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iDARE YERi : 
Erzurum Gölba~ı Doöu İdarehanesi 

Pı.aıte1fderı maada her gftn çıtaı 

8ayısı her yerde 5 kuruştur .....,...... 

Buıhnayu yanlar geri yerllmeı 

T praklarına T cavüz Edildi 
Fransa komşu devletlere bir nota 

vererek bilgilerini sordu 

Çok şiddeti i 
yağmurlar 

Oltu su içinde kaldı, birkaç 
ev yıkıldı, nüfusçe zayiat 

yoktur. Sular çekildi 

I 
ATATÜRK 

Tevfik Rüştü Ar as 'ı 
kabul etti 

lstanbul, fi ( Hususi J - Heisicuın
hur Atatürk Hariciye Veklll Doktor 
Tevfik RUştn Arrs 'ı düıı DoimelJabçc 
sarayında huzuruna kabul etmiş \'e 
kendi1:ini yemeğe alıkoymuştur. 

Yemekten soilra .Mnımar:ıda yatla bfr 
geı.inti yapmışlardır. 

Umumi Müfettiş 
Bugün Trabzona 
varınış olacak 

Pazar gllntl Tari nıpu·ile i.,ıanbu!
dan ayrılmış o!nn i rüncii Umumi Mn
f lliş Tnbin Uzer bt•giin Trs.bzora ıru
va-;efet ctrr iş oJac ıık!ır. 

Başvekil Çankırıda 
Ankara, H [ Husmi] - Dün Bnş

\'.ekll .Celı\t Ba.yH bar:ılıerinde D11h'liye 
\ok Ilı ve Pıırtı Genel . ekreterl Şükrü 
Kaya. Adliye Vekili Şükrü .Sarsçoğlu, 
~Jaartt Vekili Saffet Atikan oldu~u hal
de Çankınya giderek w lze!e m·ntaka
sıl'ı ziyaret etmişler ve geç \'akit An· 
karaya avdet e•miılerdlr. 

Çekoslovak Birliği 
Prağ, 6 (A. A.) - Çekoslovak l>e

mokral partisinin altmıf ıncı yıl<löntlmü 
miinasehetlle yapıla !! bir toplantıda sö~ 
alan Adliye Nazırı nutkucda S'ovaklarla 
Çekler arasında mevcut samlmaz hğlı
l ıjtı tebarüz ettirmişler ve ncümle : Bu 
iki hlrlcşik kardeşin gayc!İ bayata mu
kabU hayat ve ö!iime mukabil de ölOın 
vermektir. Demiştir. 

FIKRA: 

Nedamet 



•) -

Şiddetli bir dolu 1 

Altı köyün mahsuları 
harap oldu 

nüfusca zayıat yoktur 
Kmlçakçak, [Hususi) - Mayısın 30 

uncu günü geç \'akıt bu mmhıkaya ga

yet şiddetlt dolu düşrnllşlür. Dolunun 
yaptığı hıh~ibat büy_iiktllr. Şah:m1a~. Ka
rahan, Y cniergine, ls'amergi:Jc, Uzun ki-
lise, Plvell, Alr.nbane ve bunlara c·var 
köyledn bütün ekinleri harap o1muştur. 

Dolunun yPğd•ğı sırada dış•mda ·~u
lunsrak siprr blr yere kaçamanus o.an 
kümes hayvanlarlle bir çok buzağı 1ar de 
ölmüştnr. 

Do~unun şiddetinden Kızı1 akçu'< ile 
ı\rpaçayını b rbirioi bağl1-1yan tc'cfon 
hattı herap olmuş ve bir çok direkler 
yıkılmıştı~. Bu sırada telefon hallı civa
rında koyun· arını ofü:tnıa\ı tıı o1an Ka·a· 
ban köyll çobanlarından ı\rs anın civa· 
mıa vıldırım isab~t d'lllşfr. Ats1an ko:
kusundnn bayılnıış ve sUriisnnun dağı -
dığın1 güren arkadaş'a~ı tan fından ıızıJT1 
bir araşhmadan sonra hu"u-:an k lit.ıp 
bir hıı!de evine ı::akledilmiş1ir. 

Radyoları bozan 
l\1anuple sadaları 

Pazar g ıınkü nl'shamızda oku
yucu' arımı zdan birinden ald ğımıı 
blr ş"kflyot ü z e r 1 n e Pos'a 
Telgraf MüdUrlU~üne hi•abPn bir 
vazı nı>şretmiş \'8 hund1 Manüple 
sadal:mmn rariyo'1ıra 8ksettiğir.i ve 
bu yüzden radyo neşrivatını sükü.
nEtle dinlemek kabil ola"'a"ı~Ifll 
bildlrmı~tık Dün Pos a Telgraf MUdü · 
lü!lOndı:ın bu yazımıza bir karsılık 
g~ Jd!. Bu ku~ılığı aynrn ~ütunları

nm;ı4 geçirirken ha'km ihtiyaçlsrnı 
hUyük bir a1iika ve bas~asfyetle ta 
kip f den Poc;ta İdaresine taşekkürü 
b"r vazife biliriz 

"oıiıı Gazetesi Yazı işleri Mii· 

DOGU 

er 
Sarıkamış Orta 
Okul sergisi 

(Üsttarafı 1 incide) 
Bu esnada şalıf di olduğum bir fe

dakarlığı yaz adan geçemiycceıtim. 
Evdrlti çoluk çocu(rı.m feryadile kalaba· 
lık içinde bulunan bakırcı Tevfik, mek· 
tep odacısı lsmail ve fırı cı Snbıinin 
oğlu on sekiz yaşlarında Demir haynt-

Sarıkamış, [Hususi] - 4 • G • 193 ınrını tehllkeye llka ed0 rek tehlikeli 
Cu'Dınl si günü saat 14 30 da Kl\vma· ~ köprUnUn üzerinden sıçrayarak karşı 
kam ve Urhay, BeJcrliye nk!inı, Cumhu tar ra geçmişlor ve derhal gö1Ienmiş 
rlyet Halle Partı<ıı, HalkPYi Başkanı üye· bahçeye girerek ve şfddetli su savletleri 
leri'e, Hava Kurumu ve d ğer kurumlar iç'nde ellerJne geçirdikleri kazmalarla 
başkan YA iiyel~rile, bayanlar, tüccar ve duvarlara menfez açarak göllenınış rnvu 
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ıc!' 
yanlarina çaıma \ttrmak suretile fili~ 
yı sıkıştırma ·tır. Eu böyle o 0 • 
giinlln birinde çarşıda ve se!gAh•· ,.r(ı 
wlund~ki evler de sel hücumur.<ı Jllıııı~ 
kalarrk bllyllk bir faciaya şahit 0 

8H 
olacağ z Nitekim dl\nkü sel çar~1{0~ 
hucum etmiş ise de tıkan<ın 11ılrJl mcnftzindcıki odualnr ~abuk yol tisi~ 
olduğunda!\ bOyUk Lılr tehlike 11 

mıştır. e'gl~ 
Bu böyle o'mııkla beraber 5 ııı'~ 

mecrnı;ırıa yakın o1an evleri taın~t~' 
ka'd•rıp halkını lıayırda ev yaptır 
•char etmelidir. ~ 

ı alktan ge'ıniş bulunrn'ar üründe kapı- YC selin mecrasını dışarıya çovirmf~'cr- f ıJ'I 
nın ko delar;ı g13rç ilcrlı~y ve Urbay di. Bu suretle ev suların savle.tinden Okıt//lff'lflrtJ'IJIU:.lll ya:.~ 
Ziya Uıtuz elile kesilerek açıldı. kuttarılmıştır. 1 bif 

Serkip, okul binasırıın Ust kı~mı Bu evde insan"a zııyial yoktur. Fa- Yanlış bir sicil kay( ı 
nın mi tnrarm~aki üç oda ile koridor kat ır.addt h:nar ehemmiyetidir. aileyi mahvediyor 1~ 
tah\IS edilmiş, kapıdan gtıilen ko idor S ... l Kısıkderede de kl\rt Musa ve ih Ga1':lteniz'n 1 Haziran fl39 tar 1•1,,~ dıvsrJarırıa sağlı, so'lu karnkalpm vo SUleymarm evlerine de hücum etmiş \C d ı 
r"nrrll rcslml·r teaııu-k o!u!'lmuşlu. En l 1 l B Ik' f '' sayılı nUsbıısında Cumhuriyet n 1"'11 , o • içori eri su i c do mu~tur. u ·ı ır ara d e ır.;ı 
koridorun sağındaki odadır. Yazı fş1eri: nın bUtl\n eşya ve yiyeceği eve hücum huzurunda be"aet eden vatan a~ı dil" 
Ozı:ır en k '.'apılmış, armalAr, fal)lolnr, d --··ı hık kına kavuşması icap edecegıne ·111 lf 

-' etmiş svlımn Ustllnde yoznyoı u. ::su ey y z Ju11 baş makaleyi oku1um. Berıı ıY 
lılol.\:Jarla b:r maı:-a iis'Ünrfn ya.,,ı defter· manın bir cluvcrı tamamen y kılm•ştır. 1Jnş1mdan böyle lı\r hak.sızlık geçıııl~·~· 

Erzurum lnl bulurnyo". Ôğrcrcileıin okula gel· Evler gayri kablli Isk.an lı 1 r hale gel-. Şaşı'acak şey, başkalar.nın slc~: ıi 
Radyola•a ak .. eden manuple ~a d klerinrırkl yrızı1ari!e son yıı:zı 'arı ııra· mlştir. vnnhşlıkla benim s!clllme ge~·irfl!JlE oır 

diirOy,,tinc: 

daları ve parazit hakkındıı bt•günkü sınd ki n. rlcmc bariz bir surette gö: Ü· s~ı tclg"af direklerini hamil olan hn ) üzden vazıremden. ayn!mııklığı[llclO·t 
ıs7 Na: lu gazetPni:r.dekl fıhayt o- liyor~~~- ojrmn karşmndcıki od'loa: Na- ara'\:l11nın tlsteliğ'inl 1-falil'n ptmasının H çh r şeyden !ıaberim olms.ksızt~t ~1 
•ıdu-n. duvarımn ocıtllne atm•ştır. Telgraf dfr k S!:'ne evvel mezıyete geçen haklaı .. ır 

Evve'ce 139 No: VA 15. 5 - !)?,8 kı,, dlkls VA örme işleri 7erg"n ve çok A b er t L" t t 1 ınC"' ıt 
tarihU nü•hact8 mOntc .. sir yazı üzc•i· 'd k d "ı'I' , 1 ı· ı !erinin bir kısmı sular çekildiktc·n sonra nunu~uo • er. ır? ı ı u, u1:..,1 i5 1 ÇPş\tli o. ugıı ·nr ar a o .. rc nı0n n f'Y ıg H lill halıç~ inde bir kısmı da selgllhtn b?blnı nradım. Yekaletten s.cl ı. ... f!~ 
ne kPyfiy 0 ti lS · 5 - 938 tarlh:ndP ve em ğl He öğrenc'lerin mesoilerlle a n • -.::. • . dım, aldım, baktım. Ba~katıırıoıı f. 
Umumi İdarPye rruvazzahrn bi!d'r- mrydanıı gelmiş tii•lii el k'ş'erJ, örgUleri bulunmuştu" •. H~dvy~r;ca z:ıyı~t .. ~~rdır. ccl len bir meseluıtn baı:a ait iI!lfş ,~ı 
mittir. • ··e mıkiş'cri gô t rl'-·ordu. Selin ştddetlı ge ğı s rada bır u. uz ve b 1 . T . 'd ,,.unu }ıe)rf " 

Knt•ı· ,.e n üsbet b·r neFc' nh- • "' • I ' '· . 1 "1 l k -1 en ın sıcı ıme yanmış o. ı:Fı ..,~;, 
DördürcU oda kapısının tnm karşı· hır nc;ı:: sut a ,..~pı mı'ıl nr ~;r 

1 
ne at•ar gürdüm. Derhal Adliye ·rekllletine"' ~ 

Sarıkamışda İkokul ~~"h~.;~~t~t~;-~3i~ve~ ~fı~}~~~ıü~!~~ sın;a ycı2ısız rer-gli mukavva!a la ayr.1- k~.rtar~~ır.a~;na gayret cd~ıın ş .. Jso ~is ca1t ettim. Sicllime •azılan isnndııl& ty 
rlah add~tmrdim. m•ş olen vlliiy0 t budutların·n mtrkeztndc mumkun ° amamış ".0 erl csı gU.ı:u lrş.e· dcsyala·ı celb v~ lQtk;k ettiler, bl~ 6J 

öğretmenleri toplantısı füasen tu mescıle daha evvel sarı dUf{mes 'c ha~ıtanın al'ında vililyı. t rl Oltu çayı kenarıııoa buhın•vu ttı:-. mlyctiın hı lıakkuk etti. Şimdi 1ıaJc\'1ııı,~ 
Snrıkarrış, [ JiusuEi] - Sone so11u n~zım nikka•e clınrnış vo telgrafba- rd'mı ya;:ıiı dliğmelere milsl>et, menfi . Davarca oldulrça zııyiat vardır B~- yanlış sicil!3 mt:s·eniden verilen kııfşd:~ 

olmak itibarile rn okul öğı-.•tmenlPri Dö!- ne toprak te'leı inrfe buı te~ttbat ffş nkle1 in tflnasile harı ta iistiindcıld hl nim gör<lliğii'll ve sayablldiğim yirmi t ral ve temyiz kab:Uyell olmadı~ııı GJ" 
ge toplantısını 20 M .. y15 93~ Pazart• si yapılmak suretlle önnne gPçllm"lt" ını fç~ndeki blr ampll işa•etl iis'llne ba bcs da ver id". Fakat dt h~ fazla o~duğu ıslehcn düzeltilmeEi yo'undakl ınur\~· 
günü .Fevzipa~a okulunda llço Mttarır t"vessül edilm'şli . .Ancak bundı>n ar- sılan vmiyıat olduğun!.! gödteriyordu Zi söylenmektedir. tım dört seı::edir .ı\ı:iliye veka'etind9 .~ 
Jşyıın Caz·m Vura\'ın Ba~kanlığın 'a zu edi'd'ği dtıreced~ sa1 ~1ı temin yar tcilcıin n'nkrı ile iis'üode durup tcc· Pilkirlf Day Mehmedln arpa ekili ıu 1rnrn'c n;:ı soı:ı vaki o1an dile1'Qiııı1 
yapılmıştır. edilmemiştir. rUbel"r yap•ığı hu CuU'huriyet lıa·ıtas~- tarlesını" ç ııu S"lden mahvolmuştur. ccvabc:ı, En.urum miiddeiııınuıı~ır~ 

ı Bilvesile saygılıv1m1 takdim edf>- nın U'u Önder Atntüı 'iin c nlı blr tlib- Ars•m:ı Pd~a ha'l•nmının b bçcslnt su vzıs taslla tebı:ı'.t edilen emirde fştn si~ Bu tsplantıda Uç fl!'aS Oz~rinc o gö· ~' k k . 1 ı. ıne 
· P. T. "· Milr/ilril !osu s rg ye gltl1ec k dış kapının ötü1- basmış kU!lıan t:lınııın ın c'olnıuş'ur. Su- evYel tel ·i t f~İ1 temyız ma ı~e , ~'' 

rüşüler yapilmış \•e ka"ıırinr verilmiştir. nm. F. TJARJN den seyrin~ doyu rnayacck çok muhte· ler hamamın içine hucum etmiştir. r"ncl reisliğlno yımlmn o'du~u. ,fsıııctl 
Gslecek ders yılı i~·indc okullarda ı b' d" _, t· · t• ı 1 ııu-ı bildi Jdı fl şem Vfl c n ı ır manıanı nrz .. J).'Orl.t.ı. Se'0'0 ah n Oltu çayına karım men- 1ceyo ın ız r :Lmc" ... m . rı ·1 (d 

t-!dris ve terbi'-'e randımenlarının ertı· 1 ~ 1 <l rr .. · ııra tan fl'ene U" av rreçtıll·ı h~lde l- ~ 
" En ·~1-ı ~nu ,5 ı.{ ve so ~ırı :ı 'll',.;ırem! ban da dı ğlardıın gelen lıüyiik t ş ve < 

1 
b • ,. '"' b '"' ' · f' 

nlması f('İn geregen tedlıirlerin alınmesı Tebrı·k cder1·z zin turlu yer.er ınde yı tış n rnutısu' D\!· k 1 d b' d t kkUl t ~ıkm:ıdı. Dört rnncdir im Şf kıtde ııı~ 
1 ld• • . ·uma· n ır yarım a n re . e ~' o •n ı ve ihtiynç:a m temini, okul ı rın mac ı fuq çok'uğu, yıllık yaj't ş durumu, dev'et . 't • nflfus ail:>m ve en lıüyUğl\ 1 )' efsl' 

(1 urumları, tamir, tevsi ve tadile g<hter· Giresonclıı lnll(ar etmakte olan Ylşil Gi- 1 · 1 ·· t , h •t ı r··~ m•ş Ye bn rnretle ça}ın mecra ı da a\- ?:avalı masum erkek uavruıaıım sd J'ı<I ı ' J cemır yol armı gos erır ını e er, gra 1ı1.· , d . . z· " 111vı dikleri ilıti\.·aı·, r ans·_,·orın lüzumu olan rfson refikfmiz on rlô•t yaşına basmış ' ır. ı · 1 tın' ı. .. d ki ... t 1 mış o rluğurı an sun şışmış ve ,•yıı içt1rislr.cle şürUklenit•or. Kendim. •1ıı· ., er 'Şga ,. ş, ,.;:ır"'ısm a. • lvar ea · . 0 d 1 1 • h- " • 
okullar, ders malzemE si, sıra, tah'a ve Uzun ömUrler dileyerek tebrik ederiz. , .. k olu an hoı el si Ş'""kiıler lezyJnn 1 oğ u snH nın Pğ m: en 1 rırn a ucum tahsil etmh vn 18 yaş•rda lntısaP e~~ 
saire ihtiyaçları görüş'ilrnüş ve teslıit ı ·u · u ' ' ' edf r k dr<ıirme:ı önilndcld meıruiltı ğim adliy de 12 sene çalışmış ve. Ol e~ı· 

Rizede çaycılık !muhtelit~ m'eketlerln hlrıtası bulunu· rr:"utızurır ~tın şlir. mektt Lıi ıde okuyaral.c rnus~art k ı\C ş1e~ 
edilmiştir. . )·or ve bu lin bunlar tarih ve roğrnfyn . . . . etı 

Kaza KliltUrür.ün yiikselmcs: i</n H'ze [!Iusu•fl - Hızeıı!n kPJkınması b;lgisl bakımından çok faydell bir eme· Şunu da te( ssur c yazm!>k fsıcrım kı el ln mes'ni alm·ş ve binm tice 0\rıı~ 
geregen tedtlrler şunlardır: için çaycılığa büyOk b'r ehemmivet ve- ğlo izlPTinl C3nlar:dırı}orc u bütün bu teh1 k ktırşbıncla halkın he ve r kri. h.'r ~ü il\ va.il k'.an w:r:ı bl\ 

rilmektedir. Zlrastı ko'ay ve lcıymctli j Fizik J ahu r a l ll var J n da, y canına ve su t lılık s ne mm uz alırış olan. A ucıa 1kaz_ası g b\ ~n ?~ lşb~, 
Okul bulnnı:an ~ öylerde yakm küy- h • t tt , b' ft " .1 t 1 • .. , b 11 lı •k 1 t' 1 h. verae rn~gu ülkımllğı razıres n d L•I~ 

l ., b , blr meta olan ray z •r.ııa ı muv ak o.-, ır tarı ı genç o~renc ı er e sız murse o an ma u e a .ma. ve ı ya_ .arı e ı- eder k tızun ınUddet bıırad" ,,.,1 ı~.·~ Jer bütçeleıinden yare mılaıı.e rer ,..oy ~ ... "'.. Jr-"' 
kütüphaneleri ıreydana ge'irmek ve du(tu takdirde HizeJiler fçirı doğcrH bir I lesi Ç'lhş'ırıyor. D ğ'~r. ta·afl~ da ~azı keye n a•uz kalan _l>ıçero Halı'ıa çocuk- sonra Kurupy .'Drg.ı Mkimliğir.d.o ~,ı· 
ckuma odalsrını'l faaliyete geçirilmEsi. servet mer.bat deha elde ed!lmiş o•a- gaz toj,lıııında rlt·ktmk badıs~ lerı \'O lar nın feryat ve f garıra ne Belcıd ye ans z n vaılfemo nilıayet Yarilmfş~ır. t!'t' 

Nahiyelerde ve kuvlerdc tc"lı-isata Cllktır. Uıınu düşiinen \•ilayet makamı bas't ~a'em makinE'si, buhar rraki esi, v~ ne de zabı'a: b r imdat kııvveli gön- buki katıyen mi:hnımiyelim yokturİ 5r•ı 
"' saıı.t rnklrnsı, hava boşaltma alatı rcrmerrıiştir. Yıığmurun ve rnlin şidıfoti met ettiğlıı ı yetimde hakkımda 11'ıçv!1 sekte verlliemek üzere ü~retm nlerın Rizedo çnv ziraatını foşvik etmfk için tfcrUbdrri )ap· yorlardı. Cenk bu gt>~'tikten !!Onra belediye kiltil>i s yirc: l>ir mu rnıeleyi i.stll1am etfi~Pc~k,ıe$~: 

pştUi meyzular Ozerlnde ko:ıt ranslar elinden gelen g:ıyreti sarfetm<'ktedir. tec übeler ve ger ks'! srrglnfn bcyeti sıfatil'" fada maha!line g lebilrniş ir. 5lklayet 'b'e kihbıır da ,·~k·'1 ·d~ğıldı~·nİış'ıtl 
Vermeleri \·e gcıne orrretm..,nlerdrn bir· Btı sene çay zı'ra .. tında muYafra1·f. . . 

1 
, .. yan z a• ası :ıın sıc ı ının, y.. .o· 

"' ... 5. umumiye sın de görUl~n eserler talebe ııe Eğer lsım erini yıı1mış o.duğum uç .. 1. . i l . 1 i ~ır ııee1~. }e~ik bir göstcrit kolu teşkili!e g Jccek yet gösteren ınuhteJif kimselert' hususi f d ~. J l , l . :ıcı ııne gf r I m.lSl mt' S 1 'S ı • ·ıel 
ders yılı fr·'nde en az H:i defa kaza ve h b 1 d 1 1_5 1. öğretmFnlerln mnştnek mesaisi ve de e a _ar grnç o m S-tyc ı < ın n o unuz l~r retle musuı'.n oldu::t m Adliye Vl ~a ~11 

\ mu ase e bUtçes n en ayrı an ı ıra· ıin i'g si ziyarc•c ıler uz~rfnde )Uksek ~llenın OC"ğı sönl!Cek v:: çok acıklı bır C"' d~ talı kkuk e'mfo:: iken halen ııçı •Jll 
nahiye a::eıJ;:ezieılnce milli ve içtimai lk kAf • d'J 1 1 B · "b b k ., 'it "Pli l mü ·a at tevzı e ı m ş• r, u ycnı teş- intı ıdttr ı nkm•ş tu:_unuyordu. fıı ciaya şahıt o'muş olac ·tık. bu"nndJruluvonı:n. Bu hll ya'nı~ 11 ~ıi 
mevzular üzerinde urr.uma par 5 z tem- vikin çny ziraatına n:üessir olacağı Orta Okutun ht!nuz tesis devresi Kısıkdera çeşmesin n demir bomları dı:X-il ~ur: hesiz yetiş'irmrkte o dtıı; 41 
sil vermek. ' k d k k ı k h ll v ı JJ omu ma · tır. :rect: . olun se ·fz ay.' ay.ıstından sular. tarafından sö~Ulerdç çeşme muat mas~m .. yavru ve aile . ha:kıtııd 1~of• Okulların bulunduğu mın[n'ka öğret· o·· .. d . . t yuksek t:ır a•k ilA çıılıştıgını her fırs~tta tal hır bale gelmiştir. hug-u urıe ve ya ınına SUttf'sır e dı.lçP 
menleri taraflannclan folklor ve a~arı!\- umuşane e yenı ınşaa görmekle zevk duydurccmuz hu kUltür Kıs·kdere her Za"Dan sel tflılikesine Heıe biga'>rı bak t:u felakete )dit• 
tika tetkikleri yapılması ve dd'! edile· Giiınüşano [Hususi] - (GümUşanede yuvasının mütevazi direktörü Cc:vad Av- maruzfor. Bu yUzden iki Uç senede bir ulmaklık büsbUtün acınrc k bir hdli)'~ 
cek neticelerin her ders yılı sor.unda yapılmakta o!an hastammin birinci katı rıi ile mesıı i arkadaşlarını tebrik ederiz. bu tehlikeler busu,o gelmektedir. Hali- Bu hl ·s z' ıtı tamamile anlayan ~·ıl~, 
rapor helinde rnsrkeze bildirilmesi. ikmal edilmiştir. Halkevl irış3atına de· lin evi bundan Jki sone eYvel de gene V~k li Sa r~<·o~lu'rıı!n lı'r gün d~1/ 0111'' 

Bu çok faidell tcPlanh,_·a ilç: Bö!- vam edilmektedir. Kelkitte ''apılmakta B ··• t • ı.· ı t bl"'- · w . h ı · d · şUnrceğt kanrn•ırdJ bulunar' 
,, J u gece nooe çı eczane uır se e ı ... esıne ugrBmış \'e nyıl ediyor ve y.ış!yoruz. ı9 

geslnin meycut 25 öğretmenden J7 sl olan ilk mektep bfoas:le köpriinth infa- "C h . t 'd• mutazarrır o'muş!ur. o:tu Belcdiyesfnin Iİıllen açıkta bulunan K_atıl( 
lşUrak etmiş, mUtelıakbi n:azeil Llerir.den atı bitmlşt:r. yekında küşad resimleri Uffi Ufiye ,, eCZ~IleSI lf bu hususta en birinci işi her şeyi bir eski sorgu lzlikfmL 
ge'ememfşlndir. . f yap:hıcaktır. tarata bırak ıırak Kısıkderc se gahır:ın lrfahir AK YÜZ .A 

-============================================================== -~ - ı~ 

H- Yazan: Semih UARTAL 

E.bis• !er parçalanmıştı. Ava'<daki ~uıın beline E'atılı idi. Genç kız güclük· tir, en tatlı bir uylı'u lhliyJrı güz ·"d~d[f 
postaller param parça olmuştu. Eski bir le yürUyor-Ou. Bembeyoz yüzün!Je s :m b ·r lan üzerine ç:ölm: üş bir depo balıll 
b r- y'iğin parçalarile ayaklarinı ,;arıyor parıltı gibi yaıııp sönen göz'eıi ~iş;n;ş artık .. . Kenrlinbd~n geçersinfz. 111ııd~ lsrdı. O:ıdıın bir s·caklık u nyor, buz. göz kapak/a·ı~ın altır:dı bir damLı renk- Yüzbaşı Şo\·ki battımlyesinın a 1111oe 
leşını~ parmaklarını muh!ltazııycı çal şı- 11 taş gi l ufak gözliküyorlHdı. Yorgun horluyor.1u. Z9yııeb or.ba~ının y_oı 1 ~it 
yorlıırdı. Ôlm3sına ra~men mctan• lle yürüyordu. iı C3 bir tebessüm yayılmıştı. Guıe t',&· 

O:ı bir kl"i ayakları · dolaşarak ve Arkad~şlımndan bir adam o'suJ rrerl riiyaya gülilyorcu galib3 • Mnlaıdl~ııııııV 
... o dri sırt tıstü. u:zanmtş'ı, ine~ du 3, ıJ• 

EOndeliyorek Ilerlerken, tek bir ldşl d!m kalmıyo:du. dişleri arasında ç'ğneyerek uyuyo:d11~f dik yürDyo-du. Bu Mıllazim Kadri idi. - Ne olLırsa o'sun, kotku'u rüya Uyumıyan yalnız nöbetçiydi. Sır 
0

.c· 
Grce bir yere kaçmasın c!fye Zey-1 Memlfket utruna yola dü~mek ve Askerler b!r kaç defa yiizba~ı Şev· görmektens9, uyanık yatmak bey r;ıdır. liğin üzerine o'urmuştu. Dizlerinin oıtst1 

ııeb onba'ı .Mülazfm Kadrisl bir iple sım • betçi_l!k etmek çetin bir iştir. kfye : ZPyneb onb!lşının bu ııırına d 1 gU'- rinde gf'ceye ra~men d mir ki51 çdf. 
sıkı bağlamış. El ve ayaklanın dOğüm- • • • • • • • • • . • , 1 , - YUz'IJaşım, Bu h~rm dtba uzu., aUler. \'e beyliklPtini bıışlanna çekerek lrnrlıyan, her şeyden ve herkesten ııd~ 
!edikten so11ra ucuna• da bllrğln~ beğ'a· Donuk bfr aydınlık karların üzerin müddet beraber mi götUrcccğiz, Eltise kuştuyu b:r ya'ak üzerine yatarm · ş gibi sevd"ği sllahı du•uyordu. Arada b61!sı~1 
mıştı. de mavlmtirak ışıklar yaratıyordu. On ıcrl ve ayakkab'arı sizinkilerden de iyi. ..... era raha!c:! uzandılar. sert ve nasırlı e ile tüfeğinin ka ı 

Zeyneb onbaş'yı seyredenler or.ıın "k b bf · f t k" d k k ı Bizi üın'ts1zli~e dn.-iJrOyor or 111 bu ha- z b ··ı~ · t .. • b" okşayorda. Va dimi.ık oturuyordU· •ıt~· ı 1 k:şl lr rın a ıp e ere ar arın ıı; ~ "yneb on aşı mu azım n uzorme ır Uzaktan bir kımıldanış bile yo 1111, 
bu haline gülmeğA başlamışlardı. · üzerinde yola koyulmuş'ardı. Sendeli 11 ... D .. mtşlerdf. bayllk ı.ıtm•ş ·ve kendisi de o:: un yenına Onun gözleri ileriye dikilmijtl. JW' 

NE'ferler aralarında: yorlaıdı. Ayaklan yerdeki yumuşak kar Fakat yl!z.,~şı Şavki mJlh'm Kad· uzanmıştı. · ) Ordu. li 1t· 
- Şuna bakıa, deli bağ!nr gibi hı;,- kllme lrırn içinde kayb.oluyordu. riya doku:ıulm masını kati eurottc em· Yün bir b yli~in altında gekrEme· Ş'm1i arl ık yiyecek d~ tedar A'' 

rlll bağlıyor diye koım, uyorlardı. Zcy· Yüzbaşı Şevkinin yüzü sabsarı idi. rdmlvti. si geçe kokusu'lu ciğerlerinden iCÇire· miş edilar. Yol uzııcca idi amm1 ••• gt6' 

neb onbaşı gUlenlere bakaıış : Bir akşam evvel hastalanıp kalan nefer - Onu ya mitıı kuvvetlere teslfm rek U} u:nanın kendine mııhsus bir lez· 
1 
tık yo\gunluğa day~rımak e~k:sineıc:ıb'tl' 

- Defolun hepln:z dlye bağırmıştı. o gece kııskatl kesllmlı kalmıştı. Bir odf:ce-fm. Veya brn de berııber ölEce- zeü :ı.•atdır. Bu koku da boz kırların y.ı- ıran ÇOl: ~olaydı. No?etd askerin }ttıJ• 
GQlüyorsunuz amma, yn kacarsa: memleket çocuıunun böyle zlyım c.lma~ı ğim ... Çok şey b:liyo~. Böyle bir esir kan güneşini rüzg&nıda b'rblrl• rine so- do hiç bır end'ş-ı, hıc bir korku Y0

, t>O' 
- Amma akıl v2r sende... Nereye yüzbaşı Şevkiyi çok üzmüştü. Onu arka ziyan edilir mi? Ö!dürUlür veyıı bir yer- ln.ı'arak m~Je~en koyunların s:caldığını ı HOz~ar şiddetlenmişti, artık ~t~~ı~tt 

kaoacak... Şu kara, soğuA-a ba\isana •.• lannda b rakmıık bir zaruretti. Ağaçlarım de bıra kılır mı? Mamafih yine kendini renkleri kaçm•ş cıl'z oUar arEs ndm ge· r~ lıa1 llrıdakrslyo1rdlul veda'tınıdsalı")l·:r 1~1~ Bf · ı . .. 1 n0 aç arın nru c a a"ın a D , ,.. 
r yerde geberDp Jra!ır... ardında ufak bır çukur açmata çalıtıtı·ı b<k iyen akib:tten k11rtulactk dPğıldfr. çen bir ıuzgArın huş netld bulursuocz. tıırıı.k g Çİ)'OrJu. Yerdrn ku parÇ 

Kar, karanlıkln, rUzg4rda ses ve· f lar ve bu arkadeolarını yıının yem atak Mülhim Kadrinin kollarını bflt kle. Oııu:ı sort fakat s:cak bir kol g !bi vllcu· 1 onun bJ yüı üyüşUne uyuyorlardı.1f') 
rorı sgsçlarl... toprakla örterek yo!ıı d\lıOldOlcr. .. . rlad•D bathyıın fp:n uru Zeyneb onba· <lunm:a ctolaf!ışı bUtün aci$l lerl gevşe· l . r.. <Aınfl 
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E HABERLE~ 
Am a rotesto Ediyor 
~~============== 
~0,v~etler_ ~irliğ_inde 1Ka'!ton'~n ~apan_lar tarafından gayri sı·beryada 7 Yıl 
nıh' ,ı·ıka e'çısı komıserler ınsanı bır sekılde bombardıman 

eyetince kabul edildi d.l · h ' r r · ıı..~loskova, G (A. A.) - .\merlkenın e ı mesı er taraı ta I ena tesır bıraktı Esaret hatıraları Toplayan: B. D~ 
r ;.v.~n~n büyük rl(st bugün Sovyet-
'~un/ ığı komiserler lrnyctince lrahul Tc:ıkyo , 6 < A. A. ) - Yrni ,Japon ladır. Jhı stane binatı tamaınile yıkılmış· 
ltı:rn~ş .~ve mülakat iki saatten taz'a Hariciye Nazın Genem\ Ugalit söylediği tır. Bu tayyareleri t<.~lbe koyu'an Çin • Tcfrllm: W> 

y ş ur. bir nutukta ecnebi devıetırrı Çine rar· tayyareleri aı:ı 1aron ıayyıms'nf dll~Ür· le. imı·zde bı·r he·vecan vardı. Su"ve·vsı· 
,(. lno·ı· dım etmemfğe kat'i olarak daYot et- nıüşlerdir. 'J 'J 

ı'' 1:)
1 'Z Kral ve Kraliçesi m!~tir. lnrrillereden sonra t •kt Ak .J • k , 

ç 2~ lfu:t.lramln P:ufS<' Hl'lıııl~ .r:qıonyn tliinmi)f'4'('1\ <.J geç l en SOnra aentze Çl lyorduk. 
41 1 htıhrnn<·aldnr y Tokyo, Ü (A. A.) - Domey ajan.sı Amerika Kısa bir yolculuk yıllardan berı· hasre-

layı n~iltere Kral \'e Kraliçesinin Fraı:· bildfrfyor: Yeni Haridy~ Na7.ın b'r be· linuton:un f••d hir twkllll.l lıuııı -
'~e z Yaretıno bUyOk lfr ehemmiyet y~ııatf~ anl~ta·ak .Japonyam~ Çin ha:-· htll'ılıııınn cdi lnwsl l • • kt •., • • J k 
L dllrrıel:ted'· A l d b .. i F d b ndekı rzmırdc: n neye mal o.ursa o'sun 1n·olrsloln1•a ~chc•hly<'l \"ct•lyor fnf C, e tglmlz mem e etimı•ze artık 
"'I ~ ı. y ar ar: .r rr. nsa a .1o . ırı 1 . 1 1 1• ~· ııs için bUyOk hazırhk'ar yapılıyor. u nmıycceg n söy em ş ır. Vaşington. 7 [A.A. - Hariciye Na· b • • k k 
lı.ı,ı'~baısa bu·~no bit kaç sene evvel Bir hastaneye hücum nı bugDn Hü~iim•t no;nına Karton şelı ızı avuşturaca tı .. 
aıes~enua Yugcs avya Kralı ~ü'everra ı Yıiz cllid~·u f<llla i">hı ,:ıı-. nltı rlofn .Jsponlı:r tMafınd8n vahşiyane bir sf·\·EYS: ıs hill k 1 
k Aleksandra karşı yaıı.mıı; olan 

1 
l . 

1
.. .. .. t 

1
.. surette bo'llbardumaıı edilmesi mt•selesi • ku 

0 
·um ı\rtra saı lanıy~rdu. Gemimiz 

~ ~stıen sonra lngiltere l\ral v; Kra- . apnn nyym·t•sı l ll~lll'll 'u hakkında .Japon hUkfımeti nezulncc Pro· Şap d~nİ7.irdc oldııl,;ca uzun !iircn · annlı _~~apr~zllınasına kapayı \'erınl~ti. 
~l t.ııln hayathırını mrh:ıfaza için !ev· Çankov, fı ( A. A ) - Çankov şeh· testoc'a hu!unrraıştur. BütUn Anıerllı:a muttarıl hır yolculuktan sonra S5veyş 1 Artık ~uveyış k<ınal ndn mürabılo dur· 
C~t~e tedbirler ıılınıraktad•r. IIOkl\~- rlne t<k il ed_en Japon tayrarelerl l>lr gazete'erl hu tüylı>r Urpertfci \'ahrnlten kasabasına gf'!ip demir altık. Pek hüçllk muştu. ~ahildcki babıdar:t halallar kötU
tl tın geçccf ği caddt-ler Uzeıindekl ~vll tastnnc yı bomhardıman edere~ içe- lıehs ('derek hUkumelten Çine hu husus- bir Arnp kac;abası olnn Snveyşde yazıl· rUldü. Ve bunun yı:rdimile gemiye bir 
~~81<ır kontrol edi'nıokte şüpheli ('abıs rısinde doktor \'e hastaları taıramı!c o!· ta her tU ı iü yardımda bulunulır.asını is- mağa değer bir husuilyet )Oktur. l\n vııziyet verilmcğe ~·al şıldı. Ffkal bu sı· 
ı ,':t•klanabllrc"ği "yerler sıkı bl~ t~- dürmUşle .. dir. Ôll\ ade 1i yüz elldcn fa z- temektedirler. bilyük \'as:ı kanalın Kızı ieniz tnrarır.- rada vinçlerin tr.hrifils geriımış olan hn-

f> altındn uulıır.durulmaktadır. da l:l ağzında lıulumışJdnr. Biz SOvey- lat ~-opuverdl. Bu sefcl' kıç tarar biisbü· 
le:c Krls, 6 (A. A.) - HUliumct İngil· İstanbul Valisinin Alman Devlet Reisi şe. g-P ldiğimf.z zaman ba,ka hiç bir ge- tün kıınrn S!!plandı ... Kapt'1nlttr ne ya-
tet o~ raı ve KraU•'tsİnln Fransa\.'I z•,.,z.. } k . V mı yoktu. Dığer gemile in gelmesi Vf' pacaklarını şaşırdılar. 

l>u ı ~ " 111a 1 emesı iyanada ıd k b- J () tGna ~ erine müsc;d:f olan 2 Hnz.trsn o u cıı. u_~·llk ~ir .. k~file oım.am.ız i.çi~ .. :nmrı~ gemıde bir hareket baş'a· 
ku b~yr~m ittihaz edecel\tir. Tcın~lz mnhl\ı•mcsl toli ~nkınıln~ lllllcı· \'haıuı tannı·t• lllf''\ılnnııulf\ o geceyı Suveyşın o;ıunde gcç:rdık. IÇ!-,dı. Bulun csırlcr eşyaladle b:ı~tarafu yı· 

~~tlıerı~ılerı fç'n yapıkcak mernslm dn\'n~ı rfıy<'lt' hıışlıym· 1~ınsnlsı·, nıcrı~i.nılı• Jmı:şılnmlı m'zJe bir heyecan vardı. Süveyşi gaç- ğıldılnr. Bu Hretle kıç tarafın h<ıfirleme-
Qırn şimdiden bnş'arım·ştır. İstanbul rı fHu~usi] _ ls~cnt-ul \':>lı'sl VI tikt~n sonra Akden'ze çıkıro:duk. Ak-,si ve bu sayecle kumların içir:den kur-

. • " yana, 7 (A. ,\.) - Diln saat 1li deniz bl · d ı · · r v k ı.f tt ı :ı ı ı d · --'-- - Muhittin Üstondağ'ın mezarlık i~'nden d B ll d t 'l k d . zım en zımızl ı. e ıt-a u.r l ı ın sınu ça ış ıyor ıı. Bu da tııırle ver-

D 1 Ş Si YA A 
c'ulı:yı hakk~ndıı yapılmak~a olan· tah\\l· 

8 
a. ~Un en ~yrgr~ 1 e bere et el e.n ~olr.u~uk bizi y llardanheri hac;r.:ıtini çrk- medi. Nihayet denir tt·I halntlar ı.,c ka-

k:ıt b;tmiş ,.
8 

mesele ırahke.:nEyc inliknl ,.:~ıayye~! ~~;danında ~~~d~~ g:e~~~ lı~lın!: memleketimize ulaşt racaktı. Yü-ı rışlı'. B_eş saallık lıir ça'ışmndan sonra 
- etmf('tir mis'l rPÖ .. 

1 1 
ı.· t t ·ti 1• zup yuznp kt yruğuna gelmiş sayilırdık. gemınııı buhmdıığu vıızlyettna kurtula-

._ • . 6 ru mem ş uır eza ura a "arşı· Bu yüzde · . · d bD "k b' d b k rı h'I bil r s k 
\' ::'.fuhHtin Ü.stündrğ ·ın d:ıvf sı Teıuy'z lanmış'ır. İkametine tahsis edilen ~öşke sızlı n l\ıımıı 6 yu · :r e ta ır· ıra· FaJ sa 

1 ~ yanaş3 ( 
1
• ~kı sı ·ı baıt-

~I .Japon Jmhlııc· i: mahk"mrs'nde ruyet c<li!eı•ektlr. Şure.- inen Bay Hit!er ıı:r aralık çıkarak «Bil k, v?r~ı". .. .. lar.~~· ı\~dcn zıJ~n gelPn kafıle ha.rekete 
~ ~eo~oye'nin riyasetlDd~rulmu, 

0
. nın kararı ke~bi ka'ly1-t ettiği için, da- tnn Birleşik ı\lm:ınya için bazırladı· n Er~. ~ı ~ .. 1~8~ gö7U"ll.llzu aç~ığ m1z za. geç'·. Bı~yük yo.cu vapurlarındakı se~·-

tık: tnı Japon kabinesi Tokyoda bir VEıya ço'< yıkmda başlaça"aktır. Aırn be~ senelik prrgrGmt merlyete va- ıan Sıl\.np Onu. nde b.ızden başka do-ıya~laı hıze lırıyretlc bakıyorlordt. Onlar 
~es.ı 

01

dlkdatörlük değll bir h:ırb ~·abi- zettinı. Bu progıamın tatbikinde hepini· kuz ~eırın n d:ıhıı dem.ır at~ış ol~ugunıı hlzım gl\nlerde~b:ri aştığımız deniz.ter-
~ taı. a,ruk tel~kkl edtlmekted'r, Bu f k- l" .. r}.. t. r f . d zin cıtnla ba1ln çalışac.ağın·zda:ı cmini:n. görduk. Bunlar .muhtelıf mıl e lcrın b.ıy- de zevk ve seta arame~n ~iderkcn biz 
t ~vy \O~ ll ),\'~ramı ZIDlf C Muvaftakijdler temenni eder\m» demiş rağını laşya::ı şl~pludi. (Hey l\t ~y Ma-.or~lardan i~·imizde bliyük bir vatan has-

~~~~i:ını; o~~·\~:~. c~:: .:: u:.~nl~~r~ hara re ti e ku ti u 1a11d1 \'. ba!k 1 se!Amlıi dık 'an son ta halkın •U. ro ) Y.• v•ş Y• Vf ş de:nl r a!d L rn Sü V8)'Ş 1 relile )'Ü rdunı ıııa dön Uyo rdu k. 
~rııal~;~en ayrı, hatta blrblr'erlne haset İi':nfr, rı ı A. A. ) _ nnn burrda rekll alkışları a aı;ında içeriye girm'stir. şlrketınfn bir kllavuzu gelerek gemlde (Arkası Yar) 'T 

li ere malik bulunuşlarıdır. köy'ii bayr mı hütlln köylülerin iştira· llı• nlıryn Bcl'liı\l' \":.\1'1lı ' kumand~y~ e'l~e aldı. Bu kılanız bir 

1 
ar1c· . Huın idı Kendısll ~ konuş'uk Orndal\i 

un.. PJ_e nezıretinl t•h1esine alm•ş kıle çok p:ır'ak h'r surette kuthı'anmış· Berlin, 7 ( ı\. ı\.) - Henla~ il dt\n k la. ,_ t 1 k . '. . · ~t "il ıııut k 't G 
1 

U k' • Kö 1 .. 1 
. r· . 1• . ı vuz "ap an arı'l f · c; = rısının H•ım ol-

ıı."l Lıı · e aı ı nem go · ı ordu- ır. y u eıın şen· il'! \'Cn'cn >ır akşam s:ıat 20 de ta; yare ıle Prngdtın rluk - 1 d' [)"' "k , k 
<ijt Cok Jcraı nkalllyetl temsil< tmekted'r. k·r z'yaretindrn sonra llalkcvi sa'onuna Berlin9 galm:ştlr. Yarın hiikt)mel ric:ılı unu soy. c 

1
• • u u · ça arı:· ağ~r ağır 

İtalyada 
düğün· alayları h~leri .Japon zab:tlı:rlrıfn temayül et· toplaran ı üyllllere htıaten Vali Faz'ı ile gö iişecektir. ~~reke: ellı~. 1> ~er geml~er de bızl ta· 

~ b1r ~nıtı kapılalfst ccr,·anhı or:un Güleç kısa hir nutuk lrad elmit ve • P cd .. ıyorla.dı. l\anall gırdık. al· k ,. (Başnıcıkaleden devıım) 
" Ata il ·ası yoktur. Cunılıurlyet hUl ıiaıelinln köy'iiniin kal· Pirenslerin ev leıunesi S\. \'EY~ l\.\X.\ ı . ı : "Qııer Utlf nıızırhğına ge'irilmlş o'an kınmrst için ıazın·geten tedtkarl ğı ııotuclıır. Fııkat ne <lrnlrse ' der.sin, 
t'bitler'1 .. Aroki mille'çldir. Ftıkat gerç yapacağını anlatmış \'e bunr~n sonra için fran Baş Vekili Süveyş kandı car b'r r.ehri andın- çıp'ak, rtkat yeınyrşil yr.ylalarımızı, ~ uz · bl k k 

1 
d L fi yordu. Dört vapur yan yana get ~e karn- 1 gcni~ıerr.Pyen kii\.· lerlmiıi, t;oc: araıimizl 

cll , 
1 

erındeki tesirleri bu gUn ks- r ço · mc 'ep er o layrnm şere ne 1\thsıra gidivor · ~ 'l &tt a 1 olmuşhır. BugUn onun otorite. müsamereler ve konserler tertip edil .J ım tıkanm.ası ışten bile de1til1ir. Ok adar 
1 gördt.ıkçı•, bu kanıı .. a taraftar ohıcağ'ı-

() ı\c "e b m'ş"r •fahran il, (A.A.) - l>Un ~aat ·1 de dar ... ~n~a sole bakıycruz. Sıığ·mızda 'mız gell.ror. ~or.ra ca do-"an ,..a\'ruların 
a~ 1 L " ın olik bir mııh'vet alm·ş'ır. · .·. • ., I · 1 

6 

" • " b J T k b t ran Ba, Vekill Bağdat yolu ile Mısıra ~ına çölU, ... Kııoı tepe'eri uruklara ka- bakımsız ka'acaklarır.ı düşllnerek ... Bu 
b.~ttlst a ir.ede bulunqşu faş'st ve kQ· ur ıye ser es gureş d 1 ""'lka baı' leyh::arlnrım temsU etmekten ll1U" sabakalarI netı'celendi hareket etmiştir. 88Ş \'tk!l ~!ısır Kralı ar uzanıp gidiyor. Son rnlıil Mmr ... kat: ll'lU tatbik cdd'ııı . Fakat evvela 

r nı i:\Iajeste Farukun kız kordeştle lran şah· Ilol burma ıığaç'an, rağçellkler içinde 1 ~·ocuk vefiyııtını önlemek için memleke-
'' liuı ana t ıı şımamaktadır. k 6 \ A) 8 d , 1 p 1 1 kö ı Bi ı 1 

~
'~lıı p as

3 
ltlbar:lo yrnl Japon kabine· Ar. ara, ~' . - ura a yapı an hın eh evinin rğ uı:un Ev'enmcsl · Y ~r... r ma:nure o duğu belli olıı-I tin her tarafında teşkilat kuralım. Dlyo· 

r0~ serbest güreş JLÜ,ı:: bakaları netfcelenmfş mes'elcsl iç1n Mısıra gitmektedir. yor. Sık Hk tarak dubalarına teı:;adüf e- . rum. 
~l1blldraı:n1nl şu iiç roktadıı top!a· b 1 d' b 

1 
ır: ve y3p1'an um'Jn i tas~1iro göre un arta Çek Sosyalitleri büyük bir ıyoruz. Bunlar h'ç durmadıın çalı(ıyor 'l'aşl·çay muhtarının ~özleri kulakla· 

~~. ld- Prens Konoye'nln o'oritesi al· Anlıara blrlnc1lltf. lstanbul lkinclllğl , "- .. • ve kumla~la dolan kanalı açmağa uğra- rımrla ~ınlnyor. 
"il! ilte Konya UçUncUlüğü almıştı·. numayış yaptılar ş·yorlar. Bir zsma:t Sina çölU s•hill:rin- - (>l~m senede yediyi ~ekizi geç· 
G ~:ıdu makamlarını tf sirl altında ı ı · · r k 933 ı.fee~ rrn bir çok zıt fıkirlerl tadil e· 

1
.., H · · N Prıığ G, ( A. A.) Çekos1ovaky!nın de tel ö!'gtl bekiyelerine tesaliUf c'tlk. m yor ... yıy z... a ·at 1 le hir ök.· 

ıı:~ 1 On' 1 ransız arıcıye azırı S:>f'l.•alistler paıtfsinin 60 ıncı yıl dönii- Bunların kana1a hücum eden Tü•k kuv- sürük gt'ldi ~o - 91l çoı·uğvnıuzu ô'dOr· 
il [)u .arı d1slplln altına alacak b!r I d d J ld·· Eli · · bö ~ ~ ~:_rubu top'amıık, .10n 1'8 U mU münaSlUOtile dlln 150 bin kişilik bir vetleri tarafından rmıkılmış oldu(!unu u .. · ' er ın 7. ğrnmtlzde bal·a keldık ,1 

~ ~eıııı kAr.keıi ve siyasi bfr teşeb1Qs· Paris, 4 (A. A) _ Hr.riciye Nazırı a'ay hararetli bir bayram ynparak 5 Ea ö(:rendik. O aır.arsı1 sıcak kum denizi- CİII.\D nABAN 
l~Yatı,t et~. blr gaye varını k \'B em· Bay P:one bugün tayyare ile Londraya at kadar sokak'arda g-ezmfşlcrdlr. Bay nln kim bilir keç .hin vatan ço~u'u son 
'bUnı dcıkşuncelcrl kuvveden file ç

1
• hart· ket ctmtşHr. Bay Bone'nln yar.n r:ıında ba~ Papas ılyasetl altında b:r nefesini vermişti. içimiz acıdı. Yunanistanda tevkif 

~ 8 o • tekr~r Parise döncceti .söylenmektedir. dyln merasimi yapılmıştır. BUtUo sanat- Yolumuza dera'll ederken duba1arla edilen kon1İnistler 
ıı1 leş~b:Ualt ve 4ktlsadi faalfyeti çrn- İ . d t k'f kar guruplaıı kendi sanaUarına att eser y.ıpılmış bir köprüye trsadüf etttk. Bu· . ., . . 

tt.l!ıek~alcre glrmeğc davet ve tuh ntıh.abat Slf8Slfl ~ ~V l ler yaparak rrs:ııt grçlde iştirak etmiş- ra;ı ka~al üzerinden geçmek istlycn ka· Selanık ·•, [A.A.J - K_oruıolst teşkı· 
1 edılenler affedıldıler !erdir. ra vesaıtlne matsus olarnk yap ı lmıştı. latı. yapmak lan suçlu olarak mshkemeye 
Svrc. p 

1 
G l t t · • · GU .. . . 1 verılenlerden 16 a'tısı huglln mllstentikli· 

~ 1> oııya : Mo3kO\'a, J < A. A) - İntihabat a U asarayın ye lTIJŞlilCl n~n muayyen sr.at arın~a kapanıyor il'Jn talebi üzerine tevkif edllmiı::'lr Mah-
~~&h olo1\ya Dıe Bııkanı Bek lsvtço bir s·ras.nda muhalif olarak te\klf edilenler yıldönümi.i ve i ~va ~atarlan otomobıller bunun O- kcmelerlne J>azaıte;fnden itibar~~ .lı.aşla-
L ıı•llb at Ytpmtştır Bu seyyahat lsvrç'c bı:glln nan edl'en bir af saycs'nde tah· İstanbul H [ Husust j - Dün Gala· zBer n enk .. ıırşdıdanK kar~ıya geçtyormuş ... nacakdır. -
'~l h . r dil ' lerdir Bunlardan 8 kitini ' . • u me,· tın ı ı sntara idi. tı: lGr arasındaki dostane lk tlEat ve ıy~ t .m ş ' . . . - n larnrny Lisasinin yetmişinci Ku·tuluş . . r Son bir haftada kaçakcılıK: 
~ aıtnllnescbatı b'r kerre daha teba yanız lkı srne ağır hapıa cez sına çar- yıldönOmü münnsebetPo meklekte bU· HIH hAZ.\: .. 

h S·:!~ınlşt~r. pılınası knrarlaştırıl~ı~tır. yük mere:;im yapılmıştır. Bu mOnase· Biıim Süveyştcn hareket ettiğ inıiz Atı~ara, 3 (A . ,\ .) - ~Um_ruk .. mu· 
~.~at nı i ınunEslbetlrre gellr.ce bu se· İran Başvekılı Bağdatta bltle e~kl yeti hütiin mezunlar mek· saatltırda Portsaitten de Kızıldenb:c g<c· baran ıdaresi s_on bir hafta ıçu. sıodc 
~Ve Uııesebet le öylcncn nn•uklar· B &d d 

7 
( \ A _ Mı 

1 
tepde toplanmış1 ar ve beraber yemek mek istiyen bir vapur kafılesi haraket 

84 .kaçakcı, 3o kilo kaçak eşya, 70 
ki· 

tı~1~ı1d,!cııetelcrde yazılan makaldErdtın kt a0

1 
a '

1
· ı '

8 
) k'll d" sıra k g t· yiyerek eski gnnleri yadelıni~'erdlr etmiş ... Biz bunlarla k(!nahn tam orta· 

10 ınbfsar kaç ğı, ı ıo gram uyuşturucu 
~"'<1 • tiln 1 mtı e o ım ran cş,·e ·ı un a ·"am " • dd 11' · ... h ır:r"' ~ ~ nıu a göre ~veçle Po'onya ara· b . 

1 
k k 

118 1 
e b b h Haz1r bu'unanlür au sınc;ın çıkan hatip· sınd'l ras !aştık. Gelen gemiier içinde m~ • r. ) m_a\z~:, sı a ve ,) ) ' mer~ 

ııı.rı btı00i1Yyen siyasi rikfrlc r takip e· b~r~~ka tge ebre ati ar!
1 
sınrm ş a-~tm k~ ~~ a ler tah;ıssü:ılorlni nnlatmışlardır. çok büyük po ~ta vapurları vardı. Onlar mı \'C 1roo Tiu~k1 l_ır1~sı, 5G krçakcı hay .. 

,.. arn , k h uyu eza ur a ı' ı a 61 z ıızere . . .. d 1 \'anı e o geç rı mış ır. ~ "Ott bı 
1
, g.rmemt: ususunda bir ğ 

1 
t G'llatıısara)ın es'ı\i mczunlnr.ndsn bı~ı gorü~ce dur ıı ar \'e bhl bekl.dil:r. 

llb~c fiıılbr lğ( \'a.rdır. v? Ea'l t;.lnr drnl- u ur anmış ır. • Salih Mnn!r ile Cumhuriyet garntesl Bu vaziye.t karş-sı~d~ h~r hanki b!r ka· HAVA 
~~I \'e 

1
un m~essts b,r halde bulu'l· Kamutay kararlaı l muharıi•lerlnden Ab:d1n Dı\'er heye· zaya manı clmak ıçın a~ağıdan gelen 

'Uerı iç~ Ve bılbassa Po'onyanın men At kara, G (A. A.) - Büyük Mil'ct canlı nutuk'ar söy!omiş:erdir. Bundan vapurlar kenara çekilerek oradaki baba-
l~b lıuc~ ı bulurmaktadır. Meclisi buglln Fikret Sıl:ıy'ın ba~kanlı- sonra hep beraber Taksim abidesine lara bağlanıyor. Yukardan grlcnler geçi· 
b4~arııe gnla beraber co~r1ıfl vaz!yeli ğında toplanarak askeri ve mülki tfkaüt gtdilm'ş ve turaya muaııam bir Çelenk yoılar. Sonra bur hr salıYeriliyor ve yol-
k,,, ~l <>!d erek Afmatya gerek Rusyaya L:anu"' unun t irinci maddtslnin tt>fsirine konulmuştur. Ianna bu suretle Akdevize doğru de 
(~llllası Uğu mıntakalcrda yont devlet· alt kanun layihası ile mac:ş kanununa G.. • ld yam ediyorlar. Bfz'm gemilerin kerara 

Si Çetlbe:ı isteyerek etrafında bir bita- ait bir llly' hayi mOzakero ve kabul et· . UlleŞ şampıyOil 0 ll Ç13kilme l için mnnevreler yap lmağa baş-
flı~8'ellne dhaz1ırlıımıık fstiyen Polonya miştir. Buo1arcan baıt-a Yugoslavya hü· lstanbul. H [ HU5U6i J I>Un yapılan landf. Biz bu mc raklı hediseyl seyredi-
e l'ac,k v e svec tab~atlle taraftar ol kümetlnden alır an drrt yüz küsur bin mllli ~ ümc mı:çlarınd!l Güneş klubü' yorduk. Bu SU'tda nasıl cıldu, klavuz 
~OC~ktır ' lo1n bir bitaraflık muhafua liralık bir mebl,ğın Kızılay ee m'yetlı:e J Ga!atısarayı dört iki yenerek milli kl\·' kaptan galiba kaflele ı:tuotii. Hey Mey 

, DiPLOMA T vornaı şlno nrar vcrllml tir. mc tnmtrontotunu aJmıihr. . Maru nun ba~tvrafı SRf, \itç tuarı !\Ol 

7 · ı; • 938 aut 8 Rapora 

Hava tazyiki : 610.2 
» » (Deniz scvlye!l) : 765.5 

Yüksek suhunel : lfl.8 
Subunet : + 18.2 
Düşük suhunet : + S 9 
Rutubet : % 54: 
Ruzglr ı Şlmahşsrkıdnn S. fi ô M, 
Rü7ct: Tam 
sema ~ 6/10 b~'~t!t' 
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ın - Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden~ .~1111111mmm ___ ._ Cum •• • a 
ş r 

(Üsttarafı 1 incide) Bü!Un dev!et d .. fr leri elektrikle tenvir 
Vali gazetemize yapılacak ed"lıniştir. Halk hem ucuz ve hem de 

kullaın ıı olan bu tenvir vası!asn:m Ç<1k 
· işleri anlattı 

rağbet göster ektedir. 
İşte Ağrıda . uu fidan1 ığın yanında Arr k i ~i yüzünd~n s1kıntı ç~kiyo-

Vali Burhaneddin Tekerle kar kar yn ruz Yapıln fşlerin derhal paraları te 
bulunduğum zaınon, Ağrı den11en mUs- di~·c edildiği •çtn dah\ıı tesisat yapmak 
takbel mamure bir ha~ a\ halinde gö~- isleyenlerin bu iş kendi menfaatleri lca
lerJmde teressUm eltl ve bu he}alı ta· hıdır. 

hakkuk ettirmeğc dört elle s r lmış Bu seneki programda idarei husuo:i· 
olan VaUnin yı:ıptığı, yapacağı ve yap- \'eye ait fidanJıhın bir kısmı umumi 

k · t d'l't' l i " d n dıkkatle • 6 
~a ıs e ı.,,ı şey er 8ozın a park haUre sokulmuştur. Burada bir ço 
dınlemeğe hazırlandım. cuk bahçesi vUcude getirilecektir. 

1 A E • • 
BARUT FİAT 1 uc ZLADI 

'l ıınzlrall 1!>38 t:ırihin<lcn itibaren tnthlli Pılllmcl~ üzc1''' lrnl'a ,.<' H\ haı·nlu satıs flnlloı·ındH 
aşa{)ıcla yazılı ıcnzilt\l yaptlınıştıı·. 

Jiarn ve barutları inhlsaı·lar bu-yiJPri 
satı l:tN\k tır. 

Blrincl nevi av barutu 

İk:incl » 

ıt 

500 
2:50 
500 
250 
100 

gramlık kutu içinde 
» 

» 

>• 

Eski fiat 

115 

60 

50 
22,30 

Yeni fiat 

110 kuruş 

th) » 

HO » 

18 ~ 

Karakö~ecle grçen yıl yapılanlau . . . . 
gene bu süın~erdc yazm1~ık. Bu sene H~~e~ ~şaab kamı~n ~lmışbr. ~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~- (No: 400) 4 - 1 ,, 

y8pılacak olanları Vali Burbanedd n Te- Bu sene_ umumi m0~ke.zden ~npı an yar-

k b. b" - ı di ded·ıkı'. d ma, Vılayet tu usı ıdnresır.cq d'3 t11h- l.., lrJ l 1 · 1 K İ h• J M t k•J M"" d .. 1·· "'•• den: er ırer ırer soy e , · . . ~ . l .· f ~l'Zlll'lllJI ıe Cf l.'J.C • arS fl JSar ar US a l U Ur UgUil _ Vilayetin bu seneki imar vazl- sıs edıien ~aram~ ilav~sılc Hıı ke\:ı l~ -
tr l H Ust Mutıasebe Muvazenei riş ve trzyın cdılcc0ktır. Ay~. ca mus·kl /l11ıasP.lllHle11 : 1 1 M k 1 .. d .. .. b 1 S k A J(8gıı· ye n us ' - . dl T t' U • t " 1 - Kars nblsar ar usta ·i mu nrluğune ağ ı arı aınış, rpaçay, !J' 

Umum,ye ve Belediye bakımından tet-. aletleri de Slpa 
1 ~ el ~ş ~r.. ç. ~~~ a - Ölçü, tartı ve ~detlerln 938 Y!lı tam- man, Iğdır, Tuzluca, Ardsh:ın, Göle, Çıldır, Pohor ldarelerile Hopa yeya '~t~, 

kik edelim. kar genç1eri yetısl rme çın ıs 1 1 ~~ ğa zamanı gelmlftır bilumum olçU sa- zondan Karsa bir sene zarfında sevkedllecek btlumum mevaddt lnhi!ariye \e ·e 
U m· muvazene coktas ndan hü- edilecek ve halkın bu suretle musıkı hipleri ellerindeki ölçülerini gaye~ te· tilakıyenin nakıl işi 27-5·938 gllnünden ltlburan 15 gün müddetle cçık eksmıne> 

"k kınt'u d~ bir hükümet inşasına baş· ihtiyacır a da c~vap verilmek suretile ue· mizlenmfş olarak Hazlnm ayı lçınde konulmuştur. , .c 
yu ı a d" b' l . . t r l I 1 r kul v 
lanmıştır. Bu inşaat deva'll etmektedir. 11 ter ıyc erı sıs Dm ı > r yo a -0 tamğalatıırmaları, bu_ ml\ddet 8.?nundn 2 - Ibale 11-G 938 tarihine tesadüf eden Cumartesi gunu saat 10 da l'ş 

Van yo'u Uzerinde betonarn a Küp muş olııcakt r. görülecek tamğesız olçUlerin musadere İahfsarlar Müstakil mUdürlOğünde yapılacaktır. . 
kıran köprüsll 60000 lira 1rn'-'if o Nafıa Kazalarda imar işlerl edilip srıhipleri hekkında kanuni takibat 3 - İsteklilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için muhammen mııvakkat 1:. 
Vekaleti tarafından yapılac~ktır. Fakir olan kf'Za Belediyflerir.e hu- yapılccağı ehemmiyetle JH\n olunur. minat parası olan 1688 liranın ihale gününden evvel inhisarlar veznesine yaı.ırıtı 

20000 lira keşifli b'r Cezae\1inin de susi ldarcdQn b ner lira ymdım e•lilırılş· (No. 397) 3-1 Iarı ldzım~ır. . . 1_, 
938 yılı fçinde yapılması tensip edilmiş- tir. He 1 bllhas"'a kaza merkezlerinin --------------- 4 - isteklilerin buna ait şartnameyi Kars mUstakil ve Erzurum lolıısıır 
tir. Bu 3,1 b~şında bu işe de başlanma- imarı için brl <liyeye ço't yardım gös Pasinler icra lıleınurlu(Jıındau: Başmüdürlüğl1 sntış şubesinde gürcblHrler. (No. 3ô5) ~ 
sı mukarrerdır. lermel<tPdir Nitekim Poıtnosta lkf l' uin Badictvanlı llü:.ıeyin kızı NFhtde u~ • 

15000 Ura keşifli bilytlk btr frhl- ira krfii'H. iki blnan;n yapt .. nİ'masına Mustafa oğulları Hıılil ve Abdullah ve Erzurum Vakıflar MüdürlüglJ ünder1· 
sar dalres\ ve dııpo Hl yPpıı~cnkllr. ba lan~ıştır. Bu bimı lar memurlerm Sabri ve Nigare Badfcivan köytınde es· 
Bina bu ay fçi, de ihale ed lec ·l~ti~. lk~mctine tahsis edilecektir. ki tUnlıul tepe tarla ki şarkım yek ebat 

77 kilometre lulundaki transıt frıa· El k\ 1 kil . k t B tariki cenuben mUnla Ahmet ve nüml:ı 
llyeti hııraret e devam ctmekted:r. ş dı tde elklrığe avuşnlıuhş_ u~~k· blu Yüsuf ve Eyiip tarlası şlmalcn münla 

. - S b 1 cno ora a n · memur ev , uyu r _ 1 

Tahmil bcclcli 
193 

1000 

Vakfı 

Raziye H. 
Bakırcı Hacı 

Musta 

I\lcvkll 
Esat paşa 
Köse Ömer 

Numarası cııısl ıııl 
p11\· 15 Hanım 1ııı. 

10 Ik! göbel< 
Vllayet merkez nde uç n a~ ev . 1 k J Ahmet ve munln Yusuf ve Eyllp tar ası 

l,. " 1 k dıspsn er yao eca · ve geçen rene n- . . E .. 
He Jardarma dairesi ve e ı ı;ayvan l b't H Ik . . f tt ikmal ve badJclvan ı!nnun tarlakt şarkan ,yup 33 Mumcu ulyn Kavaflnr 60 Dtikkall ,,1 . . d d d'l şası ı en a ·evızıın me ruş 'k 1 t 1 l dliıtlC~·· 
bJr pav~yonun u:şasma a evaın e ı - edilecektir. A ·rıca be kilometreli}c b'r g~rlıen tan · cenu~en ~ıeme ş ~a en 120 Topçu oğlu Istnsyon c. 26/ 28 A:hçı ııı 
mektedır. • d b { )I 

1 
. ş 1 u eti- kıllse ve deli cfrmık r, varl tarlakı şar· lGO Mümine Dursun istasyon c. 2 Ahçı di11'1'tı 

~.er en or~ r. emız .çmc 5 f ~ . kan tarik rrarben köşlerin Arif cenuben 550 Hncı dede Gürcü K. 21 / 23 Mağnza 
Vilayetin yaptu:dı~ı ve ııiecektfr. ~ınıdıden farı lf~et~ geç l.nı~:ı~. Mc lı'.Iıet ~imalen tarik ve hömig-1 yu'u tat- 350 , > Glircü K. 31/ 33 Mağaw. t bl' 

yaptıracafı ışler Diyadınde geçen sene ınşan bıtır.ı- laki şarkrın bark gıırben mQnln Hüseyin Yukarıda bedeli muhammen!, v:ı.kfı, nevkii, ııuın:ı.msı, cinsi yazılı akll~~ ıııe 
Mubasebei Hususiyeden 41 bin li a ı~n bPle1iye tin<ısıda bu s 9ne tefrış çayırları ve tarik cenuhen degirmen şl· sene müddetle kiraya verileceğlnden on glin nıliddetlc müzayedeye lrnndtt. ııııetl~ 

keşifli beş dersbaneli tıüyOk ve modern ettirıh.c 0ktir. Şimdiden slpınlşları ysıı~ıl- malen mUnJa Ilü,eyin çayırları ve tarik 10/ 6/938 cuma gUnU . .saat on dörtte vakı1 ar dairesinde yapılacaktır. Tal!P 
bir İlk mektep ek lltmeye konulmuş' ur. mıştir. Biiton bu hl er azami iki ay içın· ve köpri köy barki tar:aki şarkan hark yüzde yedi buçuk teminat akçelerin! ala ·a.k vnkıflnr idaresine gelmeleri. 
Haziran sonunda ihalesi ya~ıl:ua1.{ inşa- de ikmal cd imiş olac::ıktır. garbe~ aşur cenuben ııasnn ştmalen te- (No. 380) .....-./" 
ata başlanacaktır. DC'ğu B yazil kaz9sı islıısyona indi- pe ve hark kanlı cu\mrdıı tarlaki şarkan ı 

Cumaçay ve Hamur nahiye m~r- rilmişt r. Bu s ne orada dil b"r kayma· hıırk garben hark cenuben tepe simalen Erzurum nhisarlar Başmüdürlüg"' ünden :ti 
kezlerinde. trarsit yolu üzerinde Tehir kam evi, bir birlik ve konıutıın evi ye- tarik ve araba cedahi altı torlaki şer- . ~ııP 
köytlnde ikişer dershaneli üç mekteple ni ~en yap'ırılacaktır. Tamtre muhtaç o- kan Veli ve Mehmet garben nehri c<.ırl 1 - Tottu:n da yapılacak 9542 Ura 9 kuruş keşU bedeli idare binası ırı. 
ayrıca öğretmen!ere mahsus üç ev yap- 1 Itm nıetrük e\ 1 r lslılil eltlrll rek me- cenubım tarik ~imalen Ahmet ve Haı;an 3-6-938 de ihale edilmediğinden açık < kslltmesi son gün temdid edilmiştir. ıl~ 
tmJacaktır. murlıırın ilrnmetlne tııhsis olun· caktır. ınazarlnde şarken şaı ken tarik garben) 2 - Eksiltnıq 14-H 938 Sa~i günü saat l 5 de btanbttl kabat şda ki ıevıı 

Merkezde gene 10,000 lira keşifli Tutuk kazası l::i.iyOk bir fidanhk tc- Hasan c'!nuben Dursun şlınalfn Hasan ve mubayat komisyonunda yapı'acakhr. ·ede~ 
on iki hayvanlık bir aygır depom i~- s's etmi~tir. Şl hrln ara caddeleri gene ve cadde altı tarlııki şarkan Memet gar-1 3. - Şartnameler bedel mukabilinde levazım şubesinden ve mahalli tdaı 

1 
şa edilecektir. Hastaney... lıUyllk bır kaldırım döşenmrştlr. Orada da hir havtı ben ı\Iebmet[cenuben bark şimalen tarik almabılfr. 01 
pavyon ilave edilecek ve bnstanenin ku umu eıvi ile, bir ko:r.utan ve birlikevi egrl nam tarlal{i şarkan Ahmet garben l 4 - lstanbula kadar gidemiyecek olan talipler ihale günü aynı sa:ı.ttı .' 
dahili t'ksanıında tadilat yapı'acaktır. yaptırılecaktır. hark cenub:m Kars caddesi şimalcn dere buçuk gllvenme paralıırlle birllkde başmüdi\rliiğümüzede muracaat edebillrl8t 
Ayrıca bir de rontken getirilecektir. J . 1 . h lk d ve köy önUnde tarla şarkın tarik gaben (~o. 402) '1-2,../ 

· dil ,,. t N.. b h mar ış erıne a ın yar ımı _ 
Tesıs e en .1Haa umune a çe- münla Hasan cenuben yııkup şlmalen ı , 

sinin ( F.l~anlı~ ~ _dııh~ mükemı~el bir Uın~mt olartık ~a.ziye.ti bülasa et- münla Yüsur ile cevrill tarlııların şOylHn Erzurum nhisarlar Başmüdürlüg"' ünden, 1 

bale getırılm~sı ıçın fılen çalı~ı makta- etmek laıımgcllrse, vılayetın her fara- izalesi suretile satılacağından b:riı:ıci iha-1 • şııS 
dır. fında im r faaliyeti bUyUk bir hızla de- le günü olan R-7-938 Cumnrtest !aat 12 1 - Göle de yapılacak 9674. lira 75 kuruş keşif bedeli idare binası 1'1 

Kağızmandan getirilen elma, dut, vam etmektedir. Devletin a1dıki IJu kal- de ve ikinci ihale günü olan 22·7 938 8-6-938 de ihale edilmediğinden açııc eksiltmesi on g~n temdld edilmiştir .. ıe"'' 
kaysi, şertalı gibi me~valı :ğ çl~r di- kınmn tedbirleı i yanımla 11.alkın da hum- tPazariec:i şnal 14 de ihale olunacağından l 2 - Ek~iltme 14·G-938 Salı günü saat 14 30 da ı,tanbul kabat11şda k1 

kllmiştir. Ağaç merakı KarakosE:de mali plışmRsı devam cd1yor. Onlarda ıılip olanların % ytdi bucuk pey akca- zım ve mubaya!lt komisyonunda yaı.ıılacaktır. ~ ··ıoe~ 
sa1gın bir haldedir. Şehrin yeşilliği konforlu evler, oteller, meğazalıır infa· s!le birlikte Pasinler icra dalrtsine mü-) 3 - Şartnameler bedel mukabilinde levazım ıubeslnden başmüdürliiğun111 

, 

halkın bu bedii altıkası yüzünden gOz sına girişmiş bulunuyorlar. racaatları ilan o!unur. (No. 399) \Ye mahallli idarelerden nhnabllir. ~o ı 
kamaştıracak güzelliktedir. Cumhuriyet reFıni halkın şuuruna 4 - lstanbu'a kadar gidemJyccek olan talipler ihalo gUnü aynı saatt:ı ı 

B l d - · t d ğ airmiştir. ruh'a.ıtda duydukları derin t ... J '"'[ " ( • t buçuk güvenme ınra'atil9 birlikde haşmüdürlü~ümUzede müracaat edebUfrfet .. 
e e ıyenın yap .ır ı ı ve o 1 !J 1·1 l a ye llU en .' ' (No. 

403
) :ı-1 ./ 

1 emniyet ve ilinıadla mUtevazi olarak ~ 
yaptıracaifı ış er halk va hükumet yarış edercesine kal· 1 - EksUtıııeye konuht.n iş Doğu- ' 

Belediyenin yapacağı işlere g~lince, kınma yolunda çalışmakta1ır. bayazit kazası Kaymakamlık evlnin bir
1 Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüg\; ündeJl, 

geçen sene !apılan otel ve .gazıno b.u AB kısım hışa!ltı, 1 rı~ 
sene çok mu~emmel b r ş ktldo. lefrı.ş CİHAD B AN 2 - Bu fşin keştr bedeli (3571) üç ı 1 - Hasankale de yapılacak 9272 lira 54 kuruş keş:f bedelli "idare ul 
edilecek, transıt y~lcul.an . ve dı~er zı- bin beşyüz yetmiş bir lira (8) sekiz ku- 3·6·938 de ihale edilmediğinden aç k eksiltmesi on gl~n temdld edilmlştfr, 1~~ yaretcller burada ıstedıklerı konfoıu bu- YEXİ 1\İTAPLAH ·rustur. 1 2 - Eksiltme 14 6-938 Salı günü saat 15 30 da Istanbul kabataşda ıd 
labileccklerdir. . B 3 - Bu işe ait şartname evrak şun- zım ve muı,ayaat komisyonunda yapılacaktır. .. 1110• 

Gazi~o. _ş7mdiden ~ş!emektedır.. u Felsefe lardıl'. . 1 3 - Şartnamel'lr bedel mukabilinde levazım şubesinden başmUdürJiiğll 1 

sene şehır ıçınden transıt yolu yenıden Profestör lsmail Hrkkt BaltaP.ıoğ- A - Bayındırlık l~leri genel şart- den ve mahalli idarelerden alınabilir. '' 
yaptınla~ak, cadde va meydanlara kal- unun l.m yeni kıtabı felsere öğrenen li- naıne5i, l 4 - 1stanbu1? kadar gidemiyecek olan talipler lbalc günn a:ym s3attıı r· 
dırım doş.enecektfr~. S- talebesini imtıhanlara hazırlamak frin buru\[ aüvenme paralarlle birlikde başmUdUrlllX-ümüzede ·muracaat cdebflirle 

Şl d d b - dd ı f t ı l' B - Fenni şartname. t o n 
m 1 en.. Utun c~ .e er n • ro u yEZı lmıştır. Felsefenin lJUtiin bahisleri C _ Husust şartname. (No. 40·l) 

varlarından bıı kısm1 yap mlmış ır, dl- iç·n le var1ır. Kolay okunur, ko'ay an- - - --- -~ /' 
ğerıerinin de yaplırılmasına devc.m edil- ' ıır ve ııat rda kulı;cak t . d h ~ n - llu'asa'i keşir. . K u B S C ..ıtJe t 
moktedir. aşı II f 1 r .k arz a zır- E - Mukavc!ename proıesl. QTS cıQ"VQn OTSQSl QflŞ eaı 

" • . lanmıştır. C ese e o ·umamış o1anlar · . eT 
şehrın gerc:k s1hbt lttıyacı va ge- bil b kitabı okumakla p•k k f • Istcklıler bu şartname ve evrakı vl· [ Sun ht\ftn ] 

rek yangına kar~ı korunması bakımın- d e dııbT ler İ ·inde lüzuı~s· ço b hs'tılfa·, ıayet encümeni kaleminde görebilirler. lı'n a•a"r En yukarı 
dan .m?törpompli •bir .aro;:~z sipariş v:.a:ı:ş:ı:ıy;n ~okta!ar yo~~ur. tBıı~~:~ı 4 - Eksiltme .. 17:6 938. Cuma günii Çeşit Sayı /(r. )' 

11 
l( 

edllmıştır. Ayrıca 600 lı a kıymetinde c· l 'nun bu yeni eserini felsefe taleb-- saat 15 de Ağrı Ilukumet bınası içinde Ağırlığı S. r. S. 

~erek tayyar~ h~cı_ımlar:na. ve gerekse si~!. uöğretmenlHa ve kUltiitiinU a!h;-ı vilayet encümeni Odam~da yapılacaktır. ~~~z ;u ıi~~~~ ~ ~~ 16 ~fı 
oğle saatlerlnı bıldırmek 1~ın blr cana- k i i h k h . etle t • 5 - Fksiltme a"ık suretile yapıla 15 .. - • 1 dil - t" ·v k m~ s. yen 91 em e emıy avsıye • ' - KoşuoRkUzt1 1753 417174 Q 00 20 oo 
vnr dudUğu sıp" r ş e mış ır. ı a mda d . E 104 f d F" ti 50 k - caklır. • ~ ~ 50 r d h 1 montajı yapılacak ve şe e erız. :ıer saya ır. ıa u I Manda 39 10785 , 00 12 
ge mce er a d kav acakt r - ru,tur. Bn kitapta almak istfyenler.:1 G - Eksiltmeye girebilmek içla 267 Buğa 2 360 12 50 15 00 
bir lş>~~~~~t ~~~·~:a bi: ~irauş keşi fi~ '0 "Baltacıoğ'lu, İstanbul. Çamlıca, Altuniza· ll_ra 88 kuruş muvakkat te~inat verilme· Dana 134 1768

6
7
0 

ü 50 15 00 
t ıa ~ 1 kt ç de 9-11 11 adrcs'ne ucr.Unl posta hava- sı bundan başka n~ağıdakı e\'rakı ibraz Ökeç 1 13 33 13 33 

umumM ~eh dyapkırı .~ca hır. 1 d'.k les ye g-önderm.3lidfrler. Ay;ıc 1 posta etmesi lAzımdır. 'foklu malak 27 M89 7 50 11 6'i 
~zoa a a esı.en ayvan arı u -- . Marya 202 11875 10 52 17 (:)0 

kanlara sıhhi ve temiz bir şekilde tcv- Ucr tı alınmaz. 'k A - 938 yılına ait ticaret odası ve- Kuzu l 25 23 00 23 00 
ıi etmek fçin bir mezbaha arabası da sı ası, Keçi 9 280 8 75 12 50 
sipariş edilmiştir. '31Lhlp Ye Batmu.hıırr1r1 B - Nafıa Müdürlüğtlnden alınmış Yapa" 83 3500 50 oo 50 oo 

Elektrik tesisatı bu s9ne daha mü· P1BAD lllııAM 938 rnncsl için muteber beş bin liralık Tere yağı 1062 'l'. 16887 45 00 56 00 
kemmel bir şekle konaca1 tır. GtındOz- n:mnmı ne1?1ra.ıı 111are eden Ya~ ort muvakkat Ehliyet vesikası. !{aşar peynir 1f) 1400 35 00 40 00 
leri de ceryan verecek şekilde teıtibat • : Dahatır D'CLGD 7 - Bu inşaat 938 senesinin Birinci Yağsız P. 479 T 6883 2 50 5 00 
ve tedbirler a'ınmıştır. Belediyenin abo· """""""'•nunnOh uW Teşrin ayı sonur.da bıtmtı olacaktır. Salamura yağsız P. 9 T. 140 13 00 ıa 00 
Ot mlkdarı günden iÜne rartmakudır, Bı ıl&b ın »OCtl uUllU) (No, 889) ~·2 SıAır deri 1 · 177 104Q 7Ş 00 7~ OQ 


