereken tcdbırle lnam ve hesabına abone toplamaktao1du h ld U t k 1 k 1 bi b t b"ka ~ ' . a c s ı:;ımc a a ın r uz a ,, -
alınmış ve ilanlar yepılmı~tır. ğ~.fakt t k€n~ı'eıfnln l:uada~I? ~atJyyen sı ka1m•ş vo bu sonbahar ekinlerinin in 

Verihn karar ve hazırlat: an proğ: ırunasebetlerı bulunmRdığılJ•ldırllıyord•ı,» k'şaf ctme~in~ mani o1muştur. Bu vaz(. 
ra -na göm, 11 Huzirnn 1038 Cu~at.~F sı f Son ıamanbırda Erzuruma v~ .ha tıa yeti ilkbah_ırda telafj etmr k isteyen köy
giin!lncien itibaren her Cumartesı gunü matbaa~ıza gelen bu. r.a.t ~eğH ışı azıt· lUlrre, 7 Nisanda b~şlayan ve hıç dur· 
Sarıkamrşda lıaft pazarı kurulE_aklır. mış :e fercıırıda ycdı kı şlyı aboM kay· madm 21 Mayısa kadar devam eden 
Pa1ar Belediye hali ve me~ dan da Bele· dctmıştir. yıııt-anırJar imkan vermemiştir. 
diyenin terlib!nc göre kurulacaktır. Pa· fü-zuınmda bulunduğu sıra.da umumha· " So balru tkinlerinde zayıat yUzde 
zarın kuruluşu. mü ııselıe!ile tö·en ya· nede de kal!!r"k orada gü·üllü pahrh kırk n:sbsline vardığu:dan ve ilkbnhır 
pılacaktır. 'föreııde tu'unulıntıl\: iç'n ô kard.ğı da tesblt cdiln:ıi~tir. Hahkırda da dtı ekim tmı,anı L>u'unmad ğın
nabiyelerc \ e kCiylNe çağırılar gönde· E :wnım müstantikliğince li!vklf kanırı dan vaziyet13 rnd!şe il~ l'akılma\{tadır. 
rilml~tir. veri~miştir. Erzincandıt bu'u~du~u r.ahn~- Bir medıır 0ıur erd'şesile köylüler hava· 

Bu ~ ıl ~aıul;u·ak in .. ant t.lilmektedir. Yalrnhınınca muh akemesi lar açıltr aç lmaz bol mikdarda kmr.derı 

B l 1,.,, d ı. • yapı'acaktır. nkın, "l"'e ... ~cc Uf o1mus1a1 dtr. 
~ ediye em u dr u:ıı\ımsız ve " & ..... • 

harnp bılun!ln nlta f!ükkanın hu yıl 
içinde yeni inşası iç:n p!fin vo lceş\f. 
!eri yapılarak r.çık ek il•m~ye ç kıml· 
mıştır. l\eş:r bedelleri onb\n il aya bali~ 
o'an bu 6 diikkfuıdan l ir!s:n·n k S'\l:a 
ıırn , o l~r.zıının ileri ge'eıı ihtlyc:ç'ann 
dPn birisini trş ·11 cd~n v~ tık fıreal a 
ı-~:ılaca!\ ·o·an ecıııne, ve d'ı~er is .. Be· 
lediy'i! ilfaiyef:İ!13 tnhs~s adi!rcek, diğer 
dörd" cükklln o!arn~ icara yarilcctkt:r. 
Bircirlerine b"tiş'k ohmk irş'I l~ ıi!le· 

cek olnn lıu dükkanların n~ıünde bü
H\n konforu ile tı:r füı!ediye dairesi yıı pı· 

Jacnktır. İnşaat pl5m bıııın gUre tan· 
:dm edilm·ştir. DU~kaolann l11şaııtı ıııii 
teakip Belediyrn\n malt vaziyetine göre 
üsl katının yapıhnnsı eksiltmeye çıka· 

rılacaktır. 

Nahiye ınüdürü 
değiştirildi 

Kızı çak~ak nahiye müdUrü Atdul 
!ah Kaya Posof z'raat rnlidürlUğiine ta· 
yin edild'ği fçin vaziresinC:cn ayrılmı~ ve 
yerine Ç~!dır tahrirat katıbi Nazı'.!l tayin 
edllm.ştir. 

--·----
Bel diye Reisi bugi.ln 
lstun uldan ayrılıyor 

·Bir otomobil devrildi 
Dir nydıınbsri E•zumnı ~elırine ail ı Y olçu1ardun alh kişi 

bir ç ~~ iş:er ttkib etn:•k l'7.3_r~ .\nka 1 hafif yaralandı 
rara gıtmı'i o1an Be!cjıye He ısı Şsvk€t l ' 
Arı or.,da -ı fst~nbıı'a fi!:!ın:ş ve bugün 1 S m'>lam15, [rfosusi] - Ilaımır ın 
vapnı:a Tratzona miitcveccifı·'!n o·adrn, ikinci Perş-mbe günü Sankam:ştnn K:ır· 
lı Prı ket etmiş'ir. sa gitmr:kte o en şoför IJas·n Ayaı'm 

Şel er pançarı ekınek 
istiyenlere 

idttresinllcki Kelkit 13 rıurnaralt kamyo· 
not Selim nahiye merkeihıe iki ldlomet· 
ro me~afed~ Ya gay:t cü7. b!ı• :;ol Oz•". 
rinde şo~öriin idues·ıtığl yüzlindcn dev 

Gerek'. ~ph · im'z ve gerekse Hımın· rilm:şHr. 

ka1edeki havcs i <·iftçilere 30 kl'e şeker j Yolçulardan altı kişi hant rnrette 
pırncarı d :ı({ t'ın .sı Ziraat \'ckillctin re yaralanmıştır. Şoföı: hakkında takibata 
Türk anonim şirketine teb1 iğ' cdi miştir. başlaamışt• r. 

Almak i~teyen {:·ftci'erin, Erzurum· ı -------
da ordu caddesi Hac;ümer sokak numa· J{ H Ik · . 1 
21 de ziraat memunı te\ fik Atpa~a mü· RfS 8 eVl SOS Yıl 
rncaat elıne\idirler. 1 yardım komitesi 
Akif Eyi Doğon şehriınizde ı Bu~ıl Jfalkevl sosyal yard~~ .~omi: 

Kars Val:si Akif ı:y'doğan don test sekız aydan beri gU~de . ıkıyuz dlı 
tıkşam geç valdt şrhriıniz 3 gelmiştir. 1 çocuğ:\ ı::ıcek ye1~ck ve:mış, ıkiyUz allı 

.Akir Eyidoğan mezun bulunuyordu. çocuğa elbise e I~ .~ocı;ğ~ çorap, Iç çı-
M:ı>muri et mahalüne gi1mekh::d'r, m"şm, şı:ıpka, i~ıyuz yl'.mı _çoc~ğa ayak 

- y ı kııbı ve kl msesızlere doılyuz !ıra 
Mühendi ler he yeli Yasak bıçak taşıyanlar 

1 
erzsk ve eşra ne yüzseksen ura p:ıra 

Ankaradan hareket etti 2 - G • 938 gtcesi umumi ev~ ginen yardı m\ yapmıştır. 
Etzurumdekl maden kömiirleıini ve S!iımene'i llekkı og·u AbdülAziz, itı:a · ı İki aylık hava Vaziyeti 

· r 'k k bim ot'ıı Mebrnad \'e Atım3d oğlu • yeni kurulacak lpiik abrı ·asının uvve ,
1 

ı, d b . .. . 1 d ı Sankaırış, (Hususı] - Sarıkamış 
" k · ti • t tk'k t k .. ,, ecrııe nam ~a ıs arın uzer.e n o . . k 1 mubnrru e vnzıye nı e 1 e nıe · uze- l> k 1 d ki •.. 1 l' . Metroro!oıt ıs'asyorıu ayıt arına göre ge-

. .. h h · \ k memnu ıçı aşı ı arı goru ın ış \C . . 
ıe bır ıntıte aFs s cyetın İn ar clı:n .. .. d 

0 
k' • ,, "" . d' ' çen Nısan ayında 67,30 mllımetrn y11ğ· 

b ı rr· • • l lld" 1 t k her uçünun e 1ça a ı m JS!h.eıe e ı e- .. .. 
ura ya iC CC('>0mı 0\''VC ce .. ~. ır1 ru. ş .' ·. rck t:a1<larında !utulan evrak müddei mur ya~mtş 15 gun yağışlı, 9 gun karlı 

Mevzubahis heyet !'aza:- gunu ~- ırımıze ' 'I'"- .1 . t' grçmiştlr. M11yıs ayında fse yağmur 
.. 11 ı ~ h k · umum• we yeı ı mı' ır. . mutevecc 1an Atıt:ara•.ıan aıc et e1m ş· " • mlkdıırı 71, 10 mi!ımetreye halık olmuş. 

tir. AVA 19 gün yağtşlı vo dört gUn kariı geç-

At bir ç.ocuğu çig·nedi mıştır. 
<i • fi • {}38 sa.at 8 Rııponı 

Hava taıyikl : 609.4 
» » (Deniz seviyesi) : 7<i5 2 

Suhunet : + 11.fl 

Sarıkamışta Ortaokul 
S:ırıka'Dış, [ Husust] - Ortao'rn · 

Jun resim, yazı, co~rafya ve b1çgl va 
dikiş s~rgisi 3 l az·randa a~··Jmışt r . 

Şeker meselesi 
( Rc 6mtıkaleden deııam) 

Şeker ister Srımc:undal". fsler L~-

7 .lla.t lrnn 1938 ~ 

Çin kuvvetleri ağır 
basmağa başladı 

ninakandsn getiri'sin, s'zi ai~kaıiar et· (Üsttarafı t inl'/de) 
m'.!z. Eğer biz devletten .~tk~r ithal et- <_.:in mc' ı.ilcrl bomhaJnı,ılı • 
mek için müsaad~ almı_şsalr. mesafelerin Hankcu 5, [A.A .] - Hayuşuh~ r~:& 
rantını kazanmak tıı bızlm hakkımızdtr. 1 h~siude .Japon tayyareleri Çin mevıııer r 
Leninakanda".l alıyo·uz diye, ucuz wr· hfümmclıı hulunarak bir çok borııba.l'k 
mfk mecburiyetfnda değiliz. nihayet biz 

1 atmışlrrsa da Jıa;aral yapmaya mufııtf• 
de k~zanmak için u~raş.ı} anı~. Şeker I olamatrıştır. . I' 
Şirketıyiz. yardım cemıyetı değı!... Ci nlilcr de u.in• 4toü rıı , üı·ü)·oı }ıt 

B'ran f{n bu mütf)eayı kabul etsek .. IIankay, 5 f AA] - D~niz ıstJIC~; 
dah\ Ş'!ker Şhkeline. hudutta, Samsun· 1 ın ~tinde mübim roikdarda Çin kıt•10 • 
da fs!ediği fiatlan fazlasını da vem.o· ; ilerlemektedir. Pekin demir yolu tı0Yl1~;, 
memek bfz'm hııkkırn17.d r. Fau:edelim ca bitik hir wzlyete düşen .Japon k~,. 
kJ. şeker Kars belediytciieı inin yııptık· 1 vetleri müterr adi yen gerileıneğe b~I 
lan hesap gibi Karsta 23 kuruşa ma! I m•ş'arJır. 
oluyor ~a. Lenir akanda rn,s kun ş ve- j nnilll•rc hiı' nol '\ vs ı ·di 
. , . L . k L' t u • . nsı· 

rLıyo~. 9nrna ·an · ı:.rzurum rc:ın mas Tokyo 5, (A.A.] _ Domey aJa öi' 
rurı kılo baş na 1,20 .lrnruşlur. Bu ma1· rın husust muh .. biri bildiriyor. f)lln • 
raf Ka-s için duba ucuzdur. Şu ha'de lt>den ev\•el İrgilterenin Tokyo biiYıı~ 
ş~k~r Ş!rketil!e. rantın•. karnncırıı da 1 . 1 H . . N f id .,ı, lnS'ıl· • . e çıs arıcıye ezaret ne g er .. ,.. ııı· 
veı s3 ieııe Erzurum<la şeken en faz'a .. • . uil 
33 k . k ı · cJ f-1 lb k' ll ı tere hukumetırıden gelen Kanton .... r· . uru~a yeme azı•n ır .. :ıa u ·ı. us ı 1 k h 1 k 1 k boJl..,.. 
şekeri d~ 36 kuruş'ur. Gorü'üyor ki. ne 

1 
san 1 an_un tmr.a ay m o ııra ta ,·er· 

l:adar müsam; haki\r '\e ne kadar geniş I dı~man edılmesf hakkında bfr no 
hesap ediliısll edilsin. arada yüzde beş· m•ştir. . i 
ten faıla fiat farkı vardır. Bu da kanu- Tol .. yoıtn. t:ıu scftU 'ül ltfl Jl t&S 
nun derpiş ett;~i ihtikar hudutları lçke lmpumyor . fl· ı 
giren bir har~keWr. Şimdi E•zurumdan bir Tokyo 5, [A.ı\ . ] - Do~ey :ıJ ilôr• 
tuccar ~·ıkea c:<'. ~t k< ıini Trab:on h'J mt ı:ı::ıubabirlnin öğr~nd1ğlne ! 11rı 
anbarından alsa ve Erzu:uıııa b:nat ge Tokyodaki Ç{n ıııa ,lahat g~ııgrı· 
fr,;o görnlccektir ki. bııgllnkü fütlar~n- va ımıiy-.tln-Jf ki memurlar Cumarte•\1ıııı · 
dan ucuza satc:cak ve sözlerimizi teyitj r,ii Çine hareket ecl~ceklerdlr. Ve ı.:ııı•· 
edl!cektfr. da.-ı sonra Çin sı:ıfarctlıanesi kapalı 

He~aplanını:zı h"1 böyle a\·1k ça }zatı 1 caklır. ·i 
ellikten sonra, ~irke!io bize lıaklı voyaı St>Utlll'yattar hil' zatıu tlediJilt'\ 1, 

haks z olduğumuzn bil~irUJesini b~k~e- 1 ı::ckin 5, [A .• \ 1.- Japonya ll~~~ıf 
mek şeker mUstehlikle:ı n3mına bızım söz s:.>y!em ğJ s'\Jahıyatlar tı 1r ıat._ • ~ı· 
de h kkı ın z lır. kiri!l ~1 Dal:ndeki ,J •pon kıt'a'a•ı Ç-~311 • 

ChıAD RAUAN tııaıına taa'!'ruz etmiş'ordtr. Japonlar df' 
--------- ~-- keu l:;likuırcliude ilcrlemektedirJcr, 

Ti.irk, Yunan muahedesi mişt1r. . 
münasebetile yeni .Japon1ur lü\lllon a u lri'yorJt~lıııeıi 
d tl k t l :. l .· Pekin 5, [A.A.] - Jttpon bO.k tı!f 

os u eza 1ur eı l numını :öz st>ylemeğe sa'ahlyattar toıı' 
Arıka"a, 4 (A .. \ .) - Tü ·lr, Ynr.an zat bugtln .L\pon kuvvetlerinin f(ııtı ı~· 

muabodeslnin t9st'l:.i ır.ünasobetile Ha- 5 k\lometre kadar ya~leştJ~ de' 
riclye Vekili Tevfik Hü5lii kas ile Yu- m ve 24 stıat zıufında hu şehri 1apte 
nRnistan Başv11kili ve Thriciyc Vekili ce'.derfnl söy!cmişlir. ı l 
General l\Tetaksas ;,rasında samimi tel· 3000 ,Japonl:tr Saı·ı n~brJ ııl ge(, 
graflJJr teati ccflmiş'ir. Butnn Yvnrn p k. n ( \ A) 1 ponlar dıı" 

l ·i f k · ı k t , · d kt , e 
1 
n' ·' · · · - · 11 

• oıe-gazete eı ı mem.o e ar.,s1n a do)t. b n k kl 1 s ehrJnı geÇ 
luğun yeni murz:ım muahede ile bir kat ;.e ug nff kayı1 ., arkaG arı n n}ıri ıstJ~ıı,· 
d J k ı . k d k 6e mu\'a a • o ,.ra · oga ş .... dl • 

!I ıa ·nvvet tu cuğurıu ·ny elmtı te ·t· e d ,, ·•er' "" b 1118 rnışlıı' .• 
d b . l b' .. me ın o6 ru ı. ıcme6e a,. trı" 

ve Unya arışrna rrüze r numune N h . k ti 1 '>OOO de"' 
1 

• 0 e rı gq·~n ·uvvc er n .7 •· 

o 2n bu esen ba:ararı devlet aclarrılanıı ı ld y,. b'ldi ·ı kt d' · k d' ı o u6 u ı rı mc E ır • 
tebrık eyleme te ır.er. 

·Yunan {JflZ('lekrinin haı :uc>tli 
Il('Sl'İ\'filJ - . 

Atlra, 5 (A. ı\.) - ~Iuı::zam TOrk 
• Yunan paktının her iki clcvlc:tce de 
tast"ki miinasebetile 'l'llrkiye Har" ciye 
Vekill Dr. Tevfik Hüştü An~s'a Yunan 
Başvekili Metaksas a•asmda taati edi· 
len telgraflardan hımu-etle bahseden 
gazete'el' bu mu<ıhn~e ile Türk Yunan 
dostluğunun bir kat dahn kuvvetler.dl· 
rildiğloi yszınaktadırlar. 

Alınanyadaki Leh 
B:kelJiyr,ti 

Mısır parleınentosun~tı 
bü tce müzakereıerl 10 

ıJJCf1 
lp ahire, :3 (,\, ,\,) rarle detf1' 

b • • b' · 1· kde ı· ugun uınuım ır ıç ıma a ol e 
d·!u·z bülcesini mUzakere ve 1'9b Jlııl~~ 
mişt:r. Bu i~e tabslsat olarak k0 

]f\1,JI 
miktar pr k az göI ülmUş ve artırı ııı ıR' 
için Bah•jye nezaretine iade . o·u~1ııd' 
tur. Parlementonun ikirci bir ıçt!,: r~ııs1 

Mısır Harb"ya Nazın .Mısırın rı:u ~rJııf 
yo,untfa yaptığı ve yapımığı 1.<ar 
l\rdığ'ı husus!<?rı izah edrc:ktfr. 

Varşova, 5 (A. A.) - Bü'ün gne- Maden mütehassısı ,.~ 
teler Almıınya~a~i L?h akelliyeline kar· laftı'' 
şı iyi muam )le yapılırad •ğından dolayı Ş~hrlmizde kurulmtısı karar ıc eıJI' 
şikayete başlsm·ştır. i!>llk fsprilctsına, kuvvei mobar~8ı.t r 

r.eredcn temin edilı:ceA-i hakkıJ1 ~,ı~ 

Pazar g!lnü s ?al 15 .sıralarıııda in
hiaar takip memurJa"ından Abdurrahman 
b!nmtş o~duğu alla Em·nkurbl mah dl ·.

1 
sinden iteçerken sokakta bulumın altı 
yaş~arıpdaki MGşerrcfc ' çnrpm• ş ve kız
cağazın sol aya:1'ırd m J a alaıırıl!lsmn 
sebebiyet vermfştir. 

Hadise hakkında polis tahkika•ı ı 
yapılmış ve su~:Ju evrakUe ı:dllyeye tev· f 
di edilmiştir. 

1'nşük suhunct : + 5 4 • 
Rutubet : % 4-1 
Ruzgar: Şimalı~ıırkıı1anS.1 1 M. 
Rüyet : Tam 

Baş fen meınurluğu ıüdleri yarmıık nzere se1edtyetıe>~ 
Semsun \h1ye: i dördüncU sımf baş Ş~vket Arfnın refakatinde bir , 

Bu gece nöbetçi eczane fen memurlarından İhsan Subhi 45 lira şehrimize geltceklerini bildirmiştl1'· ek c' 
ı mııaşı aslisi'e ·ınmsit yo'unda ç-a'!ışmak KömUr vaziyetini tetkik edeCıı cf 

,..., 

"VATAN,, eczanesidir ! Oze·e v la~etimiz 4 üncü s mf lıaş fen lan bir maden moherdisl, heye ttttıt· 
a~emmmmsı:ıı:mamım:ı:m::ı:m:ım . memurluguna nakledi imiştir, vel gelmiş ve tetkikatına başJarnış 

Sema : Açık 
Y~li: Yek 

1 
tesadiif edeceğimden habprdar olmad•k· 

·farı fçin bildiklerimi sfze söyliyebilrnek 
selahiyetlni de hnna vermediler. Bu iti· 
lıarJa beni muıur görcceğ'lnf zi ümtt ede· 
rim. 

Yiizba,ı Şevkinin yüzü saps uı ol
muştu Mülazım bütün maiyeti öcüado 
onunla a'ay etmeğe cesaret etmişti. İtı 

- 8 - Ynznn: Somlh l\ART.\L tiyatsız taiar.cnsına asıldı: 

Y Ş k. b · z b't f dl b · 1. - Söyle dedi .• Yoksa ... 
tlzbaş1 ev ı ıı g z1i ceblrrie Eak-ı - 'l ı e en , u gız ı emlrler no l\Iülazim omuzlarını sl!kti : 

lı duran küçUk paket' itina ile açtı fçin· dil'?. Hiç bir ş~y gizlemeden an latme~a _ Bunu yapamazsın billycrum. Böy-
de'ki kağ tları o:ai ... ld blr çuvalın tz?· m~chursunuz.. Çünkll ~u anda mili le b:r işe g ren aıJamın kaf :sı işlemek 
rine sc·di. Ve göz'erilr yer gibi kvğıt- kuvvell · r·n esiri bulunuyorsınıuz. Ve 

ı 
ger~ktlr. Beni ö'.dürürsen ne ~ıkar. Son-

la 1 hüt!ln dikkaU~ okuınağa raş1adı. ben )IÜ 'l lıaşı Şevki hı kuvvetlere kuman- radım ölü'llü mt\ söyletrccks·n ... 
Sonra beş mı scıllndı ve derin l>ir düşf n· dn ccliyo' um. YOzblşı ş6 vki hornurdamağa başla· 
csyc daldı. M!llAz:rnin mavi uözler1 şimşeklendi dı. . 

Bu kllğıtlaıdtı. ıni.ilı.zim Kbdriııin ve Şevli!n!n t.!zt)rina dikildi. dudakların· - Gö~le: i~tm de.:ii lıcn t.ana .. Bn 
~ Halifei myu zemin ve bütün Osmanlı· d ince va mastahzi bir tebessüm vardı. ı ıındın cakulım r.ereyc kadar dayanacak ... 
!arın Pl!dişahı <•ferdimiz hr :zrcllert » na· Topuklarını şiddetle blrkşttrdi. Matımcz · • fülhım füıdri'." in cudağındakl te· 
mına hılafot ordusu teşkilil.tı yapmağa Ja'ı ş kırdadı ve bir p:ırça öne doğrn besııii[Il hala bozulmamışl'. Yüzbaoı Şsv· 
t;alahlyeıtar o'duğu ve bu vazifeyi kıı· oğilerek sel9.m verdi : ki sin·rli slntr:i bnş•nı sa~a sola salladı. 
b~l t;.dEcek kumandanlara mi} ·am aidin· - YOzba~ı Şevı·1 mı? Dedi tan ştı· Ve uıakla~tı. 
den a ldığı gizli şlfabi emirleri tebliğ ile ~ımıza ın<:ımruıı oldum. Sonra cTddi bir Aı:kr.c:ın"'nn bir a'lkeı·: 
muvr.zuıf clduğu yazılı idi. tavur takınmnğtl g:ıyiet ederek devttm - YOzlJzışı cennete yollıyalım mı 

Yüzbaşı Şevki çuval üzerindu serili etli: ıdiyo scırdu. 
kağıtları dikkatle katladı ve cebine yfr· I - Maales~f ba&iı bulundu~um ma- Kumı:ndcm elfla burnunun ucunu 
le-şlirdi sonra ın!l!ftz1me sordu: 1 kaınlal' sizln gibi ynksek bir 9ab!lyeto kaııdı. B!r kaç sa11 lyo dUtilndU Sönrn: 

"' wr 
,ır 

- Hayır dedt olmaz... L4zım o bi Bu sefer kurşunum yerin\ ~·11 

ze .. . Keratgaha götürürüz. Oradalfi is- !adın mı Allahın cezası... iP tıl~ 
llhb:ıratcılar onun çuvıılıada ne varsa ~tiilazim Kadri bı.ı sözleri ac:ııı f 
ÇEkip alırlar. tavırla dinliyordu. Sonra zeyne ııt l'• 

.Ask~r kendi kendine söylpniyordu: züne dik dik bakarak hir ktıhk8 tııı 
- Bu Al!ahın belas· nı da beraber Ve bir reveransla eğildi : ~ h,ııı· 

mt taşıyacağız... I<endiınizi karargaaa _ Sizin gibi gözel bir kiiçulc ~te~ 
uhştırd•k ta bir de tu kaldı. Achk bir· mın esiri olmaktan şeref duyarıll1b\Jııfll1 

yandan so~u'k bir yandln, tehlike bir nuniyetimi ifade edecek keliıne .. 
yandan ... Bfr de yeniden askermi yaza- yorum efendim. ~f~ 
c!lğız Allıı h rşkına.~. Zeyı:eb hakaret dolu göz\erle t10 ıı!t 

YOzbF-ş\ Şevki b:.ınları işitmenıJşti. zlmi süzdU. Sonra çelik gibi tı fl 
İ !e!ide duran Z<)yreb onbaşıya bakıyor- ı ~ sese : · ı..f 6 
du. Ona seslendi : B Uı,. t.Ct 

- Ne ::ıöylenlyorsun?... e "' 
. - Z. yncb on~a~ı. :\lülazirni Eana İstanbuldan daha yeni çıkıyorsıı ıı~~P'"' 

teslım edıyo• urıı. 'az•teıı onu gözden seye aklın eı·mlyor. Haydi çC"neıd 
kaybetm,.mektir. Eğer l.rnçncak olursa Dü~ önüme.. . ~t~ 
b!lti.ln mes'ııliyet senindir. 0 .. k " . ,.1 g2çlf_,, 

. . gun a şam uzerı gece.~ .. e " 
Zeyneb onbıışı hır şey süylem\;dt>n üzre yııprakları dökülmüş bir ııuııı ~f ~ 

tüfeğini sırtlıidı . vo sert adımlaıla Mll· dlbf d k k d 1 flerde · ,.ıl 
l"" 1 · k' cm n e amp ur u ar. ~~.., 
(lz mın yanına ya a5tı. f k bl b' ·k· t' · t bscıtııı ti" 

B b k d d. G 1 L B '3 r su m ın ısın n ., lil'ıe 
- an~ a e 1• '1 l uraya " e- konup kılkıyo:du. He si beY f(ıo 

nlm nrzuctım altında ka acak~ın... p ıarıfl ~I 
Sonra kaşlarını çııttı sert s~rl : sım sıkı saı:ın.ınışlurdı. ~e b~;1' ııts' 
- Kadındır E'iııden ı a~arım diye de ~endilerını adam ak1 lı s , 

bir Wrre l<ap1ima... O birdefd oldu ne-
1 
yor ardı · 1~r1 dense... (ArlJA•• .. ... .. 
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EN goN HABE RLER9 
~ya«la 
Çekoslovakyada 
a~hklar meselesi 

• 
enı Çarp şmalar 

\ (Üıttar•fı 1 incide) 
V 1 lll't'il~a mrnhıholı•s i nıi'.' \ 

Milliyeti meçhul tayyareler 
Burgos'a lecavüz ettiler 

3 

ya 
E5a.ret hatıraları Toplayan: B. D~ 

Tcrrn.n: <i~ 
'!h ıış.lngton -t, [A ı\.] - BugOn Ha· 1 • • 

1 
. . . . . 

tı;ı,:ııNkzı l Hay Hut lng-illt>re büyük 1 F ranko tayyarelerı hır ngılız gemısını 
'l( abu' ederek Alman ve ('ekos· • " • 

, ~ ıı:o,eıcıe.rı ~ak~anda görüşmoşıe~ bombalayarak mu·· rettebattan bir çogv unun Rahıle Hanım Bır erkek cocu., umus 
Qşu0~ llul lngılterenln l:ıı husustakı 1 • 

lı:.'ıı eleıini aolay2rak ker.d~s:ne lebl'g •• ı ·· •• b b• d"} l' J. d • • k ld • B 1 
~;sını biiyük E'çiden ric !!da hııluoı·, Ü UffiUile Se e ıyet Ver ) er 0 UU,, ıye SeVl ere ge l, Un an Japon 

\;:1~'" hwım1tıuı1a nıııun)i~ı···· \ kaptanı bir mektep talebesi gibi sevine 
titqtırı ag S. { A.A. J - Alımın hududu Va!aıısiyc, 4 ( A.A. ) - Franko kı· dır. Burgos müddei ıımu'llisile valiııi • 

Ya lltk\ kasabalarda lm gOn nnmaylş- taa•ı Alkaıar üzer'ne ~idc!o!li bir taa·ıu- derhal tahk ika ta h~şlamışlardır. dı1ydu "Ne ug.., ur ne ug"' ur diyor u 
•.ı;, ~ılınış ve nümayişçilerden bir kaç1

1 zıı gtçm:şlerdir. l\tubarebe devam edi· .\si tayyarPt.-rl biı• İnoillz • ' " •• 
•:tcı~ ar~rından yaıalnnmı~lardır. Eu : yor. cunlburiyetç\ kıtaat büyük Mr mu· ı o<'ıııisini hombal:ulJlaı· - En kun:?t: 
ıbr Po is1erden de hir liişi yaralan· kavem:ı t g·östermek•fdirler. Madrit 5 ( A.A. ) - Asi tayyare lht: . .ı! yi ':? :\l'm •. • 

· 1 , . T<'t'lU' ı <'t•ph t>si mi~ 1:-. 00 ld~i 1

1 

lcri .A likante şehrini ve linıarırnı hon. h!l Rıı . .ı 1~ • ,." ... , 
tı lı lllH) n Hı•1·l1111• !Jillı , l l I .. luruı~l:ırd ır . Ihı Eırad tt l!ınanda bu'ıın· s~ H •' .ı p . rl _ 

~n b~tg S, f A A J - Bay llenlayn bu· . t s r ~· c " ~ 1makl1 ola, bi r in riliz f:!Cmisi de hundan cıır ben~e ... 
lU ır tanare ile Ber}inc haraket et· Sn'amanka, 4 l ,\.A. ) - (ıer.ernl mU tecss:r olmu~ bir log ili z ml'henıl's' 

~)~; tt11y H(•nlS} nın mr zuıı'u g'niKi Frnnko . it ıı~·ve!!" ri _Tcruel ce?he~lndı.: 1 ı l -.ı haşma~ irıis ı iP dehil oln'ak üzer 
~dir. cunıhur,yetçıl .'"ae n 1'00 klş\ rsır a m .Ş· ı tByfa'ıw!an lılrçoklan ölmüş\ordfr. 

- -
1
lard r. Bu r.sir l rin i~!erisinrlc 7 iane Bm·Ho~u homhnht~.ııı ıan·aı•t-ll-ı• 

Dış SiYASA 1 nılral ay lıulunıııi!kladır. nurgo~ 6 ( AA.) - •:nn Frı.ın~·z 
Bııı· o •) !-. ii:tı'l'itHI«' c <·n lıi lop r1:::.~.'ar1 •• nr~ıı g(_ç1~e1 k •. l wk_:~ bı)ın~-1 

it" YHt'«·lı·ı·i tnıa .. u ı .ıyrn clerı bı ar,,r ıuu-.ılıltlrırıı1 tnhmı.1 y.ıpJbllmek 
~lı•s·,,. 11 1 . 1 · · v~ıdi"•i matıı nala ııaz~mın 9 ad 't olup iç!n memleketteki 
.........._ - "" > ı· uı· ı•sııı~: U-..:rırc.ıs :> ı AA. ) - Pı:O'nn 8 tano 6 • . {)---. !....- ı ~ "' ÜÇP-r OCH' flJ lal ·nde uçnk1a·ıv.! ilıışer siyJ:n \ ıi eti <;.vk 

tcıı Ostuınuı lran d•letlnin kıymetli, yaba :ı c,ı t.uyyare Burgor. nzcrir::ch u ı; ı ş ııı?'örlü layyaıc'erd~n o'up kur;ur i rengı> !y h.ln:·ı> l:'.ı.ı:~.n 3e-
~. ç \'tlfahıı ll ,, 1 ~ 1. 1 1• .. yapa,.a:.c bırlrnç homba hrakınış'aı sa d.ı bovl!n rnıs bulundu k i rı anlaşılıraktad r. 
•ın.. e " bir Hll l · aru.,un f , . d dil ' lirdi. Brnunl:\ i: t. -
t·'1ıtesj B ' 

1
• d . 

1 
. 1° lıasa nt 'apma"a ınu\'cı'l'ak oltımıı nıtş 1a ·- ah nkata , e\·aın c ıyor . 

n~ ayan \a !ıyen n f!JŞ8n ~rı. . " tı: r u {. 1 _,;:r 
ltt u}' dünyuda memnuniyet vcr~c\ akis· H d 
'ıı~n~trdı~ı gibi, Sadfa~at paktının l G ro atay an 
\lhA erı olan Türkiye \'e Irak•a da so· 1 

•)e ı 

ltit tjen ''m"mle -
ketten kc.\nu mak .. 

Vltıdiı·n~fok ff"/ırinin l'rrı•ııyarcclla {/•7mhor.und;ı mnttefik 
ordu esır z.~ Mı 'erinden /Jlr grup 'Ortrııln lJ )~ı tıç·k olnn 

lılitır.ılnı 111 sahibi olan dn/."tormmıulur1 1'\· nıomrıu niyetle karşılenmıştır. arzubrımızı yc""lidP.n 

t~ı 0;vanıannıunıo ve buı:un tabii nett- Beyruta g•ttı• v~ kuvv~t:c t.ı:ır .c etmiş bulunupıJ.ı. suı S;ı!>ahleyın ş1 p d n'ı e :r'yoruz. 
r~ •l~rı izdivacın siyast hadiselerle l ayrı ' yı: den g rlp te c·,.a ba.c:ı mlfta.'c. ,r ~ r- Bu Aje:ı fencr!d"r d<:di. 
ıdiseakası görünmemekte Jse de uu d"tmı:ktcn k. r e k nd:nı ::ı.I, mıy ... · ,ı. 

ilin 1 t Uahiılıncndeıl ve Perim atln 1 ~-tc~ıı.i ran · ~ıısır aostıuğunu ~akv!ye Fransız U'azetclcri iki ıneın1eket arasındaki ı•mmaıı cıenizi 
:"ttı' ne, vo bu ikl mUlctln blrbırlerıne , .. b • • • • • . ...... Erte ab h c•!: nd-.n k:ı k u:. Etra-
~ 't~erverde. e.lm~kte o!dokları muhab· I JllllZakerPlel'lil llleillilUillVel Vel'lCl rnahıyette B·ıı·~, ın !.!ba'Cn art!~ Um.11<1n dt> -,f'ınızcı uz k uftı:.Cl r h lin e • ar.ı prn" _ 
th\L Gev t "' '·t f I ld I niz'n~ g·ım' tulı.muyortıu:-:. Etra"rmızct.:ı 1 ç l::nı tellrm ... ti. saıt? r g ~ kc" btınlar -ııııeg' il)'l ar ı•aC8ı:;Ula r; mseD n Ü 1JaUflll yazJVQf fif ,. 1 Yoktur 1 ~ .. 'kaı•a. gemi, d,tman kalınamıc:tı. sı·~:n oir, bııblıler:ne ~al\ln ıyordtı. N ha} t " n.ş 
lq 1;0tkiye k;rdes lran ve tardeş Mı- l'.,ris, 3 cA. ı\ ) - Hııgiİ'l sa'l t --------------- denizde mut matlı ·e ımıttar:• bir .)11f.t1 b.r t:::ğn.ı haline geldil"r. Bn 'l:n"nde:p 
lıtu~·e Cok ya\ 10 döstluk ve samfm1yet 11 ,30 da Türkiye :~r·.s bU)Ü,( tl\,.sİ Japon kabı·nesı·nde bu s1raıd1 g m d~kl kadm::ırd111 . m'ni burası idi. Gemim z bu coö z ., ·ıın"lr ·ıc 
'J~1~1dedır. Bu dostluk, hudutlarını ge· Bey .~uat Uft\·aı lltmc•ya ;-ıaz rı~ı 1lya L::oyllyn çcvlrn1·-, olan bir Rus kld nın hn-

1 
Uerliyor:lu. s::uıille.ı bize oldu ç •ız:ıktı. 

lır. lltıılş lrtık \·e Afktını da i~· ine almış· ret ._ederek t eaattan feza mu l\katta • b• d tJ • "kl"k m11 sancıl:irı tnttuğu hater veı-'ldi. R'l-~ 3'.raz rnnra ;,u bo" "ın mlı-tahk m bir 1 _ 

~ııU blrleşıncde dört yakın Şark dev- • bulunmu~tu~. l!!ric.iya Na~m B~y 'Bon~ yent lr egJŞI l hitc Hanımı nğırt:ırak: ıdn 1le i;r~ye n~rılmı ol~ ğunu öıdtik. 
~tk ltıüştcrek sevlııçlerin~ vesl'e ve· Sual l>a\a~ ı ogle yeme~ın~ a ıık_osınu ~- - Bmu da ıra·talıaneye yatırın.z. 0-,Mi:nhat ve kilçti~ olan bu 'ada kal.n du-

c· nıııtıu hadfs,lcrden biridir. tur. Bu mulalrntın mahıyc. tı lıenuz an· • , / ıaöa vazıh:ıml etsin dedim varlarla ve ağ:z1arını koıılaınç b.r urctte 
~lll lst J J I lıtşı!ama~ışt ı r. /Jur/J 'ye ntJ:.f/l'(?f t1ıt' f ıl'llf'l'fl Ya.t1l'dı1ar. Bir milddet ~onıa R '.lll le gö<-teren büyiik toplarla t!!hklm edllml5t:. 
J~.. aııou s 1, . l 1 . . . t llı . · ·ı · K t ~ • ııp0 .. aı·ıs unzt• t• t•rını n ııı·şrQ :ı ı a Şll'fJJlll f/f-f 11•1 i //01' Han.m b'r eı ke-k ç:;cuğıımuz oldu ct:ye se- ap an: 

~~Utıu nya Çin me~elesinin uzamış ol· Puis, 5 ( ı\. A.) - Gazeteler 1 la· To'{yo 
3 

(A A) _ fyl hah er ulan ;1n<:ı k gcl:ıi. Knpt::ına h111'er '<erd~m. De- - .İngiliz:er.n Perlm mevk i mti-:tah-
~1.ltıd :örerek katı kararlar almek ar- tay fşi f zerirıde Türkiye) i!e Fransız b" h flld öiT 'lci'ğ" _ G n!z ndamı-ırı o! r g~ml:le çocuk ciozm'l"'nl kemı iş11e burasıclır. Bu sayede 'klzıl ctenize 
.~ b~ ~ıt· ~ubinenin yapt_ı ğı tebdil~tlıresında geçen müzakerelerin memnu· ır . 7u 8 • fn 11:. re~ı' 10~ ~?re ; C· bltyU'k bir 11ğur say1yor:ar. Jap:m ka,t:mı tamam.!e l1:1kim bulunuyor ct:ye izahat 

lopı re ışaret etmell teciır. 27 Mayıs Dl)1et verict mahi~ e'ini kay.tetmekte ne~ a fla~ıronun lar ye nez re ınc ge- 'ım aoerden bir mei\!tep trıe:::c~ g!bt s"v!nç verdt Perim müstahkem nda ı or:ı:ian 
~tırıa lrıtı~nu yapan Konoye kc:blnesl ; ve iki memleket nrasındc:tki u iinasebel· tlrıtmesrn 11 ~muhakkrk o'du~u \'~ bu duydu. Memnuniyetini aJet~ gi.: J mi - gelip gcç~n bUtiin genrıleri kontı .:ı etmek· 
~Oje ~ heyetine blr proje vermiştir. Bu leıin her zamankinden daha fa7la tak- ınl!selı:ı~f.n im ha.fta zarfır.da an!a5ı1aca- yord•ı. tetiir. Fakat bu kontrol ls:ıretıe y.-ıpılıyor. 
~b lır"tı e, nazırlar heyetine bağlı ve müc.I ;·iyesi lüzumu~ u işaret eylemekte <lirler. ğı hlldırılmek tedır. Onlar b!ze 'bayrakla b!r ış:ıret H rdilcr. 
Q " çı - Nz uğur. ne uğur diiyo?'du. 
~ tonıın n lş!erile mefgııl olacak bir Znhıtn ı"lnılrh'ri dt•ülşth·Hıli ı\ , ·am kumat a~mtla <._:in nıt•s(>lı•si umman ::len:ztn~~ki s:y:ıhat':niz t~'l1 Blz de onlara ba$k:ı bl'r i~arcu-. nrnka -
~Oto ı kurulma111 teklif edilmektedir. .\ntakya, 5 (A. A.) - Anadolu Lo!lra, 3 (ı\ . A.) _ Çin sotirrn·ıı o:ı. ziin siir<liı. Bn mU-:l~-~ z:ırfın:l. \ bir bele ett.~K ve durmadan yolumuza devam 
~1 ~.b:ınaı:unda h1uhia sevk ve tdare· ajansının hurnsi muhabiri h\ldiriyor: L'lrd Hallfl'ksa verdiği notaya büyl\k kıra parç:ı.~mn, uzaktıa l:!r eemtye. bl.r et.t1:" · .. :Surad~n -geçeı·ken s:.ngap~rdan 
~ )r( ltı n~n'n elinden ıln,.ak hususi VA Antakya .f andıırma Kumandanı İskende- bir ehemn,iyet wrllmekt<~rı:r. İngiliz ha· yelkelılivc tesadUf ctın~ji'~. B:!yl:! ':"'mez ~e~ı ıg.unıcr suren ~eyahat • .ı111ze ı ng1ncn 
~!)jlllldıı'~ ul .te~e~knllere. tevdi . etmek runn ve lskenderun SEr .komi~.~~ri An riciyeslne g len raporların bu nota:;ı elen zleıde. baş nfufk"!'.:ırrı t~k"l.ra:t <-::y:: ·:uı.t n:1.a Ing!Lz nüf:.ız mıntak:ı.sınd1n çık -
~l:tiıı l'\ı'i}c~Mıkı edilen höyle hır ha!e· tnkyaya nakledilmek suretıle mubade!e teyit ettiJ};l anlaş lı1ığınrtıın yarınki ava'lı c'm:?ğe mecbur olmak l:!ranı Ç'O"r; y:;ru;}~ m am c: c~duğumuzu dli.şundum. Ne ")i.ıyi\k 
lOtıo~,,ı tıfat irÖreceğ'i ~üpheli iken, ediimişlerdir. kamarasında bıı husu~ müza\cereyc On•mcu gece uz:ıkta fa:-.L,ıı th· o:;ur~tte b:r imparatorluk kurulmuş. dun}a'lın her 
-.ab .. ı ilin bu karip teklifinin i!irJZ!IZ 4iaa·o JJatu,·dan n ~rdtlı konaco· ktır. tarafına kol ~atınmı~ idare komılmu!'; dı-} " ed • .T • p:trlnyan bir IŞ1k gordUk. kaptan! 
~-~t t( eti tahmin edilm· ktedlr. Tok· Antakya. 5 (A. A.) - Örfi idare- rnr-'k kendi kend!me hülyalara d:ı.ld.m. 

~&l111rı lalnııiulere nazarnn lliro!o kabi· nln iltınındanheri geçen ikl gün silki.in Bir z:ıman biz dl' böyle "bit:ncz ve tf.i-
~~~ tc/Uk~tu soıı aylar zıırh·d~ .görü: geçmiştir. Vızi feslne nibayet . \'erllen ~~)-.n~")..("M"'~~..{).~~+.<~~-0-00-0-Q- kenmez tcpr.lklnmı hfıkmi !d.k. Her ge-
~ •llıt~reddutltrln nihayete udırılmesı delege Garo Hataydan ayrılmıştır. çen sene bunlsrdan bir parca mı e!_m.z.-
a atar,;· Ademi muvaffakıyet müteradi· Antalcya, 5 (A. ,\) - Bugün Fran· f 900 1938 .._,. den nhp götlirdti. Ha1·bi ıımum'ye girip 
'~k kuJJa~ılmıı o•mrs na dıı bilhas- sız deleg"sl Garo ,·azift>sini jandarma • mnğ1\ıp çıKtilt. Ş!mcil o topraklaıda acab:ı 

ııuat etmek la7.ımdır. binbausrna denü t~ slim ederek Berata " ellmizti~ ne kJldı? Içıınde ga.:p b'r h!!! ... I 
~ tHe elcsl hareket elnıl.~tır. kablelvuku b:t.şlam1ştı. Memleketi felaket 

h ' P ----------- ' içinde, yoksulluk ve peri anlık it~'nde tu-
~kkııııı rannz g.ızeteltri Hatay da\·ası B k ·ı r h d lncağımız h:~ıne kapılıyc1dum. Fııknt bu 
~tbık {:~~~lkhırı emirl~rl yine harfiyen aşve ı ..,an ırı a kötü düşünceler! yenmeğe çnl, .. ~yor.ch.ım: 
~G~~en telll te ve bu ıı;u!ılm. mesele.ye AnkAra, !) (A . A.) - BaGvekll Ce· 

Q -ltıtı as etmlyereK derın bf r ..,u · IA\ B • J> h'I' e \'ekilı" ı..:t·· ı. 1 .. Yer et n ayar yanmaa tı ı ıy o.,: ı~ u 
ltııı Yalnız 1,. nıektedirl:r. ~ . Kaya o'duğu halde Pl!zar tatrlinl. ga(r· 
k 1\ ,\nk: ransızcıı L- Temps gdete mek nzere bu sabah Çankınya 1ptmtştır. 
~e.b. •ııt ara muh sbıri, Türkiye \"e Bııl· Ç k el [ f 
ııı~dı~ ~~tı hakkında kendi gazetesine an ırı a ze ze e 
ı_ ~ et r rnaka1°d,. bu mevzua da to- , 
"bı..ı inekte T.I\ wk' i F h k Çankırı, 5 (A. tı..) - Sabaha kıırşı 

·~a ve ı.d ıytn n ' rnr sa ~ · 1 ı -
'ıı~t '4ır ittlh 1 d b • d .., lld h . f .f ze zele o muıtlh. r llınk am er a uıun U15llnu K t .. k ı . 
1 t l11Jll tadır. Fransa, l l&tayda çe~lt çe- llITIU ay muza ere erı 
ti tlııcı ll'ıler Yaparken, yine kendi gaz~· Ankara, 3 (A. A.) - Büyük Millet' 
(r,e..11 

6 
seçimin lam bir dürüstü içinde j Meclisi Bugün Hilmi Uran'm Başkanlı. ı 

~~ir. \'~trnckte olduğunu da ll!n etmek· ğında toplanarak ttkaüt kanununun ba· 
)~ tın~ L9 Temps gazatesintn neşri· l 21 maddeter;nin tadiline dalr l:anun la-
~~t k a~aran Hatay(a TUrk eksariyeti yıhasmı, orman kanunu!la müzeyyel kanun 

b llu •rk Yedidir. ı lllyıb<ısını, Sıhhat işleri Umum Müdür 
bııı etur~~kanun böylece Fransızlara ka· IOğüııiin hir senelik ruuliyet proğramını 
~ıltt~na nııı alması Ul TOrklerinin tek müzakere ve l!'abul otmJş ve bunlardnn 
~ltette ekseriyeti temin edtcek b'r 

1 
sonra inh:sarlar k!lnununa müzeyyel kanun 

""ı 0lduldarına en bnrlz hir delil· Iayıbas·mn blrlncl mUzakereslot yap. 
'mış'll'. Kamutay Pazartesi günil tek· 

D/l'LO!ılAT rar toplanacakhr. 

flir zamanlar giyinıJikleri Jwlı ·, ıwı11 ne kurma karışık 

ir ça11Jn1trlttrı ile kendilerini .1yno.'la lıo!fro.ıılıkltı sJyredcn (fe11ç 
karlın/ar hrıgil11kil karimlnrw iç çrımsşırlnnndaki lwfifli{ji ı•e 
ur/elifli glir&tl•rılt. ac,1bn ı e derlerdi :• 

l 

Imk:\ıu yoıc d!vordum. 
O E!ralnrd'.l Yemen toprakları önlin

den ge:;lyordU.<. Y:ı.nınd::ı durd•ı<'unı k:ıp ~ 
tan: 

Art.ı;: dedi vntnn kokuhrı geliyor ... 
Hnyret1C' onun yilzUnc br ktım: 
- H3.ng1 vntan diye ~ordum .. Kiı'A 

ile oturduğum1ız vatan mı? ... Biz ona has
ı t cek•niyonız. Biz;m \J.tanımız Iı::ı..sr" -
t n! cekt!ğim!z topraklarımız dnh.1 çek 
uzakta ... B!z onun koku.nınu !"uznarından 
alırız. O riızg(ır bizi ok~:ı.ma .. ını. 1'ızl coş
turm~<;·nı b1Hr . O hav:ı.d-ı tac:k:ı. blr ne-
Ş". h _:ıo b:r lezzet vardır B r orahra 
y •. <ia <-a~d'k. bil' .o toprakl:ırı U?"'kt:ı.n ol
sun g:n-: cydı.ı:< ylizünHtzun r n~i deği'"'ir. 

Kılb m l n carprna ı J: 1<:ı 1 :ı ırdı .. Ne 
söyhi)orrun efendi kapt n ... 

Kapt::ın gözlerini :yere eğdi: 
- Bu h:ı~et1 Allah k m "Ye çekt'r -

mesın diye cevap verdi. 
(Arkası var) 



M 

(Üstfnrtıfı 1 incide) f ihale <::iilmlş, Arns nehri, 'birr.z sakinle~-
kahramanlnrınm eDlnde mağlup olmu:şca m i hanı de::1erc buhran geld•::.·.e 1 sema, 
bu da ylne Tu:r:-t Içt.maı :heyet:nın sevh--e- b!ı· c.:.rgttnlu'k hall Cmz olur, Bir ay evvel 
dU'd:ği hfikim Ye mürleb"blr f:k!rlerin e:e- ü':erinde ne rnr ne yok'sa süı·J.yUp götö -
rldr. ren, beton köprlilere bcyun eğmeyen. delı 

D:lğunun yilk ek .,a.hL1<::ıları uğııltu - su ... Şimdi m1şıl mışıl uyuyo1" Tehte 
ludur. Bu Ka:run, bu hem sis hem fırtı- köprüsUnii ge-çlycrız. Yol yine e:ıki pü -
naıyı beraıberlııde yuşato.n tezıtlaT ftlemi- ı ilz.ctl'zliığile öniinıüzde a~ııı.ror. K:lcmetro 
nin gUzclliğLne varmaK, ana yurdu EZV - ıne~·arl. . Yetm!ş beş, 80. ına:Clne d1hn 1 
mc< I~in, ey doğun1m batı:mdn. yaşayım muntazam !şUyor. Bütün ogUzergulıta y.e
va.tn.ndaŞlar. geınç1er, ne o'ur. d~ğuya gc- gfı.ne oet::ın olmayan köprilyü biraz sürati 
l!.n, .cfcğuyu göriin 1 .. , tenkis ederek geçiy{)rtıZ. Meş'ar ... 90 da ... 

* (• * Otomc'o!l ele keyiflenmiş ... g!d'.yor. ş:ınd.1 

DOGU 

SOdOn lıaymagını 

to:ımamen cık;ırır 

Kolay işler . 

Yapıiışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

Impar:ı.torluıkta fikT u:iur: Payital1t Tz..1ir köyünün önlindeylz ... Kö)!üler ri
va.r:hr. İmparator, ıevveld ık:cn::ll.!1 i~ln, ya- vaye-t•ne nazail"nn tran.;:;it_ ~olunun açılmış 1 
~'.ll·. '3inaenaleyh el vle.tln ıkudrzti, mer - olma~nd:ı.n memnun degılle.rmlş... se - t 
kezden muhlw doğru z:ı:yı!lar. Payltnhttn. be'JJıi öğren~. Meğer rızık me3elesi 
kendi dU.şl\nces:ne göre rnh:ı..t ya ~dl mı, imiş ... Trar~it yolu böyle yağ .g:bl ;{a)• - / 
me~:le yo'kıt~. ım-p::u:ı.torh ğmı \.La { kı - madığı z!lman.1ar:da ora'i.:lra dü<;en, ;to • ı 
sm1larında:1 kendı-ıne ubudiyet hııb€r - ıncbiller, k::ımy:onlar, çamlll'a ısap_'.lnır. I 
ıerUe, para geldikten s:onm .konuşU:a<:n~ da'ha c!-0ğruc;u Ta.'hir köyü sekc-ne3~n~n :ı.
hl..; t!.T ~"Y kalmn.m·~tır . Memle'k(.'t cnun- ğına dU.~rnüş, 'köylü, mevsimine. gece.)! 
duı·, \"C ıheı'.k~"> c ıun için çal!ş1r. veya giiındüz oıma~ına, otıomo~l veya 

İ.'nplrıı:11or ~ızıltı i.-temez, sızııtıyı ~ı- k.:ımyon1n'k~ k!mselcr!..'1 kravatlı, csn3..f, 1 
karab:Jece;< ınünn.sebct-S!.zlel'IC.cn .d.:ı.ha mU- veya fıkara. olll{·ına göre bir fiat tukd·ı· ı 
nast~et.i:-z;nı onl:mn haş1 mı. musallat et- ed~r. mandaları, ökiiZ:eı·ı koşar. otcmo -ı 

lstanbul, Jahtakale Caddesi 51 

~~~~~a....:~~::.ı.:.:.>iill (Poker tıraş bıçakları deposudur) li.ı...u....::~~~~;;...ı.:a~....,:...:: 

Yert NESET SOLAKOÖLU ve ORTAÖI l K&T&flar oar4Jll ~ 

mel::!d.~r kl, o kmt'e, hem or.:ı ha1kını in- biller~ kurtam·lnr, ve böylece ::? geç!ni.r_- /~ .. , Zlll'UIJI J'l/riııet inden: 
z!ba!; a"'mda ılnılımdur..,ın, hem tlc ken- ıer:m!ş. Şimdi taji1 çanı urdan c.tıc:ı:cb!l j Ahpisorı Oltu yoJıı~un 31 l 80 fn· 
di:sinc Sı!in"vi ~aracı yolls:sın. Bu dU:Unce- çr!:me t:ıııatı kalmanuş, ne yapsınlaı:. ci kilometresinde 2'..!84 Iha 22 kuru be· 
ı::.."1 t:ı'o!i nctict-li şudur: "Bir kapı bent ederse lin ka~~. eyler kuşat deli ke \fll 2 y 800 metre a ıklı şında 

M::tfı{:Z .nnıh~ti lst'<Jnaı· eder, muh!t IIa7.rcti All:ılı fntlhrlcb\':lJlhı o,. ki ş ı.. • f b . 1 ç ğ d aya arı ııargır a ıs<:s abşap ar os 
fa'k'~r::-ş!r, 2avallıl::ı.~. y~~:ı.. nnmı nltınd::ı. 

••• n ~ • • ı q • (:. köprüsu inş .. a 1 açık eksiltme üsulu ile 
ke~~ln~ rn~lln.t oıa.~;arı~ 3 ~.un a Tahir dağına d5ne döne çıkıyoruz. Bu e'!siltmeye koımlmu<jtur. 
ha .. ~ d!nt b.r :ı akip k

1
U'"'

1 
çt kaıar, i.,.tte 

1 
~u yold:ı. ç.a1ışan ibir ml\.hend:., aı kndn~an 1 - l~k~illme 21 Haziran 938 Salı 

sırada tek:kclcr i~ln ç ne -arı sır, e.:Ke · - t d .. n t 14 d · 1 • d · • " .,. h' <-n 'tl ... •ıtı dnyınrştum. Burası ıkışın, Kop an c ep- gun sarı e vı eıyet aımı rncumen 
o_ t'.lya ~ıkınca, sey .er, Y• er, nuu. rr 1. . • D,, .. ~ ... ,~tıe..J ist'~an\~t)mi ıt~.yın odasında yapılrc!!k lır. 
t 'rb' ı u k. :arlP Tan ıp ceıııı o lıalk1 ını.~. ~ . ..ı.uçr,J ,, • ... . r.ı :>v I. ' ·' ed""'' ..ı·:-:ım '!\in h:ı.noi taraftan riizgar 2 - lstekli'er bn işe ait ..:vrnk1 keş· 
Jr..ıı aç al!.!.n-la kull1nnuı'{ i"in mutl'\k~ w4h~ ... u,.,. -~ ' - . . • .. " 

. kt i 
1 

a.Idığmı Ecyl'yemiyeceğiın, fa~t:ı.t mütea1- fıyryl dahrıı encnmen ve Nafıa mudur 
ltıwnd·~· ~~~n ıç'n? ml' c~ ~~:::~~ ~:t. l.~ğrt!.:ı:r gel'-p lblr yc-rtic bu T hir ge- üğflnde okuya biiitler: . 
Yoln. n~ lu\:.11 var. Or~y::ı. eırfw ~ cı.ı 6 i de::i::.;.tmiz mınta:k;n.cbyerles:yor. J - Muvakkat teminalı 171 lıradır. 
pal':tlaı·b. 1-)u a:l.9.ml ,,.ı bu· gUn uyandınp 0 -~ • • ' 1 " hnl- 4 - f steklilar resmt crazeicnln 7 5· 

Kars İnhisarlar Mustakil Müdürlüğünde~'. 
1 - l\a7s Jnbfsarlar Mns!akil üdOrlüğiine beğlı Sankvınış, .\rpaçaYı f(•~~· 

man, 1ğdır, Tuzluca1 Ardahsn, Gi.He, Çıldır, Pohof ldaı·elerile Hopa yeya ~ ~· 
z~nclan 1:ars11 bir s.rme zarfında s~vkedıl.erek bl!u::num mevad 11 fnhlsarfYO. \ t>" 
fıl11kıyenın nakıl i\ı 27-5 938 gOnunden ıtibar< n 15 g·iin mf.lddetle açık eksıJttıl 
konulmuştur. ~8f! 

2 - Ilıale l 1-6 938 trrihiııe tesadüf eden Cııınıırtesl günü suat 10 da 
İnh1sarlar. Müstskil m!'dürlOğünde yapılacaktır . 1 ıe· 

3 - lstekJilerin rks!Hımıye iştirak edebilmeleri için mulı~mmcn muvalık• fil'' 
mfnat parası olan 1688 liranın ihslo gününden evvel İnhisarlar veznesine yıtıf 
lan IAztınrlır. dP 

4 - 1 teklilerin bunn a:t şartnameyi Kars mUstnkll vo .Erzurum hıhi5a 
BaşnıüdiHü~U Slltış şubesinde gü eb lirler. (No. 385) 4 3 

' hUr."<!lrın huzur ve r:ı.hatı mı kaçsın?. ~1e\•,..m ,;:az a.y, hazlı an o ... -d .. ğu 9 ıo t 'h 32r 7 • " h d 
d ~omc·)·· Jen 'ntt:.":lnliz zamnn snçbl'l- ı 0.1'1 ve .J S!IYI l nııc asın 8 Çl G u·· 111 u·· 

Y:ımla"ak F/'Y ta ıtt!.r .: v" · ~ "· ' • t il ıır ı h • . l hl' l len "ll w.•Jtr'"'C ka:rııttJ b'~1r.m.1Z" iea~ a ıratcameye göre VeE r.a.t.rmı a· 
- Muhit ki ınsan al!, ce_ 1'1, n:ıs- ımz 1 1_ ı.;; • ~ ...... ·~ ' • • .. 

ane afıa ıüdürlüğünden · 
• 'c r· ki ·~·zııü ,,.. ,..a ·l ·'sn 

5
v. ·-ıırnPk ı,.ı 1 t·ılavm11w1 c'?inc ka- zırlayip hıdr.cı nır.dde do yazılı gun ve 

S1.1ı Ull nl'lV:l t" ye...sı ·~ın, \"' ~ • - ut. <:JVJ ~ • .,,~ "' • t 'il\ t · · ~ •r · 
nat111 evrel ... d1ğl bk mıl'uı..snra z'ncr:11ın d:ır m~u'nmk l.Azım ,gellyoriu ... Bir taşı ~~:t'!r~'11· 1 _ .. ·c 0,oamı cn(c~m-~ı9ı5t). ,,m1nrr.· 

ı.:l!.k t ba.nc:t altık silanm se.:;l. ~ .. • n .nnur. : o. » ·1· 
i~'l'!'lc tıkamak... nişin a .. ' ·• !!.: • • ' •tı 

Aı..mı' •• ., .. ı··e•t Rom"1a <'"ôrUucnP Yu- '"'·":ı:ıı.ı· n ug-rultu:su ıyantmkı rezil o~:lu ,,.t. . ı• l" / '/ ·-. / 
,, .. ·~·J ""• "' J • ·-- • • , ~~.. ı.~ rzlfl'il1li a ı U'fl1ll en: nanl"'t:ında görUyoruı, çarlık Ru-v2 dn. gö- s:ın'ıtl cUmrniiyclerl.n üzerL1den c .. :ı :n m~ : 

ri.ivoruz ve tn,bi.,t:.ıe, o manlı i~o..,,.~tr,~- g bl, soğuk 'b'\' rüzg!\:r, ıgUneş\n. lll' .tınUmı A!~sıle k zasında yenıdcn yııpllf\c~k 
ıııiı.md" da gömwml.z ld.ımu!. Dllnrctn :.ıf•rn. in6ırlyord•t. Vnd1 yemy<:şU, :hğl~ 1 ~ı 5' 196) Ura (S?~ kur;s tcdell ~~-
h!~ b!.r ~m1')arat:ırluk. yck•·u· ki, lyn 1; - yc:myc" ı, suUnTda. davarlar otıuyo1· ... J:· şiflı Kay'llakam ~vı ı vııı:ı~ı ıç k eksı t· 
ltm:ıı tıezahllr!orl göı;tr-rmem"ş o!S'lm ~5 :i!\, uzr~:t...'\, m!ns.reler boyu ~lçak:1 ö· aıc u~ul l ı,ıe .eksıltmsye ·.onu muş~ı!r. 

nUndent geçt!:r,.~mız Tu,1111' l<öyl\ gö~'.1.:.l\ - 1 - hksıJtme 10 Hazırr.n 93S Cuma 
*** gUnll saat 14 te E"zurum Vi·llyeH Oaiıni 

ooğutla yol yok... Bu~n. nuH b'r yor. 1• • 1,..ntl-l' k ra:t.,ıun Encümen ojns rıda vnpılcc •ktır. 
· J 1· • " ı a 3u ye9ll dc~-01 nn .,.L! 2 B 1 · · · · sathın üze lnd~n ı1lly.ı a r:a~i'a.ı g c r - " ' ı.·u 'lk n.l Tüı"<. "Jay- - tl şc ıı.ıt keş f cetveli, sllsı 1eı 

. • tl" v 11 h!ı.b Uzer•rd"' ac-'lı dnran, "" Yt- • • f' . ha .. , ve huzur 1ç ... 11de ge~ '~rL..:: e , a. · • w k .,. rm arn..:ın~ sı- .at, rcsı:n, husust ve knnt şa!tnarrc ve 
w 1 ! Impa ato lu:"· r:ıır.·ı dıı."ırralamyor ay.,~a . ~ k ·ı Bogazı, b!r zaannn ar, Y ne 'r r ' ::. • "0 

• ' , 'cC"Y"Z lckcleı· r sı tme şaılnnmesl He mukavele proje· 
b1\:nyes!..11L'1 doğurduğu pa~·azlt e-;.klıy.:ı. un- kl~!nLŞ, knr paıçalo..-ı~n~:ı hlı· .. çdl:w kn- slnl En:urum Nafia Müdürlüğünce oku· 
f•t r::e k"parurdı. Kaya1lnn me:ha~etı bu- ~erpiştid!tl bu ysmnç ru: ı ~ b ·h:ışin ye.bilirler. 
gün size ze\k veılrken cllin t:t.reıne telkin vau ô:.<sl.k!. .. B <'\>e-lll, çoban, u 1 sre~ 3 - Muvakl:al teminatı (585) liradır. 
tde-rci. EugUn .çift ve çubugu ile dav:ırll~ rU.Zg-aı<ı.ı. der.heder, do.ğ ıbaşlar;n:ı~::ıı ~~ınm 4 - İstekliler resmi gazetenin 7/5/936 
ha.yatını ka.znnma.k ~stiy.en vat:ınd:ış. dlin, v~ a.;i'ıt tert;nn!lm den, z:ıyı t~ tal'bi- t rib ve 8297 sayılı nUslı smda çıkım 
emniyet km-vetlnin mcvcu:i!yetlnden el- se~!.n~ lfıyık gönnemlş ... R~m.o.ıi~' U 'erıaı- •

1
. taltmatnameye göre vestkalarını hazır· 

. . lk ,...,....sınd:a kli"'li~dl ~,ın ' . l .• ·h:ııber , ıdağda $Oygunculu.'t ederdı. atın z.ını a • .,.. ' . • u· ir _ ayıp ysz•h gUn ve saatte Vılavet Dalmt 

Kapalı zarf usuliyle eksiltn1e ilanı 
pö>"' 

. 1 - Eksi tıneye ı·onu'aıı iş: Gümii.,rınt- vilfıyel1nin Pirnhruet - KclkHı ıf.'' 
E,zıncm yo1ıınun Dthl lf klJ<ıUEtrelcrinde rnptıilı:c k :s ııdet bttoraırııe 
r._,z irş'latı ol-Jp b d.!ll kq'i 176G7 Ura 23 kunş uı . 

2 - 8u 1ş" alt ş1ttnn•.ne v~ ov rık ş•ıılrrdır: 
.\ - Eksl1tme şa, trnm~si. 
D - ~ı uka v ie proj .. si. 
S - N~fın iş 1ni şera ti umum·~ esi. 
D - T<S\'iyc tnr b!ye \A k"rg·r h ş~r.ıına ı.ıit f.nı j prlnsmc. coıııC' 
E - l Ias ısi şarlnam<', l cşH cetveli rnr.tra) cetve:i, litoyenlı:r bunlır 

ş1ne Nafıa Miidü·JU~ünden a1ubillrler. 
8 - E1• siltme 17 Haziran Cuma gür. ü seat 15 da . 
4 - E',slltrnc kapa11 :r.a'f usul'yle yapılacokttr. \tr 

. 5 - Eks itmeye gircblimFk fç\n isteklinin 1328 llra muvnkkel teminat 1J' m_e,sı bunchn başka Ticaret Odası \'cslkası ve Nafıa yOks~k bnkaohğının rııO 
hıtılk veslkflsın1 gösternr si şarlt!r. oD. 

'l'eklif mektuplan üçür.cü m2ddc yuıh saaltıın bir s;ıa t evvclfııe ked/\f 111oe 
mUşane Narın M!ldnrlüğUnde teşekklH edecek ı·omfs~·ona makbuz mukabil 
V13rllmiş olacaktır. l'ostııtla ,·ulrn bulacıık gecikmebr kabul edilmez. 

ğ. i h'n :c··· yerde T3.h~ln üı:ı~e u z r .. 
• • ( 111 ' .. ' • • ı· cta İMtsotmcın~şt~r. \nCUmeıılne murscatlan nan e>lnntı". 

CümhurJıyet memleklti yalnız dl!ş..'l'lan ve' ~~:ı~.l~ \o!d:'ug'l ıt:a r : •. _ nı hiç (No. 854) 4 - 4 --
o•ıh \'C rururlu ta:C.:ı.:t. .n:,.a ~- D ı D . istlHl.sında.n kurtarmakla kalmadı f'kll'i Ha~-· lL ~· • e ., T o 

1 • ev et emır 

( No. 883 ) 4~ 

Yolları Onuncu İşletıfle ıerı örı.mı:cekuvcn guıp ma11taııt":"r1 ci.ç bir yeı<de bu kadar ftct.z b:;.r:ık.mam .. ~ ':'. Er~ u ı·u 111 l da ııet nulcu : 
· ' ~ - .... __ d · ile mehat"t bura~al{ı · M 

d!.."llağlardan si.irchl attı. Ne diyord·ı;r? E- hiç btr yer e acız ' t..... Ta.nir' , Ahplsor. Oltu ço'u üurlrdo 16 • • d •• } • • w • • d 
vet tütün memleketi yUkselt.ınek ıa.:mndl. g1b~ 1sarma:ş ,d~nş ~:~~~} ~~hir köyU: .~ 1800 lnct kil~metreslnde \·e Oltu kasaoı>sı ~ Ul" U gun Cfl : üp\l~ 
ı:şe ıd~ yo:dan başlnnıalı idi kl, bu uzak zın·<: ive potragn -gö • dahilinde 2234 Ura 74 kuıuş bcd0 li ke· lşletmrmiz yol ~alresi için iın'lh•rn'a iki şulıe memuru ahııacaktır. 'fıı 
mc:nlc~<et parçasmn. nmn.lllm. kültür, nur, CİHAD BABAN şUU köprüntin ayaklarının tamiri ve vh aşağıdaki veseiklc Iş'etmc kalem amiri ğine miirecnatları: 
&!m"et, b!r kelime ile .P:lcden!'Yet gir€Jb!l - Ş"!.p tablfyeEinin lr şası E!Ç k eksilim!) 1 - Laalrnl Orta m"ktep Şahııdelnamest 
'sin. Mahkeıneve başlandı usu ii ile eksiltmeye konu•muştur. 2 - Polisten mu~aJdnk iyi ahliik kGğı<fı. 

ERZURUM - KARAKÖSE J 1 - Ekslltme 21 Haziran 938 Sali il _ Nürus teskeresi. 
Erzurum - Hasınkale arası tamire SeUnlk 4, [A.A.] - Geç~n glln ko· gUnU saat 14 de hüktlmet ' konağı 4 _ Tfrhis tPsk,,rosl. 

muhtaç olmakla berab~r iyi b:T yol teıa.kl~ı minfsUk suçurdan t~vkif olunan 1G kişi· içfnda vilayet cfaimi encl~men oda;ında 5 - Son bulunduğu ycıdrn ton serv's. 
cdileb1l!r. Hnsankalcde d1trnu}'J.c.ığım, ntn mabkemtlerlna bugün baş1anırnstır. yapılacaktır. R _ Aşı Kağıc'ı, n ,;, 1 / 
Uzun Hasanın, Nef' nin, Ibarh!m Hakkı- Mahxeme ynlnız lfaıfe a!mak'a me~gul 2 - İstekliler bu fşe ait evrakı keş· (No. 

39~ 
nın gUzel memieketir.den ayrıca ve başlı olmuştur. Pc zaıtfsi günU duru~ma ppı- fiyeyl dnlmi encü'Tlen ve Nafıa mUdürlü E t • ,. v1•11 ~l'lllll fiı'ltt.l"etı'ııdeJl··,.r 
ba:!iına balıSetmek 19tiyorum. Hasankalc, larakdır. ğünde okuya bfllrle • !.J 'ZttJ'llJJI ..' skeri .,'a/malma .Lı ~ 'I ~·' 
Köprüköy arası ge..'liŞ kaldırım tnşl!lc dB- 3 - l\luvaHnt teminatı 16ll liradır. Komisyonundan: Ilıca nahiyesinde yc~lden yar~~ 
şen.mı~. 12 metro gen!-iUğ!nde Rrul1rdnn • 4 - İs t ekliler rermt g;,z"'tE'Din ? 5 Bir milyon kilo çam odunu kapalı ( 'i 787 ) lira ( Si ) ku·uş bedeli 0scl 
kalma, sağlam yapüınL5 ır..r yo~::ıur. :Söyle Erzurunı Valiliğinden: 93u glln vo 3297 sa} ıh n~sh1n.s·nda çuc.an zarf in eksiltmeye konuJmuştur. •rahmin nüroune evi Inşaah nçık eks

1
lttt1

8 
, 

ce otc:tüs 60 kllcmeıtlTO sUratt 11 ~ıt.~ dilş- Ilıca nahlyednde yeniden yapılmak- :allrcat~~ırnyo gör; vcsılı n.ıuım .~!J:z · r· bede il yirmi bsş bin lira ilk lenıical ı bin 1 ile ek~Utmeye konulmuş!ur. CC~O' 
me-öen, Horasana kadar gelebilir.> mz. Ar- ta olan ( 2493) llra ( s4 ) kuru~ bedeli ayıp hr·ncl m~due de .. yazılı gun ve sekiz yllz yetmfş beş liradır. Blcsftnesi 1 - Eksiltm'l 10·Hazlran·938 et~ . 
t~k Erzurt·mtıan 80 k!lcmctroıu:c bir yol keşifli Nııhlye Mndürü evinin ikmal in- santıa vl.l~yrt !'aımi cncumcnfr~ mUra· tO • Haziran . 938 Cııına günü saat · gnnü sııat 14 de Erzurum hOk0n'0 cD' 
kat~tm:~ :bulu~~uyo~sunuz. Yolunuz-ı hiç ı c:aatı açık eksiltme usulu ile eksiltmeye caatlım ılan o!\lnur. (No. ~9.3) 4-1 onda Brzurumda Askeri Satınalma nağı içinde vllAyet dalmt encOIJ1

6 

şn.~ırnuıdan dumduz iderseıuz eo!uğu, " 1 t - - d 1 kt ·ı el -
8 

, t 
1 

M konu.muş ur. ,_., r , Komisyonunda yapılacak_ tır. Şartnamesi sın a,., yapı aca ır.. ı• ıı-" 
ogı-u aı:.K::ı.mı~ n. n u·~mız ... Or..•m iy:.n ı - Eksiltme 10 ·Haziran • 938 Cu· .1~ı·z llJ'U m J i/a yel inden : her gUn Komisyonda gorotc bilir. Tek lir . .'" Bu işe aıt ~eşli cet~el ' ..ttt~1"" 

şe'hrl cenuba dogru 4kıvnlmn.k H'tr~. Gll- .. t 14 d hüh·'l t k b Er• pnJ dö' H ı Ieı f at re ı h - f nı şsrı' 7.~l 1lir yol önümüzde ayrıhyor.Hora~an,Ka mn, gunü saa. , a ume ona6ı ' .r.urum, "an Ken, ınıs yo u mektupları belli gOn ve saattttn bir saat . ı , s m, ususı ve en "' ı 
ı:ıkö<3e yolu .. . OtomobLliniz şimdi rn.hnt 'çinde vilayet dalını encnmen odasında üze-rinde 3978 lira 75 kuruş bedeli ke· evveline kadar Komisyon Başk<!nlığma ve . e~s.iltrae1. şa~tdnam1 es~ vde a~:~ıe~ 
rahn.t 80 kilometre yapabilir. Teoku1e1de- y:ıpıla~ktır. . . . şifi Ah~ap kazık'ar iiıerhıa 11bşap çevir· verilmiş veya posta ile gönderilmi~ proJesını na ıa mu Qr Uğun e"' ıır•.ı~ 
ı·:n n~tında, kum hlşırtıları bir top i~ekli 2 _ Bu ise alt keşıf cetvelı , sıl l· ma köprüsü in~aııtı açık r:kstltme iisulu bulunacaktır. ( No. 342 ) ·1-4 ' :l - Muvakkat teminatı (584) et~~ 
kumnc: yırtılır gibi münlmt: seı er çı'.{arı- lci fiat, resim, hususi ve fennt şarlnıı- il ... c~sillm~ye 1 konulmuştur. 4 - istekliler resmi gaısSl~.ıJ 
yor Tcnrnk lblr şo~enrn bu kadar a"fnlt- me ve eksiltme şartnamesi ve muka\'ele - ' si trne 21 Haziran 93 Sa'ı ı;-ı,.. , J ı • ı...• / 7·5 956 gtın ve 3297 ~ayılı nosll ,ıı~fl'. 

· "' • ~ ' , "' t ~1UdQ ll}X-" d g-llnU s ·at 14 de vilayet dnlmt eı:cümen ı~J ~· lf.J il m .. . ~ıt'Cl'i • .,a 111 çıkan hılimatnameye aöre vesi~ 
tığını İctanbulda b!fe .görmed:m. Bu nevl projesini. Erzurnm ı"a l8 • r e;un e odasmda yanı'nenktır. 6 Jı O ya.narı ilk inşa -eden Ingiliz s:r (Mac A- okuyabilirler. 2 _ Muvakkat teminatı 299 liradır Alnuı Konıisyanundan .· hazırlayıp bir~ci madde de Y::ı~ı ~ 
elam) °knfa:_m1 ynttığı yerden kaldmp _t_a • 3 - Muvakkat teminatı ( 187) 3 istekli!er bu işe ait eyrakt keşfi: 8500 kilo sUt lio 80 O kilo yoğurt ve saatta mez · ur heyet rlyas 
şcıse-1e b:ıkmış olsn.y.dı, eser'.nln güzell:gi ıradır. yeyt. vil~yet dllfnıi enC'üman ve Nafıa ııçı ' · eksiltmeye konulmuştur. Siilüı tnh· racaat etmeleri Ha~ ~Iu~u~ 4 ~ karş;mnd:ı., heyecana dil er, Tül'k mu - 4 - lstekllkr resmi g~zı;ıtenln mUd'üriüğün<lo oırnra uilirler. mia bade

1i 850 Ji·a ilk temlnah f>3 llra ( No. 3~ ~ 
hend!sT~rinin b'oynunn. mutlaka sarılır. 7 • 5 • 936 gün ve 3297 snyıh nu~hRsın· 4 - İsl~klilP.r rcsuıt gezelcn'n 7.5. 75 kuru~, yoğurdun tahwin bedeli 1200 81Jı1p ye ıB&flJ1uharrtrl 
B:ış ırnildiir Fe..'nni Toka'yı... da çıknn talimatnameye göre vesikala· 936 tarih \ 'O 3297 c-ayı!ı nushasında çı· lhl tik. teminatı 00 l'rc.dır'. Eksiltme'eri cbıAD l!llllAN fi'~~ 

- a:t 'başmtl:ın de<dirtccek $adar nnı htızırlayıp birinci maddede yazıla kau talhratoamoye göre veEika'arını ha- 18 Hazmın 938 Cumartesı sual onda umu.mı n iY&tı ld&re eden ı',.sı 
t~ a.ç e:clu:il. glln ve saatta vila.yel daimi encUmenf· zırlayıp birinci madde de ynzılı gün \'0 Erzurnmda ııskeıt satın alma kom1syo· llltlıt: •ahdı:r DClıG-

* • :1ı ne milracaatlen ilfto olunur. saattu vHAyet daimt encUmeniae müra- nunda yapılacsklır. Şaıtnnmesl her gün ................. ·••• -
H~rR a.n köpı·Us\I, Mus~f Topçu}'• ( No, 855) 4 · 4 cutıan 118.n olunur. (No. 894) 4-1 komisyonda görülebllfr. (~o. 874)4·2 Ba Jl<lıfl 1er DOCU uaıııııt1' 


