
,, 

PERŞEMBE 
9 
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SAYI: ·tHO 

iDARE Y!Rt: 
Erzurum Gölbaşı Doau idarehanesi 

Pa111t11fdtn maada her rftn çıkaı 
Sayısı her yerde 5 kuruştur 

,........... """"' 

Bllıhnayu Juılar geri nrllmeı 

~RANSA İLE ANLAŞMA ÜMİDİ VAR 
Paris müzakereleri iyi neticeler verdi 
~Resmi bir tebliğin neşri bekleniyor -..;:-=-
lJ~ıa=şı=y=o=r =m=iy==i=z==? 
Qu sütunıarda Fransızların fÖzleri· • 

-) Yan~e P~k kulak asmadığımız\ l'~7.ı· 
lik. ıktan sonra, bir karkerc !oyle-

•' ttrçi ~ansız hükuın~t ricalinin sözlerine 
ıi11 ~~nnınyıı amma, kendi Baş\·ekili-
1ıı, tılıılaa1nrım da can kulağile din· 

~iy~:l? ~a\•acındak[ gerginli!\, Cum· 
'ttile ıukuınetıniıı . sahırlı ve vakur si
ı i ıı; \'e lflhassa Celfı\ Bayarın ta' ınln 

llı:a1 1;/lertıe hir az hafiflemiş te!fıkki 
V 

r. 
e d·l'r da, d 1 ı;er tarııftan karşımızdaki Fran-

Q ~1ty d Unk O kahinesini de~lştirmfştir. 
~il\ '1.4! IJ.Vast l·ğer yamlmıyorsı.ık, Bay 
. Ya011 trıantnda or taya çıkmıştı ve gl· 
~dl it ıtıyorsı· k, Bay Blum da bu işle 

~nşı11 , e~~ul olmamış veyatolmaz gör0n
tıit1kij •1~.8h2atımızca meşgul olamamıştı, 

Gpş\ a at numı altında Fransı:da bir 
~ llıı~. ~e glrişmfş, memleketi Bllak hullak 
1'ıııı, ~rıci f lyıı~ette Frı:ııısanın itibarını 
k ~ekil~· n. h'yet muvaffok olamıya

Başvekil Parti grupunda Hatay meselesini 
anlattı. "Fransa hükumeti vaziyetini 

muhafaza ettiği takdirde bir anlaşmaya 
varılma ümidi vardır,, dedi 

--·-~--~·· 
_ .. _ ........ 

Erzurum Belediyesi şeker 
.fiatlarını tetkik ediyor 

Belediye neşriyatımızı nazarı dikkate 
J alarak gerek et, gerek şeker işile 
l yakından- alakadar olmağa başladı 
1 
1 Doğu b~r m.iddet CVVC'l, K:ıı.::trı \'e Er- ( ÇCİ\': yakından aH'ı~adar olmağa baı:lamı~ 
ı zuı t md:ı ~e:ker fiat!armın yu:<"ek o1du - 1 ve doğunun ba,.,ııca gıdalarından olan, 
ğunu. blr tnkJ.11 lu:::ıplara dly.ınarai< i:t- 'şc:~er ve et fiatlarını indirmek .~in tet
dln ctm:~u. o satırl~r ı.lu'r:ne. ha1kın bu k!kala tcvC' ı;U\ etmiştir. 

hsk: <i iht'.:ya::ını temin c.>den Ş"'ker ş:ı·ke- j Et doğn d.m doğruya belediye kon -
t.nm mi cevabını hayli beklemiş, fakat, tıolu .ııtıntln:hr. Şr~er.n Ciatıı indirmek 
ne tezimizi tac;cHk eder. ne de sozlerlmizi. üz ... re elde mevrut nızım ve kam.mlnrın 
v~ oı tayiı attığımız rakamların hak!ka -

1 
tatbikini i temek ve cğı:r 1ht!kar meve11t

t nl tekzip eder, bir revap alamamıştık.~ u iht'kar, y:ıpanlar ve ihtıkarn sebep o
Onun üzeı ne lm mevzua bir kere daha lanlar hakkında takibat ynpmnk ta Bele
trnı:ı, ed::rC{, al Aka -ı'.lrllrm nazarı elik -

1 
cliyen!n cümle! vezaıfindeddir. Halkın ya

kat·nı c~'betmek ıstemişt:k ·Bugün öğre- kın ihtiyaclle alfik:ı.dar olan Belecliyemi
n!J :>ı uz ki. Be1<'dıy€miz dJ ~€ker ve et işile zln, bu !şte muvaffak!yet.nH beklerlz. 

lJmumi Müfettişimiz Vali Haşim İşcan 

Diin Trabzona geldi 
~ Bu .. ş~ı. 
& dye ~u~ ıktidar mevkiinde olan 1 >a 

tıııl ıçtınıai akideleri bakımından 
' ha l'llzaran dtthn az hayalc:dır. V~ 
'lıa c·t•na geldiği gnnden ben 
~'ııet'c1dt ve cıuha ınOşahhııs bir hsırct 
ııb Yolu tutmu~tur Hay Hone'"•i bılmı-

Trabzln. [Hı:susil - Üçüncü Umu
Arbıru 7 { \. A. ı - Jln'I' Pa~trstl Davaz n Frarsa H:ıriciye Nezın Do:ıe ile mi Müfettişiıniz Tahsin Uz::r düı:ı Trab· 

Büyük Millet Meclisi grubu hugiin mat 15 yapmış o'cıurıu mUzakeraleı P temas ~de· 
d zona muvasalat ctm'ş ve şehrin bUyiik· 

Jllıfnydıı ,,aptlmı /Jir lopltıı fıda Tiiı/l tezini m11/1i1ftızn rd<>11 lir h tip 

Bugün Trabzona gitti 
Vali H12şiın İ~c:ın bugün Umumt 

Mnfettiş Tahsin Uısre mülaki olmak 
üzere Tralrzona miite\'ecrihen şehrimiz· 
den ayrılmıştır. Vali kıs:t bir mOddet 
Trabıoncla k?ıldıktan sonra avdet edo
cektir: 

de Antalya saylavı <'.ma\ Turcann Bnş rek mUzakere'erln ha şekP e ceryanı 
kanlığır.da topıar.nnştır.Bl'şvekll Bay CeH11 ve Frnns z lıllkumelinin ha'ih :ızır vazi lcri tarafındun karşıJanmıştır. Umumi 
Ba~ J" soz nlarak Hııtayın ilk zama~dau yetl n a) n'ma~ığı takdirde Hatay m ·se· MlHettiş mezun bulunduğu sıralarda geçir 
h. ri geç"rm:ş ve geçirmekte o1duğu ha lesinin bir anlaşma ile sona vc:ırılactt~mın diği bOyük ameliye.l netice!i ııde tama· 
d'seler sarı.halırıı bnştanl::a~a izah <'tmiş kuvvetle 1 ümit· cdi'mekte o!duğ'unu mile sıhhatli ve neşeli bir halde buluıı-

<. ,, '• • • J 

lı.Qılke aln~z son znmanlarda İngiltere 
:ıııı~ıy reıerıni doğru dUrUst idaıe etmi.,c 
~r 8z ~r. Bu bakımdan da kendisinden 
llt, aha ümilvar o!mak b~lki doğru· 

n• son gfınlerd ~ Paris Büyük e'y'si Suat bayan c ım:ştir. (A.lttnr.1fı 3 ünciide) makt ·<l•r. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-·-----
liaıa 

~ lı11 p Y davası, ne kadar 'l'Ork dava· 
tıııs~ıı;aıısa için de okadar aykırı ve 

AGRI ETEKLERiNDE 
Bıı .. n Uzuk bir davadır. 

1th, d~un biz gözU kapa:ı iddia edebi
"'ııa11k;Y~bilirlz ki, Fransa Parlemento· 
~ cı,d O mebustan, 600 danesi bu 
, lrj~da~~ ht herdar değild ir. 1 la tayın 
cı~dir 1 Yerini bile göstermekten 

Karakösede yapılaca·k çok iş var 
rı lJı~s 

11lrı art ttfıklnıiz. Fransız münev~erle-
~~di b sında bir anket yapmıştı. Js:nin\ 
11tlkı lilırlaynme.dığım nuruzJu bir mü. 
'~d r, Pra lı l tuı nsanın Hatay davası karşı. 
atUe ke ~uş. o'.duğu sakim yol münıse

Ü\·a, yeşil tuvalet giymiş 

güzel bir kadının projektör 
altında harelenen etekleri 
gibi, sanatkarane savuruk .. 

" Yazan : Cihad BABAN 
~ ....... ~ 'ıte 1orulan siiaıe: 
\ c ttınt eıt~yı haritada bana gösterin·z y 
~tillıtuı ~l.aamı bildireyim! d "ye cevap Eleşkirlt n durmrdan geçiyoruz. e· 
ııtı tden · i Urk huk Ometiııin kendi mil· şll b1r kazacık . Otomohilden inmeden 
tıq r, li a dığı hızla verdiği lrn ar ~at'- geçtit:tim bu yer hakkında fazla ne söy-
Q ~İ(at e.ta}d.: ba\:sızlık yaplmadan, leyeyim ? .. 
d ~ltr11, :n~;dal!a çıkarılacc k, va Türk Ş1mdi Ammnndayız, meşkird OVl!S\ 

11Q11 rah~·lle!erdenberi müştek bu:un- ammanında şose, hir h11ttımUstukim ta· 
il) Bu <1.l .ve huzura l:m·uşacaktır. kip ediyor. İleride yolun kenarları, dıı· 

1~'ir, ak bet bugUnden tann ün et· rala darala yı'ş:Uiklerin iı;iı:de kaybolu-
' h yor. Sanki yol bir ın~selleslir. S'z, kt-

ltnı 0 unun .. l{ ı ~ r, H usLtarafı nihayet rorınaU- ideden bir tUrlü aycıhımıyorsunuz. es n-
ı.eıııcr , akıkatı balrıkla sıvamak iste· de d'3 kenarları b!rlcşiyor ... Gidiyorau· -.l · ru ıc ~-~ knraı r milletinin yumıuğ'unu mut· nuz G1diyorsıııuz, fakat blr tür:ii, bu 
ı~ C.:cı~ı atına yiyecekludlr. miisel!cs·n knides'nd: n kurtulaınıyorsu-
~·ltı1~ k' Baynr'ıo sözlerinden şıı ı:. u an· nuz ... 
\ h·~tli !• Pransa, Türk doslluğunnu Son tarafta ~·ıplak, Vt'lkur, f:ert, si
~ tkıııcıa rı~ tak<lir etmeğe başlamıştır. yab, malru~. Kösedağı, yUzünüze küfür 
ltıı' rıer u~t Davaz - Bone mülakn ı· eder gibi bakıyor. Dünyaya hububat 
lt~~tltını1~~.1 de hlr tEIJliğ ile Parb.dö anbarlığı yapan Munitobs yaylalaTJ, mut· 
l tk 1Yen'n nazarı ıttılaına vazedl· lttka, bur~dan güzel değildır. Hfızgar-
ı.~rıc Ve Fra•·sanın 1 l b. -tr <lı h resmi söze: ır farla eğilen , rUzgArlar:a kalkan .Ar.iuntiıı 1d li"ll ı H!!riclye Nez rı ağ7Jndan ·ı ·· ~ lCekti pampalorı , denizi ovalaş'ıran, yaylaları 
~I l.ıtkty r. denizleştiren tabiat, buradaki sanatlle ., k,ı .. r' r, hukuku dü\·el mevzuatına, " 1 · ~"dık "a dünyaya meJd ım okuyor. Guneş yeş Jı 

~t . k-aı 1 
nn:ahedelere, sonuna kadar Pline dolamış m<?skara ediyor. Şurada 

~ Uır, 1,, nıa~ını bilmiş o:an bir memıe
l/li~ı tı{?sı Eğer, bu beynelmilel iş ketdisiı:ıi bulutların arkasından göstedi
~ hrıın 

1 
rınuen mOltıem o:uyorsıı, Tür- ği içlr, yeşillik çö'ünnn o:tası boyu ... 

* 

Bayburt- Of yolu 
kapalı 
Yağmurlar yolu harap 
etti nlotörlü 
vasıtalar geçnn1iyor 

Of - Bayhurt yolunda yağmurların 
yaptı~ı tahribat doluyısile gidiş geli~ 
tehlikeli bir hal almış \'e alılren bir ö
l Um kazası vukua gelmiş olmasından 
dolayı tamirat ikmal edilinceye kadar hıı 
yolda motörlü nukliye vesailinin lşlelil

memesi muvafik görnlmUştor. 
Yol istııh ve tehlike vaziyeti borta

rar o'duğu anda vesaite serlı::siyet veri
lecek ve bu cihet ala.kadar maka'Dlar 
tarafından ililn edilerek halka lıilcllrlle 
ccktlr. 

FIKRA: 

İp cambazı 
('anlara l•, b.rlct.ınio;, giirüıtulerle kız • 

gın lfn lar fışkıran bir yan:ı r dağ gibi is
ı;a nya i~iıuleki at.e~i t•trafrna ..,ira) rt ct
tirnwk istiyor. 

~ol fikirlere ha~irnanlar cunıhuı·i ~ 

) l'tcilerin ınu\'nffakiyetini gormek endi -
~c,.,ile yanıyodar, ağl:ır Frankoyu lıiı· an
nenin süt <. ocuğunu bt>• lccliğ·i gibi lı <'"li .
)·orl:u·. 

Komiteler, koırnsmalar, tt>dbirl<'ı·. f:t
k:ıt ı nfile, l<=ımnya hfıla bir yanar clag gi
bi hc.murdanı}or. 

Di.inya huglin lır<•criksiz bir iı> C'anlı:ı
:tını aıulırıyoı·. \"arım yamalak bir mi.n·a
:tenr ile yoluna cle\·am edcrkt•n etr:ıfı o 
mu\llzrneyi hounak istiyenlerlc clolclu. 

Çin, Çeko ıo,·akya n· nihay~l İspanya 
birer muzip t•ocuk ı?"ihi onun peşine takıl
mı~lar. Kimisi yanından, kimi<.i rğnindrn 
<;ekiyor. 

Uii~iirurkrs<· nr. olat•ak?... A• r..ığıcla 

kan, yangın \ ' <' harabi ,·:ır. 
Kan ,.e yangın şimdiye ı ııdar hiç bir 

şe~·i halletmecli. Belki ~·eni karı·ıklıklara 

ana olar.ak hfldiselcri hazırlaclı. 

t;'ll'rn, Hı kal'ı arzusuna cihet lıHrınet Halbuki, şu duğların yameçları panl pa· 
~ılılta~esini bilecektir. Mütekabll hak- rıl parlıyor. ova yeşil tuvalet glymi~ 
lr ~Urıne~ncak ~ııı: çıkar, B:z h"kk ımı- güzel bir ke.dmın pr.:--jektör a'tınc;ı ha
~~ :lcır temın etmek i~icı şirr.d y~ rclcnen etekleri gfüit sanatkllrune sav
lij g~tiye~~brettik. Hatayın bOynk Türk ruk .. Hn h.bam gidiyoruz . .Nerede ise. 
(l~f:-tey·.'ne, artık fazla l:cel teıi dök· E\e~kird ova denizinin yf•şll dalgaları 
UQ~ını1~ · _bizimle beraber Anaların bizi tutacak ... Bulutların a'çııldığı zaman· 

" , l" Uunu bilenler hir kt•nartla, gcct•nlcrc 
~ ..... ' '•- - • - lkorku dolu gfrzlcrlc t•1kıyorl:ır. Temkin 

h 2'ö~b . kedınlaıa hücum edlld•aıni lar ve fırtıtaya takaddüm eden anlar 
t lor, ı denizi kendinizin öniine .getlrel' : gö: ün-

- - .QİllA» it!BAN (A.lltarafı 2 ine/de) 

Üstte: J{araköse /11'ikıimcl konay11ırn /<'mel lrnfrı'yııf ı, ve l\tıllıir Milfettişi B~Y_ ile bekli~orlar ~·e akibetln meçhul olduğu
/le/ik temele harç atarken, Ortada: y:ı.li Burlıan 1 eker nutuk irad ediyor, nu da unutmuyorlar. • 
misafirler çadırlar altmda, Aşa(Jıda: Vali temele harç koyuyor l/e davetliler • Bahadır DÜJ.GER 
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Karakösede yapılacak 
çok iş var 

\ 
Hakkımız yok mu? 

1 ERZURUMDA ZiRAİ tNKIŞAF 

\ Tohum ıslah istasyonu Transi l otobüslei ve Gü
mü~hanedeki otel 

(Üsliar:ıfL f iwide) irşa.la ancak ı\layisın '.J.3 ür.d: b!ı~lana- Transit otobü ,leri sarvisi açı~alı 
· ı bi1mi" MUteabbit Ray ,\'i Ate" ve o"'lu b~ıi, hedeste delnmumt bir memnu· miyc.n dalgaların h0yhetı , rrıy SU7 lŞdll ., ) ı. 

1 · J b' b mtıh ,.ı·n ı>~k uzı'mkar 1.rürünüycrlur. Bay niyet bt• lfrdi. Fakttl o'o":ıli~lertn işle· mavinin ulu yeşi :, sıze nası . ı~ . aş - " o 

Toprak mahsulümuzu dünya piyasasın~ 
Standarizf'.J edilnıjş olarak arzetmeliyiz kı, 
diğer n1allarla rekabet edebitelin1 

Yazn't' : Cl• . .\l .\L TA~ l!:i \1;\.S dönmesi verirse,, Ele~,kird ovası biraz Ali . ; . - ~ ,.. • r • mesinden ziyııde yoksullujtun g ide· 
· l rilmaslnden tevellüt edt>n" bu mew-· 

u~ra· ı' - Bu sene kış uzun sürdO. ıı;; ere k .. . ~; daha ' uzıırs-ı biz de aynı aklbete 
yacağız .. İ5te... Bereket \'ersin 
kös ~ .. . 

Kara- , erken ba~layamadık , fakat ne yapsl ın nuniyet~ alışıldıklan sonra da ~i " 1 BiiyUk Şet ( Meıııle k~tin kudret j Z!n atta kaikınmayı ve yurtta bLI) 
he r şeye rağmen Cumhuriyet hayn mı yetler tekrar başla:iı . \•e refıı hmı artırma'! ziraatta ve kdal:alık bir sınıf olan ç'ftçiyl ,e 
tesit edilirken ben de lıu yo'u ııçr c 1ğım . Birinci şikayet Erzurumdan dün kalkınmı:ığa h ·ğhd ı r ) dlyor'ar. yurdu 1 başlıca gelir kayta!h o!a!l toP: • ** 

kt matbaamıza gelen bir okuyrcuro uz .. btııı 
Gllz ~ı bir t·: sadüf.. Karaköstye bü· - Seksen kilometreyi ü~· çeyı e · e Muhakkak ki z i ı aatta kalkınmanın rak ör ünlerinin standarize işlerini e . 

d d . s· b d d' um diyor ki: . 1 cuuı ylik lıükfımet blna~ının temeli atıldığı kate e eceğız . ı z ! unu va ~ ıyor _ O '.obllsler, CumburiyPt cnd glir kaynaklarrndan e n başta geleni mı yete ele alan ve gramlaştıran . 
g-lln gelmi~iz. Amele, temeılerde r l· şı· 1 dlror. . .. desind~n kalkarlarken iyi idi. Otel- tohum ıslahçılığ1dır. huriyet HUkılmeli Doğudaki genfş çifl~ '. 
yor.' Çadır1arda bükO.met eık9.nı, şerbet\ .. Bay Ali şözlerircle ?Zill'kar gö~u- lerden çıkıyor, derhal otobüse bini· Doğu bölgesinde yakın zamatıa ka- kitlesinin en büyük ihtiyacı olan tollll~'.r 
içiyorlar. Ifalkevinin hemen yanında nuyor. Seksen kllo'lletrelık hat Ozerın: yorduk. Şimdi , sabahları gene nis- dar en geri kalmış ve ihmııl edilmiş luk işini hal için Erzuruıııda moderıı 
kıırulırjğa başlanan lıinP , "u-nhuriyct ; de, ç :tlışmayan bir tek yer lyok, . m~~ h!ten iyi, arr h 3 ya bin•p. aşağıya olan tohumlukları ıslah işini layık o1du· 1 tobu'll ıs~ah istasyonu kurınağa k:ıf~r 
lıl\kOmetinin çehresini şehre ilk giren- gö7 lüklü aroei~!er ta~ kırıyor ar. şım 1 ""u bl'yt"ı 1• elı ınır.iyetle J<.;\ahı işini dev- vermı'şt~r. 

1 
O ı Gölbaşma iniyoı uı, fakat g ece oto. g .ı ~ 

lere aösterecek. Murat suyunu takip. ediyoruz. öy.e 1 ti t' 1 d b' toh m ı '8h f>.tl' 
6 büslerld gelince, el'mizde e şramızla e eş ırm ş ve mo em :r u s Bugün Istan b~lda Yeşilköyde, 

11
, 

Şu muhakkak ki : Kara\..ösede ya- , kırılarak .a~ıyor kı , yarıı başında.· tozun ortada kahyoruı. İstasyon merkezi istasyonunu _ Erzurumda kımnağa karar karada , .Eskişehirde , Ar:iapazarında ç:ı . 
pılacak çek iş var. Neluin yar id ıtını 'topr11ğl'1 ıçınde çalı.şan amelel~rı ı btıe bir yerde olın'lk gerektir. İkinci şi- verınfşlir. lstesyonun t oprakları halen şan tohu lAh . t 1 ıttevıııı 
ve nelerin yapılacağını, dun valinin a~._ coşdurmuş, Hezretı, adem mısa · çır- kayel Gii ııüşanedend ir: Vek9letçe ödenmiş bu\unmakttd r. Bu ve eakin ~/8 

1 
ı s r s~~n arı~ı:t:rinde~I 

zından bildirdim. Fakat hana öyle g-eli-
1 

çıpl~k nehre \'apur,ar'. . . • . rrrorlar ki, otobli;ler sizi iki mühi~ mevzu tı zeri?de bu işin yüksek çiflç; tohu~1ı~~;:~:ı 1 ~sı::ıu~~ıııaııod6ıı 
yı•r ki ... Yapıldıkça ihtiyaçlar genişllye-! Köyler AlaıJa({ sılsiles•nın etegıne o ıc~Jen birinin önünde durdmuyor· deU-erıni anlatmak ı çln yazılacak yazı- . ~ ,·e 
Cf k ve ihtiyaçlar genişledikçe de ıığ· yaslanmışlar.. lar. ora'arın acemisi iseniz, önünde farla gen°1 ba"\cımdan bu yoldaki faallye- m.Ohım ve kıymetli V<l_zifel er görmı.ıŞ 
raşmak , şehri Doğunun yaratıcısı ha1iae) Akşam, si.irüler köya gid~r~'n. bul· durduğunuz otele gireceksiniz. Fa- tin ana hatlarını çizebiliriz. g örmekte bulunmuşlardır. ıın· 
sokmak h\zıııı gelecek. Tahsin Uz!r. gıı r çorbaları ds tandır!arda pışiyo·, kat g ~un görün ki o otelde bir tür· B'3yneım:lcl kabul edilen kaidelere Erzurum to~un ı sla.lı is!asyooU p· 
Umuınt Harp e snasında K.,raköseden damlardan göğe yükselen tezek bulnt· lü rabat Ed'?m z- ioiz ve Dahiliye göre ziraatta ini mtıhsul almanın esası ıun Doğu bö~g~sin!n geniş zirBat :.~ııl 
geprken. bir gaz lambası dahi bulama- ' lan mütevekkil köye, lalir bir manza Vtk~letiain bii 'ün teb'lğlerine nua- Uç ana işe dayanır: raklartn? e~ ıyı ve elverişli, bol rııa ga· 
mı~ . Bugün bir vilayet merkezinde ara-: ra veriyor. Tirya'd çubuğunu yakmq ran Fu-diye otelinin mllst(c'ri mfiş· A - İyi ve bir çeşit muhite, toprl'ğa :.erenli-hır '? tohkut m!uğu meydana 
na'>il<cek her ceyi bulursunuz. Şunu da ,kFyfe.diyor, tez. e.k ko. kusu, teze~ _dlimanı terilerini rahat ettirecek halde de· h \ k ırme6e ça ışaca ır. 1 

" k d kö d k 1,. nd şl uygun to umu . 111 sı 
htttırdnn çıkarmamek lazım ki .. , Kara- tE zPğın en · sı Y e oru \ 1 

t! • ğildlr. B _ Gübre ve toı;rağ ın kuvveti, :oh um ıslahı ne d~mektir ve ,.r~· 
k(ıse, ancak birkaç senelik vilayet. Tür- 1 rirıeşiveı iyor. no{a · : Biz yalnız ~ikayetleri C _ Top·ağın iyi hazırlanması , ekim yapı ır. Bunu kıs.:.n. bılmek ve öğ 
klye<leki valilerin en gançlerin<len biri- CİHAD BABAN ı kaydetmekle iktita ediyoruz. Alaka-\ zamanı , ş }kli ve buna miite ferrl ziıai ırek <·ok. faydalı bir ış olacaktır~ 
ııin idaresinde, vilayetlerin de en genci... dar o'anlar cevaplarını blldirslnll'r. tedbirlerin rasyononal h i .ı şekılde ya-

İstanbulu bilenler. ş~mdi gözleriniz Kız kaçıranlar pılması. Ercişte sayım 
kapatınız!,. Bir ara kendinizi Tarabyadıı S k d v · Yurdun her buc ıı "'ında lobumlnk . 1ııd• rıırz!!dir:ıiz. O nasıl bir köşe başında arı 8illlŞ a r eV~l~BŞa ve çaşit meselesi bugü~ eu mlihlm bir Ercış [Husasi] - E·ciş kaı::rıe~·e 
otıırmu~, mermer merdivenlerini balı· Ağtr Ceza mahkemesinde ilkokulu sergısı mevzu halini alm ıştır. ~·ırtci ektiği I bu sene h~y~an sayımı geçen. ;r bıı· 
)cırla teıyin etıni~ . camlı kapılarla , ken · ınahku""' m oldtılaı· ' . tohumdan ıı:ahsul alamıyo r: birçok has- , nrsbetle buyuk fazlalık göstermışt . ·d•' 

1 I ~ 1 K Sarıkamış, [ Husust ] - Kaza ıner· ı hassa sayımdan kaçırılıın ha van oıl~ 
disine l'akan ara gü umsem şs(• , ara- . ku llkohı'l:ırının tedrisi sona ermiş be- talıklaı (Pas, sl\ıme, rastık ) ve don 1 •• .. • • _ .. Y ...... f'{ııf 
kösede de Orduevl, aynı ş0kUde size Bundan hır mllddet evvfl Erzuru· 1 • • r . t'b 1 1 H . d kurnklık glbi afetler rençherin mukad- 1 r.da buyuk bı r tenz 1 gornlmu' u · ~ 
tebesstım eder. O da Karakösenin To- mun P2sinler kazas•na tttbi Epsence · şl ınclı sınıt ım 1 

an anra azıran a dera'ı i\e oynayor. I3ilba~sa l)zim mın- 1 van ver o-isinin indirilmiş olması g&Ç~• 
k 1 d 

1 

.. d T f &\ H h' · ı ka ' laş anmış ır. l' h · l ll d 
0 

rııeıtı ·at ıyanı ır. . köy un en ey ur oo u .~ '.m. ı e ar · ı Ge~· ' n Perşenbe gUnü Fevzi paşa takamızda çok çeşit ı fena to uı:n, ıy 1 ~ı .. s~. a yapılan. kt~·akcılığın ta 
Otel oldukça temı7. ydlnı z dolup 1 da~ı ~bdurr~hman aynı kö~ d( n mak~u- , ilkokulunda açılan sergi, herg ün saat hazırlanmamış tarla ı~1 )VSımın ~Utun onunu alın:ş bu unuyor. 

hoıa'an kahve~ i ile kuc~lc k.ucak, burn- 1le ~sınınd? ~ır kızı .kaçırmışlar v~ h ~ se ı dokuzda'l itibaren umume açık hulun· müsaitsizliğine katılan bırçok lab ı .arı- l\i"ılllil' ıııi.ilel U~lt•rl 
Jarda otelcilik kahvc cılik ile beraber adlıyeye ıntıkal ettı~lrden tevkıf edıle- ı 1• 1 d zalar dolayısile çok fena mabsul verıyor 

1
, • . k6tel1 

. . .. . . . ı k C . hk 1 'l · 1 _ ma ... a ır. . b' d <...rcış [IIusust] - Maarıf ve !t' 
glcHyor: halta kab~~c\ ı~ otel~ılığe hile ,r~ Ağır eza ~a em~s n~ ven mış er Sergi bütün seyircilerin takdirleri- ve ekserı yıllın hep ır z_'iman a ve mi\fetlişi tmumilerinden Sa\ib .ıeJd, r . 
mUreccah, on un ıçın, ı•kambı' , ~akırtı-İ dı. Yapılan tahkıkat n~_tıcesınde vak anın ni celbedecek bir itti ham ile tertip edil- çabuk kemale gelemeyen okınler tarlada 1 . . !il ye 
ları ~ tavla sesi. ~ürtiklenen topuk'ımn şu sureti~ cer~yan ettıgl anlaşıl~ıştır: 

1 
miş w her sını r lalebesinın yaptıkları kalıyor .. işte he~ ~iri bs şlı başına fe~a 

1 
şad Nuri, Refılr , ~smail H kmet, Ha 

1
e tıi' 

f\henı.Jini mutleka du~mal'ra mecburl!ıunuz l H11oıse gunü .Mektıule eteğıne do . - ı tu i[' 1 . 1 . . 1 .. . f mahsul aımağa amıl olan sebeplt>r blzım dallan ibaret bır grup şehriınlı dfr 
e. n .. • 1 d bi . i r .• e ış erı, resım. ıeyaz uzerıne ş- . . . . ı ·I r · 
Kurakösede ecıane vu. Has!ar.e ı d~ır~uğu s ğa.ol_arı komştı arın a~ rıne , lemeler, yl\n örg ülerl, ve elvan el işi top~ağ~mıza . _ ıklımlmız ~ . uyg·un e~·n ve ı g;_~e ~alıuak Vana hareket. etn'lb e io· 

\'ar. Bilhassa elek_trik var .. Hatta ı~rzu-
1 
gölurmekte ıdı. Bu sırada karşıs na 

1 
kAğıtlarile yapılmış memleket idari \e ~·erımlı, temız ve bir e:ıns tohu~1'.l ol~n Murettı şler llttlkevlnde ve ılkokutdıı 

ruma inat olsun dıye yazmıyorum • .Bır de çıkan Rlbim ıle Abdurrahman kızcağızı fiziği haıitaları, hulasa: Sekiz. dokuz ıh \lyacımızı her şeyden evvel hıssettır· rUşmeler yapmışlardır. 
çocuk ha tıçesi var. Çimenlik bir yerde 

1

1 omuzlarından ve 6_Ya~ 'arından Y_~kal 1· 1 iken bir ders yılı i ~·inde verilen emek mek tedir 
d 1> h ı öt ü ı Jlnll<n 1 tttlışmaıaı ·ı •. 

yavrular, ~.ahncaklardıı eğle~lyorlar. Lo-
1 
yara~ oğruca \a ımın ev ne g ur.-n ş· 

1 

ve mesai öğ~lmeğe ve her hak_ımdan J >üoya savaşından sonra dünya pa- E . (H .J I' . H Ik evi Y" 
kan tası Guiclyurd ... Bu Dogunun da te· ı lerd r. . . . tebriğe değen olduğu kadar, f stık.balın zarında büyük bir rekabet ba~1amışıır. . rcış u \ USı - ~ ·cış , 'l g· r ~·eıı 
cellisl GOzelyurtlarla açılmış. Trabzonda . 11 .. yetı rhtıyarlye ve kızın b_ab~sı büyUkleri o'an yavruların tedris ve ter- Büyük istibsal yapan memleketler hil- nı kurulmuş olmasın~ 1n. ~o .a~ı bir tıı:ı· 
var, füzurumda var Sarıkamısta var. ış~ mudahale etmtş ve kız . bir muddet hiyelerine gösterilen eyliği ve ihtimamı hassa kalite ve maliyet bakı ınmdan en 5_3ne zaıfında arzu edıldığı g b . 011 cli~ 
Kttrakösede rnr ... Ve biz de elbamdU- . sonra kaçırıldığ-ı evden g-erı ıdınmıştır: 1 da göstermektedir. iyi ve en ucuz ve ~· ok mahsulü piyasa- l lıyet göstermemfş ve bu yUıdeD s os~er· 
lillalı hepslnin yemeğini yedik... Mah'!emede Makbule H~h'me kcndı 1 Serg:ye gidenleri beşir.ci sınıf öğ. ya urzetmektedir . ı faı p yıllarında evrnr 1 feaıtyet raporunda muvaffakiyel ~ıııı'tı · 

..,. * * arzusile kaçtığını itiraf etmış ve yalnız retmenlerlnden Sf \'ilmiş olan iki kiiçnk ve fiyatına bakmaksızın btlyOk bir talep memiş halkevleri sırasında yer 8 trşvl~ 

Ş . d' k ul 1 b b K yaşmın ktıçük oıması dolayısile Hahiıııin \kız lalabe karşılaırakta ve i zah ·ıt ver· karş' s !nda kalan ç\ftçl bug lln bunun ta· ı' Bu _vaziyet _halkevi mensuplar~nı, ,cıır· 
ını ı o uyuc arım a era er a"a- hk · · 1 • · [))" 

k " d 1 d d d l'r- 'd ll G'· ·· Uç ay hapse ma Oınıyetıne ve Abdur- ml'ktedir Gezenler ayrılırken hatıra mamile aksi durumundadır. etmış m0 hsuı; bir raa'iyet başa 
1 
.. er osc en rn u a o6 nı g c m. oru· 1 k .1 . • 1 L 

1h k' d 1 t 1 1 . . • f d rahmanın bcraet ne arar ven mıştrr. defterine intibaları yazmaktadırlar. BuaünkU mahsulümllz bilhassa dış muhit içinde beDüz p?k yen\ b r ıı•t 
uyor 1 eve · JU yo ıçın ı z. amı e il· ı>.,.h"ım mt>vkuf bulunclul\u sır0da İ h' 1 d 6 

' sü l Halke l 1 '· ·· nterde 
k - l it kt d l .ıo k 1 t 111' '\.. 6 .. n ısar a a pı' acada en çok snrümlü o'aralc bu"'da· s o an v ge ece.. gu ar ı6ı yapma a ır ar. o ı ome re .. hk ~ . t .. dd t' 1 .. .k \ Y - 6 h 1 b 1 kt r 

. k . d 1 h 1 1 ma umıye mu e ı o an uç ayı ı ına E 1 h' 1 B "d " il'" .. maalesrf Ç')k karışıktır Bir köy- a de müessir ir ro oyn&y~ca ı · bu· ısının üzerın ~ ame eler an harı 

1 

. b 1 d ğ 1 . d h 1 t bl' · zurum n ı!aT ar aşmu ur ,5 u yımız . < • • • ~ . Jtll 
çalışıyorlar. Yol'ar s ınki şimendifer rayı e~ışi /unu u çın er a u ıye Amiri Behcet Karavel Aıru inhisarlar iden ve hatta bir tarladan b le tohumlu· l nhısnr ıı ı cınuı·u <lcuışUrl 111 

dö~enecekmiş gibi. ovanın i\·inde imla e ı m ş ır. müdürlüğü vekaletine tayi~ cdilmf ş tuzl ğumuıun karı~ık ve fena olmasından lıir Erc1ş [Hurnsi] -:- İnhirn·lar ıııeııı~ııe 
c;uretile yapılıy.>r. Gözünüz alabildiğine l k .k ren mem u-u Bülent k_omp tuzla mahal cins mahsul alaınıyo ~uz. Ziya ~a~iayıntap lahfs• rlar . id•~:~•· 
döner. I>evlet o kadar f(dakarlık yap- Rizede e e trı lerfni gezmek üzere lstanbuldan Erzuru- Malımız • , en değerli toprak mahsu· nakled~Jın·ş ve yerine Çerklş Inhlea 
ınış kf , yolun arasıra meyillenmesine Riu, [Uusu!t] - Rizede elektrik ma gelmi~tlr. Mlllhekata çıkacaktır. lümiiz olan buğdayım zı , arpamızı , dlln- muru Adil tayin edilm'ş tir. 
bllc mllsaede etmemiş, dolu dizgin ge· 

1 
tesisatı yapılmak fçin _Belediyaler Banka· ya piyasasına yUks :k evsJfta standariz) Tercan da dolu 

lirken otomobillerin yo'na ıaz kesmek s ndan 40 bin liralık hir istikraz yapıt· Bu gece nöbetçi eczane edilmiş tipler belincr ve tazta mıktarda 1 a~ 
mecburiyetinde kalmamaları için, tümsek.' mıştır. arzetmek me buriyellndeyiz ki buna Tercının Ç'ftlik köyüne dOn b~:~ıı 
atlamak ica, eden yerlerde dağları yar. \ Tes'sata yakında başlanacak ve Ri- "İstanbul,, eczanesidir ancak ( Tohum ıslıUıçıl ı ğ'ı) sayesinde ,mikdarda dolu düşır:l\ştür. Ha~arııt 
mı~, gene meyilleri arltırmamıf. Bu sene ze elektirlğe kavuşııc ; ktır. uıaşabilec0ğiz. değ-ildir. 

--================================================================================================~~· 
Askerlerden biri birden karların Ü· liyelim ... Olmaz rrı? ı Bu kısa emir yorgun yürüyen ~~:'. 

ZZeyne'J Şevk'nin yiizüne söyl <! d.ği- , leyi sanki elfktrlklendirmiştf. H,.~sı $İ' zerine olurdu. 
- O vakıt dedi yüzbaşım yorul· 

dum artık .. Ayaklarım taş gibi ... Yürü· 
yemiyorum. Tı-hammülllm kalmadı .. Bı· 

ni anlama1mış gibi baktı. Sonra : 1 lerini silahlarına göturdüler • .. ı_:er ~ştii• 
- Siz ba,ıayır, ben uyarım d iye l&hı um uzunda bir lıayal goıuklll dl: 

cevap v11rdi. ZeynEh onbaşı kımıldamadan sesten 
rak burada kalayım .. . YOzbaşl Ş ; vki ger'yc döndü. Güle· - Ktm var orada .. etti• 

rek arkasında yü•iiyen askerlerine baktı. Gölge ses vermiyo:du. Tekrtır 

10 - ) 'azan: Seıulh KAHTA L 

Yüzbaşı Şevkinin içinde sıcnk bir 
~ey sanki da11la damla erf di. Kaşlarını 
ç attı, Sesinde sevgi ve merhametini glz-

- Böyle olmaz arkadaşlar. g-evşek !er : 
U - ıı be · ıbe bir a k ı t - Kim var o:ada ... 

Ve oturduğu yerde~ufukları gözliyen nö· j düğiine göre bıı kuvveti nerede buldun. lemf'~e (' alışarak yere yıkıkn askere 
Y ruyo:uz.. ep 1' .r ş ' 1 u · A~ır bir ses işldlldl : 
turalım Bak alım. Sonu kendisi bir par· 

tıatcinin kollarınd.an İ('E ri giriyorlardı .As- Mü13zlm Kadri hatifce gülümseyerek yaklaştı : ('il kısık ve tok sesile başl ndı : - Köy b~krtsi Hasan. · l ıııd' 
Yavuş yavaş, stlahları hep 8 

,1\., 
ker lltrlyordu. Ve~beyl!tUn b!r ucunu sırlı· cevap verdi : - Çocuk mıısun ... Askfrlikte böy Annem beni yet ı şlirdi im illere yolladı 
naalıyordu. Olzaınanlrü1g-arın titreten te· - Hemşehri bu işe senın uklın er- le şey 0

1ur mu? ... Haydi kalk bakalım .. Bu bayra(jı teslim elli Allalıa ısmarladı 
siri tıir peıç a zail o·du. so~uktan uyuş- mez ... Okumu' adamda kattı vücuda ku· İnrntı canını hele memleketin şu halinde Herkes yavaş yavaş bu ahenge ken-
muş vUcudıınu h:r ılıklık sarıyor \'e bu- manda eder vücut kafaya deıtll... heyhude yHa har(' eder mi ~ Sen ancak dini uydu rdu ve dah!l mu'ltazıım bir yi.i 
nıın h~sirile katı'aşmış adele!(•ri adetA Nefer bu sözden bir şey anlamamış karşındaki on dUşmanı tepeledikten son- rUyUş haşladı . 
gevşiyordu . gibi mUltızimin yüzUne bön bön bal<h. ra ölme ğe hak kazanırsın... Ş'ınji bu v,kıt bııgÜ'l bnylı erken olmasına 

~fülhim Kadri hu kötO şartlar al- Sonra karasını bir sa~a. bir sola salladı : vUcut senin drğll me mleketindtr ... Hay- rağmen güneş yan taraflarmı kaplıyım 
tındaki yolculuktan pek mnteessir gö· - Allııh Alleh dedi. .. Bunu da ye- di kalk bakalım. dağların ardına ir.d'ğ"l için yilrUdük\eri 
zükmüyordu. ni iş'ttlm... Bu bir ka~· söz yorgun nefere bir dore hafif bir Ioşlu~a bUrUnmUştu. ş·m-

Onu'l bu nmtt edilmE7. mu~avemetl· Gülmesinde devam ed~rek ncrerin kam cı gibi tesir etti. Gözlerinde belirsiz di dalıa ıem'dnll yürüyorlar ve geceyi 
ne herk(•s hayret ediyordu. Yalnız rengi yüzüne baktı. bir alev tutuştu . Ve yıkıldığı yerden geçirebllecekleri mil hfuz bi r yerde a•ı· 
bir par('l sararm1ştı. Neferlerden lıir da· Kenerda {'ıplak kayata", yf'rde diz kalktı. yorlardı. 
ırn.ı hu hayretini meydana verdi, Kadri. boyuna varmış bir kar... Hüzgftrın lesi· Yüzbaşı Ş:vk.l Zeyı:ebe yaklaştı. Bu s•rada ktıfilenin ü:ıl\ndc giden 
ye yaklaştı : rlle bazım h{r deniz gföi dalgala01yor. - Zeyneb onbaşı dt:dl.. Bunları Zeyneb onbaşı tüff ğlnin maknnlzmas nı 

- Pek hanım evl&.dına benziyordun Bu halllile yol insana sonu ırelmiyecek- sevksiz yürüyorlar. böyle ilderııe çoğu-

1 
işletti. sert bfr sesle bnğııd ı : 

rımma ... Sağlamışsın yfne zayıf ıröı Un·' mlş htsıinl veriyordu, nıı yolda b: rakaca~ız ... Azıcık ıarkı fÖY• - Davrunma ... 

yarı karanlıkta t oy göstuen btk~ · 
soku'dular. 

- Ne bekliyorsun burada ? . 11 ı 1 st 
Bekç•1 iri boylu hlr k<>y d.,Iılıll dl' 

idi. evvela cevııp vermedi sonra J<O~til~ 
sine su val soran yüzbaşı Şavkiyl ıı:ıf 
aşağ ı bir sü1dü : 

- Sen kim o1uyorsun ki... ,~ 
O z:ıın1n Şevki kendisini ıarıılll 

lliZUIDU'\U hissetti : 
- Ben dedi yUzbaşı Şevki •.• 
Bekci tekrar sordu : 
- Mülteci misin ?... . ıW 
Şevki güldU. :-.rnlatim Kadr.i~• ı0e 

terdi. Blz milliciyiz, istersen ı.,·ıOl , 
balttecl de var. (Ark"" y,.r} 

~· 

~tı 

·· ı 



, E ,gQN HABE~RLE_R!> 
eni bir t.ec8viiz daha 

ransa ile 
lnlaşma 
Gtnidi var 

lngiliz gemilerine yapılan 
hava tecavüzleri 

~ ... ıne.~~-:~:/~~:.:~ meselesi konuşulaşak 
·""."l'IQlluaıy"L Dt•Urcler ,.~rl)·oı· SiJ~yı Jı.analının umumi bir görünOıü 

':"' 7 ( A. A.) - Anadolu ıtian- Yeni bir hadise Batan lnoiliz s·b d 7 y ı ~e~t ınuhıbirl bl:d·rıror: Hatay e 1 erya a 1 n: ha~kında Pariı büyük elçimiz Bir Hollanda gemisine vapurları 
~ Vaı ıle Hır:ciye Naım Bay Bo· •• • • N 
~et· C!ryao eden müzakert!er tecavuz edıldı Esaret hatıraları Toplayan: a. """ 

b!~ netlcelenmektcdir. Yarın Londra, 8 ( A.A. ) _ Bir HoUanda Londrada bir toplantı ---- ---.. 
kuvve: fçl~t bir e'~~~.tf~a n~;;~ deniz alta rem lal ağır bir tayran bom· yapılacak • • Tefrika: 

70 

l 
dtti EylCi~:JI e;rrnıda A:karayı bbufdfımanıtnta maruız kalmıbş veAdblr .zamb~t Londra, 8 ( A.A.) - ispanya li- Memleket eaaretının acısı bütün 
etın k a ı sure e yara anmıı r. emı u- la d d . 1 1 i . 1 • e tıaavvurunda olduğu h!k· d b l k it 1 b" em man nn a emar emiş o an ııgıl z ge· f -' l k [b • • {i h • 1 

1 Çtkaa gazete haberlerini teyit 1 ade b om es nde me .. nsupd ~r bmlld~· milerlae yapılan hava taamızfan bak· va ancıaş arın a ını ş p esız yaraıa-
r. run a u meyan 8 yar ın 1a1 • kında yapılıca't top•antıda Lort Hallfakı • 

:-Is ~lçlııılıln lt'lımslnr~ mektodlr. • , • vaziyeti lenvir ede°'*iol bi1dlrmlştlr. mff f f, fak at bız daha çolı acılanmış tık. 
~'fit 1 < A.. A. > - Hırıcıre Nazı· Bunu yapan Birçoğumuz gözyaşlarını tutamavarak 

J'J &ore dQn TDr1dye hOyük e•ç:sl Çekolovakya Ve '.T s a~az,t kabul etm,ıllr. Mül6kat c h ? bir ÇOCUk gibi ağlamağa baJ:lamışfık 
~ıtnu Qzerlndt ceryan etmiştir. um uriyetciler mi. Sudetler T 

~Ş SiYASA] 

tsmalllye JHer ckunan satık kafamızda. bir muam .. 
Görüşmelerin muvaffakiyatle bittili Silvey.şte yolumuza devam edeı:.Cen mayı daha açıyordu. Yunanlıların İzmir 

Fransız topraklarına solumuzda. M;sır ~ah:li üzerın~e blr:i:m- ve hav:ııısını i~gaı ettikleı;ni, ıstar.bulun 
lspanyo)u)aflll tecaVUZ tahmin 6difmekf8dir bire ~Uzel ve küçük b:r ka:saba ile ku.şı · it!lH k'.lvvetle!'i nüfuzu al"nda bulun:iu-

I d 0 
( A A (' k l k l~ştı..< v2 turanın i~mailiye olduğunu öğ- ğun.ı, Anadolunun ing:J,z, Fıan·:ı, Ital• "I tt• k l . • .or ra " . . ) - e os ova . d' . .. 1 J b ı A 'k C\ &.. e ı ~11 zannı Var .

1 
S d Al 1 _ •d , •l ren ık. B·ıra5ı SUveyş uzer n e u .ınan yan. merı an ve Ermeniler ara~ında tak-

-.aaDy&DlD fsviçrede ya ~ c u ~t . mın a 1 ~r. s~a 8 ~ P dn yEıı'lne kasaba idi. Palmiye ağaçlan ara- sim edilmek i•tendlğini öğrend:k. Yüre -
• J>a•is 7, ( A.A) - Pirene hudulllln· lop anlıya ışt•rıtk ed~n 1 gll:z memurhın sına g'.ıledmi.ş binalarile buıası ~a~et gil- ğimiz parça parça oldu. Bu kadu hasret-

göıü V&r mı? cfakl toınbarduoıatıları bazı gazetele rio Lo11draya g~lmlşlerdlr. zel, ce.."lnet {ı~a denebilecek bir yeı dl. Bıı ten s:>nra kavu~mak iQin can attıtım;.ı 
~ ~ tllnıede Alman neşriyatı arasın· bildirdiğine gOre İıpanya CumhuriJ!ıtçi· Çeklul9 Sud~tler 8r s:n~a'lıl srOrOş · ka·ll:a önilnde kanal ufak ı koy .şeklinde vatan baykuşlar yuvası haline g?lmiştl. 
..._ ~~·ııvre,ı L lerin'n tf hlikeli bir oyura girişerek yap· meterin muvarıa" ıyetle blttı*ı :rnnntd1l· gcnlslem~.şl Bu k"yda ufak sandallar kil· Bizi te .. elli ed0 n tek n"kta Anadc· .ıja 
~...__ .. st1hdaf ectıH~1 yazılaıa s:A: · kt d ' · " · - - " · ..,..ISllt Ut . . tel"'~ mıı olduklan zani basil olmaktadır. me e ·r. çt!' g~m!ler demirlemiş duruyordu. SU - Mu ... tafa Kem2fl Paşanın t:r m~tkave-meı 
\.... lm&ktedır. Isviçre gaze ~ veyş uıerinje bundan başka imanların cephe•1 kurmuş olmasıydı. Yalnız bu te-
'-~ ~e yo'k bu neşrty:ıtt'ln dolayı Faşist lspanyoluların Henlayn me!k(ın olduğ·ı ıbir yer yoktu. Yalnız Mısırı ~Elllyl ona k'ıırfl tedipkir bir vaı!yet al:ın 
~lar. • • • tc.praldarı üzerlnde arada sırada müte - r~tanbul htı.ımmetlnln h,yanet~ bczuycr-

' ._.. el~ ktidar me"kHn~ gelme- hır hJblığı istirahat için v~'.<kt:.a~a y!lrUycn develer.~en müte.şek • \du.]<~ıdeşi kardeşe şahsl menf~a:tlerl için 
"'-. ~ ııewıet.tlii k.ta:tında ı~vi;r~yl Fırnusı'Z lopuıklnı·ııu F&t'lst k .. l bti~ ük keı·vanlar da geze çaı pıy~rdu. kil~ ı an tu 'ce:ıtınetlere d'.lh:ı . t d:ıkika-
~~,-.t...... '"''" .... r -Y yazm"·mıştır. o lngı"ltereye gı•ttı" suveyşten ayrıldığımız günü takip e:len 1dan it''caren diş bllemeğe ta~lamıştık. Biz 
., ...._. &u" ı.·ı .,- "" tft)' )ftı•elerlnln bomhalamadı,iı ' l>l • , . 

1 
• , • , gUn ikindiye ;:tcğı-u Pcrt~a~da vardık. 2 hAdi~f.yi uzııktan daha lyl görüyorduk. 

'- taraf kıa:muş c..an 1: ı ınE;n e 2'Ö~lenlyol' Londra 8 ( A. A. ) - Sa ah yettar nlian 1921. Vladvostc-ktan ayr '1lı tamıvıı•:::n prensipleri vatana çuılanmış olan 
' hUrmet.CA.r o:muştur. Sslamanka 7, (AA.) - Umumi ka- mahafilln ~1.'dirdfltine göre: Sudıt Al· kırk gl\n olmırştu. Kırk gUnden"ceri aya - dü~anlara b:r parça da.ha müsamaha .. 
,, &on bir i~i senedir gitt :<çe ·ırtan rarglbtan teblit Fraııs: :ı; topraklarinıa mınJarı rtıı~ Buy Henlayn ~arısı ve ço·,ğımız toprağa değmem~tı. Bu kajar sı _lkı\r davranmak iç:n icat edllm~~ birer t·ı
~ ~a, İsvl;reye t 11haf na - Fa,ıst tıyy~~elerl tarafıadı_n bombar· cuklarile Jshrnbat etmek uzre buraya kıntıya rağmen vatan da artık pek -y.ıkı·ı'za.k~.an ba~ka bir şe~ değildi. içimizdeki 
~· batınaktadır. işe evvel~ c'.lğrafya duman edlldıti hakkında bOtun gazetele· gelmtıtlr. nımıza gelmişti. . _ . htizun. h:ıc:ret acı~ı b.r kat <!lha artml$tl. 

~~t.ta»ıa rln 1azmıı o'duau haberler katiretle Portsalt • Göz yışlarını zaptetmeğe muvaffak ola-
'-~"'-• nnda.n ba~laınmış ve genç- yalınYanmak.tadır. Hakikatta mevcut ol· fı·ıı•stı•n karışıyor . Portsait kana.im Akdenize açı!:m ağ- 1 mıyan t!r ç:k arkadaşlar birbirlerini te. 

tM.:~ 1&a.ııtının Alman oldck.l:m tel· d U t••· , l'I ot ... 1 d ,...~ır · mayan bu badiaenln efkln umumlyey· zının her iki tarafın a yapılmış t y ,.. v~ se •. ye :gayr_ e .. ıycr ar ı. 
-..._ ~·~:...' ifsattan baıka bir feYe delalet etmediti gayet muntazam bir şeh:rdlr. G: m:m· ~ ı Memle'<et":ı esaretinin acısı bUtiln 
...... ~~~tle Berner Ta&blatt şu 

1 1 
l K d .. d . gelir gelmez r!htıma yan":l.ştı. Fakat dı~n- vatanjaşların ka1oini <:ıiiphe~iz parala -

~~dır: an .atı mış ır. ll US ClVarın a yenı rı kimse giri.P çıkamadı. Biz granj: dire-ımıştı. Fakat biz herkesten daha çok bu 
~ tne!ktep kıltap!arı hususi şa· Yeni bir tecavuz daha vak'alar A-jne büyUk Tüık bayr~ğını çe1<mlştlk. Bu- sızı ile yanmı~tık . Uzun müddet ayrı dil· 

~ Aı.... lndan yazılmamaktadır. M 

1 
• nu göıen sayılmaz derec:::!e ç:'.< arıp:arışülen bir s~vgll:ye kavu~mak ümt:me ik -

""llhda. herkes blllr k:, kükQmet- lla,·a halar~·uhnı Layyarcl4•rc Kudus, 7 (~\. A.) - Tu ukerıme r htıma toplanmışlardı. Sırtlarında cnta- limlerl aşan fakat pnunla tam birleşeceği 
~ blrttır. BinaenaleYh mektep ki • al~~ elliler gitmekte. ~lan bır kamyonda bir bo::aba rllerl taşl::ırında fç-.!er: nize bakarak: zaman öHlm derecesinde hasta yattığını 
~--- ~r geçen neşr!yattan Hitıer Paris, 7 (A. A.) - Dün ispanya patlamış ıçınde bulunanla?dan bir lo~f- - Ellah yamuru 'Iü ı:.dye... i:>ğr::nen b'r 9..şık gtbiyjfk. 
'~ haber:ıar olmamac;ına f.ht i üzerinden gelen Uç tayyara Jo'ransız top- llz_ nefe!l yaralanmış ve bir diğeri 0 !· - Allah yensuru Türkiye... (Arkası var) 

h:..._.eı... rakları ozerlnde Fraııs·z bava müdafaa mu.'lQr. B~ cıvarda bir oete fş~aftan ba• D!ye bağrışıyorlardı. Blz cnlnın bu E 
'-t.:.,- ta-ııa.n L batarya'arınm mukavemetine maruz ka· rlnı oğlu ile beraber öldDımtııtur. <-öylenmeler:nden t:r şey anlayamıyor • r:.lll'lllll Ta)Jll 
~~ ·• Gaıette de auzanne ~ · 'I/ ~. l" ["' .. .ı "-~ !.Cldettı Jarftk geriye dOnmOş\erdir. dult. Y1lnız Mu:tafa Kemal adı b.ze ya - .r. il( 111' llfjllnue.11: 
~ar blr ifade trull:ınma.'kta ve R J ,. k ban'"ı değil id;. Trablus Garp mu:1arebe- E 
\.ı."il't ı.ı:nu ıbtknelidjrler kl, bütün Cumhuriyetciler tahkikat u zve t ın ararı leri~i hatırlıyanlar bunun crada'd mUca· oğlu ~~:y~ v:::ı: :~~~:en~:b:::~ ~~ 
(_....._.,l"l_rlnüttettkan b!r tek mevzu:la l . t d"l delerle kanc:mış bir zab!tlmizin adı olju- k 
"it 1ııL -oe bu yapı masını ıs e ı er ' mev tinde vaki bir k•tı tarlayı 326 ... 
~her~ mevzu tst:klı\1 mevıuu- Buhrandan mesul olanlar ğunu blliycrlardı. Fakat Türkiye ve Ml'S- nesinde 15 adet madeni altun mukabl-
~ 'e Pahasına oluna ken:!:mizi Londra, 8 ( A.A. ) - Arsendire tata Ktmal kel!melerinl b"r'c!r'ne b:rıe~ - !inde haricen Mehmet oğlu Muharnm· 
~ a.ıtınt1a yaş'ltmağa ta!ham - Mollere bombardımanı dolaJııile icap hakkında tahkikat · tlrerek bir netice çıkarmak biz!m için den sa•1, almak suretne tasıtrufuad• 

ı.., _·~·.. ı h d mümkiln olamıyordu. B'z bu hal:'le bir a 
,,. . eden tahkikatın yapı ması usuıun 8 Vaoirgton, 7 (A A.) - Cumhur- r:ırça şa.,kın ve durgun bir vaı:yette k'll- olduğundan namına tapuya teacllinl ta .. 

lh..... 2on seneler zarfında güt- cumhuriyetçi ispanyanın teklifi kabul - "' • l t · t · il k "tl ı · rln h...-...ıı ~'ki reisi Ruzvelt Amerikanın geçirdiği eko· mıştık Bu sırada. Portsait poUs müdür • ep e mış ve apu ııc ayı er uıe " 
~ '1.ır te ~lYaseti üzerine, Isviçrenin edilmlttir. nomik bubranındu mesut Endüstriyeli lUğU v~zlfesint ifa ejen bir İngmz taşında de yapılan. araştırmada sözü geçen tat· 
~ !'eddltt aö·termesini ha!<lı Bir aylık faaliyet ve Final' sal bazı TrOsUer hakkında fah . fes vaziyetinde bir ~o:·; müfrezesi cl:luğu lanın kıydı tıu'uoemadıtıodan sınetlil 

'rtt tılz. Fnslsllt•r bir 
8

,·da 70 ~ehir klkat yapmak üzere · blr pulemento halde vapur•tmuz'l geldi. Yanlannda o tasarruf~ta ktyasen muamele ifasını ka• 
lllls da Fransadan =- zahdetİ.m·r beyetlnin teıkilinl teklif etmiıtir. zamana kadar na~!lrn Mı~ırda. kalını~ bir rar verılmıı . oldu~dan bu tarli ne Ray Türk e:-trl bulunuyordu. allkal taTa~rufıyalerı mevcut olanlanıı 

~- - rı memnun Salamanka, 7 (A. A.) - Faşist ıs. H l' tk ı ·u de Siiveyşten gelmekte olduğumuz iken tarihi lllndan itibaren on gün içinde 
'-.~ laıeteıe i ""':zl 

1 1 
d panyol kuvvetleri Mayıs içinde 45.000 U Ull nu U ngı ere dllerlne telefonla haber verilmiş olduğun- evrakı müsbitelerile birlikte tapu mildtır• 

!tııı. ~ r · a5 • arının ç n e kilometre murabbai toprak ele geçirmiı ı·y·ı karşılandı j b i · Tü ki~ t: b ı i d ö l ""'Q t bk'k t o Q 1 17 6 938 ~"'il~ haberterle Tunusıta da kı . . . ~n u es r. r yeye. er'l er m z e g - ~· ne v__e a .:ıı a 
1 

g n o an • 
tler~nirı ~ lamı oldu· nu, ler 70 ıehlr ve köy zabdetm1iılerdlr. L?ııdra, 5 (A . A) .:_ Dün Amcnika t rme~ U7.e~~' bize, teslı~ ~ et~eğe ge~r - uma runn m al lnd~ bulundurufacak 

asu 4 -!i ~ Fıanko bnkOmeti Fransa ve oglltere H 
1 

f N B 
8 1

, lrad ttl"' ı mlşler .. ı. Te_ .mm ıame.e_i b. tUkten ~:m- tabilik memuruna muracaat etmeleri 
eıt şiddetle teJip ettiglni arafındao yapılan ıavasnt teklifini red- ar ek ye I az

1
1

1
r• ay : ~~ d b~ _fikıl ra bunlar d!t geldikleri gibi g:ttller. ilin olunur. (No. 409) 

er. Fllhak'..ka uzun zam.an- d tml tir nutu a ng tere mu ı ın e yu tık l:ııberter • f .... 
''l'unUı.\:ta memn•ıniyetsizllk e 1 · ehemmiyet atr.ıdilm~kte ve logiltcre ile Bu ~ıralarda rıhtımda yığılmış bulu- Eı'Zltl"l4111 Viltige.tilu/.tm: 

'--~~le dır, ve nüı:ayet bir a'Ydanberi 
144 130 

k" · • • d" Ameri~a hOkumetinin lam bir fıkir mu- nan veya sandalhrla vapurumu~u ~evir - Aşkale kazasında yapılmakta olan 
'· r bne Olmuş, halk sil!ı.ha E3· • ışı serğıyı gez 1 tabakatı besledikleri lebatiiz etllrilmek·' mi~ ~l:ın arap}arla. aramızda ll:r samım;- Uk okul binası ikmal lnıaab ile çatt in• 
~ Ankara 7, [A.A.] - Tnrk Tarih Ka- tedir. • 3•et hıı•ıl olmuştu. Onhrd-an g<ıtlr:tl'deri patı 8824 lira 95 kuruş bedeli k .. lf 
'""-hıihternıete siyasetinden çok nununuo Dolmababçe sarayında açııaı Kanton yeniden bazı gıda mad:felerini satın alıyor ve u - mukabilinde açık eksiltme üsulu ile ek· 

taldi> et.t'lıll ve halkı kendine tarih aerglainl 1 l(avıs 938.·den bu güne zaktan •ızağa konuc:uyorduk. Bu sırarla slltmeye konulmuş'ur. 
b......--.. hıA..~.. " b b } d 1 - Eksiltme 20 H12iran 938 Paıer-
~ """inik actz aösterdiği için, bu kadar 19995 klıi ıiyaret etmlı " tarih om 8 an ı 1 ~eh!rde ~:ıtılan g:ızetelerden getirtmeli test günQ saat 14 de Yillyet daimt en• 

landıar.c1ıan da başını kurta - serrlalnln ıçtldılJ rüaden hu gllae ka· Tokyo, 7 (A. A.) - Kanton dün . düşündük ve crada sandalla dola~an a- cümen oduında yapılacakbr. 
~ · dar ziyaretellerln yekünu 141 bin ıao yeniden boml:»arcbman edllmişUr. 1 raplardan birine sesıe.ndik. 2 - lsteklller bu işe ait evrakı fın· 

-...... tılaeteıer:nın bu mevıuıar et- klflıl bulmuttur. · 1 . . . - Yalhv-9.n ... Küllü ceraldi yevmiye ... nlJeJi villJet dalmt encümen ve Naha 
~lt etnıeıerıne ~ğmen huiç- • • Sanat mekteplerı sergısı Ar:ıp gazete isedlğ:.ıtılzi anlamıştı . Bi- mQdürlütünde okuya bilirler. 

b-.111~ liarecllerinın bozuk hareket- Bır yanar dağ feveran ettı A k 3 (A A ) - y 1 J raz ~onra bir kucak gazete ile Ç!kıp gel dl. 3 - Muvakkat ttminatı r.,a2 liradır. 
iM.:.~ llatav U n ara, • ' • en aoı an Bu arap~a. ıazeteıleri anhmak bizim i"~n 4 - i.teldll•r HSmi gazetenin 
... ~ 'I'~ .., meseıeslnden bildtii- Mani a, 7 ( A. A.) - Mayon yuıar t ranat mehtepleai nrglli btlyuk bir ra~- m·~h lcll ,.,A kcJ · 1 1 i '4 " 7-S 936 gün ve 3297 sayıb musbasında 

19 llleseı-ıert bl d......... d•"' Othlf bir tt • b ta · · · ,., a · QC're :c- ı. verıı n ç m. ı: .. e arapça k tali ıtır - i'-al ~,.. ne raız -- ,.ı m ıure e ıe.verana •ı · bet görmektedir. Sergıya ıimdlye kader t:':?n bir çcık arikaclaşlar vardı. 6nhrı ya- g• an m ameye gore ves • arını 
, l IDlfbr. Civar kOJltr halkı debf8t içinde ziyant edenlerin miktarı fSOO ıe bılit numza aldık ve pı9telerln Ti1r.kiyeye ta- .::~~=ı:~;nh!y~:~~!~t>::1~f!~::. 

.. - ı · .:. _ DlPLoMAT kaçmıktıd1rlar, olmuttur. aU~k eden ~nı birer birer oımtt\W. ıtmtlın illa olunu, <No. 8~ +~ 



Südün kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. ' , 

Umum satı'Şyefi: Jstanbul, rahtakale Caddesi 51 - . ~ 

---- ~t llrızli'n11 

· Trabzonda yapifacak Atatürk 
Anıd müsabaka şartları 

Görülen ltlzum iizeriro, Trabzondu yapılan.k olan Ataliiı k Anıdı ınil 511 

Trabzon İlbaylığından: . 
kası 30 - Hıııiran - 1 !•~8 tarllıinc temdit edilmiştir. 

bil. 

1 - 'I'rabzonda bir Atbturk Anıdı yap•lacaktır. 
2 - A11ıt projı.::si RO - Hnz!ran - 1<}:18 ze kadar mürıukıısaya konulıııuşlll~· ~-

.. 3 ~. Talipler bu hususta 1\Ullür B~kanlı~ı. ~ üksek öıtretim Genel ~ıır~r. 
tor!n~lı ıle tstanbııl G'lze1 San'atlıır A1rn1amısınden mufassal malumat alabııtr p 

..\. - 'l'rel>Z'mda yııpılacak obn Atatürk A 1Hh bir portre bey keli oıaıııY
1

11• 
'l'rabıonun Mılli mücadeledeki rolünii va .Atntü~k'Un 'I'ntbzonu muhtelif ıaıııa r 
!arda teşriflerinde halkın heyrıcanlarını ifade eder ınahiyeıte bir Abide olacaktı · 

5 - Bu .\bide için tızemi ( 140,COO ) lira kadar sartedilecektir. '. 11111 
fi - Ml\sabnkaya en az lstanbul GUzel S.m'utlar Akademisini bitirrrıış 0 

Tllrk heykeltraşh:ırı girebilirler. . ıM 
7 - BO - Haziran - 19J8 gtinü akşamına kadar l\faket ve projeler Jstıınbll 

GUzel S~n'atlar Akademisi Dtrektörlü~üne teslim edilmiş bulunmalıdır. 
8 - Maketler en az 1 / 50 büyUklüğünde olacaktır. 
!J - Projeler Anıılın nibuişekil hakkında tam bir fikir verecek vuıııJılS 

olmalıdır. . - o 
10 - Anıt kaidesinin blok halinde mermerden ve hevke! ile kabartraaıarı . ştır· 

hrenzdan olması şayanı arzu ise de bu cihet heykeltraşın takdirine bırakılD11 ıırı 
1 l - Pr');e ve maketler Güzel San'atlnr Akademısinde Türk ve yeb8 il) 

s1n'ııtkarlardan teşkil olunacak ,Jllri heyetinc3 tetkik edilerek birinciye ( ıot 
ve ikinciye ( 500) lira mUkfıfat verilecektir. lllr' 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 
Gtlrcl.kapııı Kanfiar ~artuı 

12 - Anıt yapılacrk mahal tam bir milstevl şekilde kabul olunınuş (ığı 
Anlt ma~allinin fotoğrafları ile mevzua esa<> olaca!! yazılar Kn'tnr Bak8!'e~· 
yüksek Öğretim .G~nel Direktürli'ığl\nden ve Güzel Sım'ııllar Akademisi pır3 

1 

/;,,TJ':Olfl'l(JJI J''ifri//ef inden: törlUğünden parasız alınabilir. ( .To. 3lO) ~ 
znuramh Satıı Yeri NEŞET SOLAKOGLU ve ORTAÖI 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden 
'llthmin 

bedeli 
L. K. 

12 
12 
30 

15 
12 
12 
15 
12 
15 

150 
250 

20 

12 

30 
12 
12 
12 
GO 
20 

12 
ıs 

30 
30 

30 

Vakfı 

K:\ba ~eyh 
Kn.b~ .şeyh 

Hncı Yusuf 
Zeynel 

> 
:;> 

Hncı Emin 
Alemdar Nunıllnh 
Hncı Mennan 
Yeğen nğ:ı. 

Hacı Hiiseyin 
V:ı.ni ef. 
~1::ı.nn.v oğlu 

Ava~~ oğlu 

Narmanlı Hacı Hi.idcyin 

Hacı Mennan 
Kağı2manlı 

Kazaz znde 
Ha::ı Yusuf 

, l 

Arabkirler 

> 
BaL pazarı 
Haf aflar 

> 

• 

• 
• 

!'\umarası 

400 197 
95 

4 

18 
22 
20 
10 
2 
4 

Eski b:.ıkırcıl .. ır 1118 
78 
68 
11 

Glircii K. 
Kavaflar 

> 
Kevelciler 
Kavaflar 

> 

Kasım p::ı.şa 

Habip ef. s. 
Kavaflar 
Mahalle başı 
Kavaflar 
r-3 n.t paz:ı. n 

> 

26/ 28 
21 

7 

5 
70 
27 

11 

G 

8 

Cinsi 

Diıkkan 

• 
> 
> , 
> 

> 

Kahve 
Kap:ı.n h:ı.nı 

DUkkô.n 
) 

> 

> , 
> 
> 

Dli.k~:ün 

Kiteçh:ınC' 

Diik1<fin 
) 

> 
> ;) • > 2 ) 

Aşka1e kaza;ıuın pırnakapan köyü t 
He o~ııl bimsının 2474 lira 4'\ kımış ke· Erzurum nhisarlar Başmüdürlüg"' ünden: 

1 ~if bedelli ikma\ inr,a'lfı ar>ık eksiltme il . ~ . ,:ııı 
Usulu ile eksilımeye kor. u\muştur. 1 - To:tum da yrıpılncak !1542 lira 9 kuruş keşif bedeli idam binası 111

'' 

) 1 - Eks!ltme 20 H-.z'ran 9:18 Pa· :3-!i-938 de ih'ile edilm0 diğinden açık f ksiltmecıi son gün temdid edilmiştir. 1~ı 
zartcst günl'ı s~at 14 de Erzurum hOklıt 2 - E{siltm., 14·fi 938 Sali günü saat 15 de istıınhtil lrnbataş'.la ki ıevııı 

1 met konıığı içinde vilayet daimi er.cümen ve ıruhayat komisyonunda yapılacaktır. . deıı 
1 od•smda yaJHlecal{fır. !) ş t ı b d I 'dare • •J - nr name er e e mukabilinde levazım .<;ubesinden ve mahalli ı 

2 - Bu iş~ ait keşif ce1veli ve rn'r alınabilir. ' " 
fen~.i evrakını Nafı~. müdürlUk ve daimi ·1 - lstanbııla kadar gideıniyccek olım talipler ihl.:lle ~ünii aynı saatl

8 00 
1 

ercumerde okunauılır. ı.. ç k u 1 ·ı b' ı·ı. 1 .. 1.. .. .. d d b'Jtrler· ) ,...~ kk . 
1 

(' 
1
. d l·u u g venme ı ı ara . ıırı e ır ııı.de rnşmudtiı uı1'umuze e muracaat e e ı 

:) :nuva at temınatl 8) ıra ır. n (~o. 40'2) 4} ~ 
4 istekliler resmi Gazetenin 7-5 9:JB ~ 

gUn ve :1297 sayılı tusbasında çı\.:an ta- E f h• } B ••d•• ı·· ""•• d O: 
limatnameye göre vesikalarını hazırlayıp rzurum n ısar ar aşmu ur ugun e 1 

b
• . . dd d 1 .. lt ı:ıı81 '.r~ncı ma. e e .. yazı .ı gun ~e saa a 1 - Göle de yapılrcıık 9fli4 lira 75 kuru~ keşif bedeli idare Jıirası iP~ 

y1ı~laye1t daımt encum~(nNıne ~m91u)ra4c~~ttlaı·- :~-ü-Sl38 de ibale edilmediğinden acık eksiltmesi on glin t mdld edilmiştir. . .;ı· 
ı an o unur. o. i) a 2 I'k ·ıt 1' 6 93" S J .• ~ . d kı ıe - ; ·sı ıne -:t · - 0 a ı guou s~at H 30 da lstanbııl kabatıış 'l 

/<.,'ı•:.ıtl'lflll ViilifiıjiJuif!JI: zım ve muhayant komisyonunda yaıııiacikt·-. .. Jel' 
' :3 - Şartnameler bedel mukubilinde levazım ~ubesinden başmüdürlüğürııuı 

Erzurumda yeniden ynpılacak olam Ye mahallli idarelerden ulınabiFr. 1 
Doğum evinin 12000 liralık in~aatı kil- 4 - İstanbula kadar gidemiyEcek o\an talipler ihale glinii syn1 sııatta 

00 

palı zaf usulile eksiltmeye konulmuştur. buçuk giivenme para1aril~ birlikde başmi.i·1üdiii!iiın lzecl9 müracaat edehillrlef· 
1 - Eksiltme 13 Haziran 938 Pa- ., 4 •l <No. 4fl3J :·~ ./ 

zartesl günü saat 14 Etzurum HUkllınet ~ 
~~~:~~d~ç~~~~la~~~~~t daimi encUmen Erzurum İnhisarlar Başmüdürlügv ünden: 1 

2 - i\Iuvakkat teminatı (900) liradır. ·11aS 
:3 - tstekliler evrakı fenniyesini Vi· 1 - l Insanlrnle de yapılC!cak 92i2 lira 54 kuru~ keş'f bedelli idare 

1
'
1 

Yukarıda bedel: mııhamıneni. vakfı. v~kfı. nıevkii. 111ınrnr!l.ıSI. cin~i yazı tı ::ı.1rn

r:.t miiznyede müddeti zarfında kil'Uya bağlanma:lığından müzayedeleri !)/ 6 ' 938 
per~cmbr giiniine kad'.lr uzatılmı~tır. Tal pler:n yüzde yedi buQuk teminat ::ıkçelc-

Jayet dııimi encUmeninde ve Eı zurum 3-ti-93~ de ih ıle edilııı€diğinden açık ek<>iltmesi on gl'ın temdid edilmiştir. . ~t.· 
ı Anlrnra, l~tanbul nafia mUdürlüklerinde 2 - Eksiltme 14 6-9:Jt\ Salı günll saat 15 30 ela İstanbul kabataşda sı ıe 
okuyabilirler. zım ve mubayaat komisyonunda yapıTacaklıf, .. ıW 

4 - Ş!mdlye kadar bu gibi işler :1 - Şarlnameler becl~l ınukahilinde levazım şubesinden başmlidür1liğtı!11 
yaptığına dair nafia Vekaletinden alın- den ve mahalli idarelerden a1ınabilir. 0 ~ 
mış ebllyet vesikası ve ticrret odası 4 - lstanbula t"adar gideıniyeceJ{ olan talipler iba1e günü aynı s~all3 ~ 

rl1 vakflnr idare.:;ine gelmeleri. (No. 401) 

Erzurum Belediye Reisliğinden : vesikalarını ibrtz etmeleri mecburidir. buçuk güvenme pa alarile birlikde ba~mndUrlnğümüzede mllrzcaat edebilirler· 
5 - İstekliler teklif m~ktuplarını (No. 4114) ,V 

• ·o. 
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222 
214 

232 
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17 
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!l2 
DO 
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!14 

100 

B~clcli nıuhaınnwni 

L Kuru~ .\Icvkii 
100 Eski mal meydanında 
100 > > > 
80 > > • 

120 • > > 

20 Kale k::ı.pısıncl:ı. 

20 Kale kapısınu rı. 

85 Zahire halinde 

75 > > 
75 > > 

20 Kavalırta iki tarl:ı. 

.50 Murat Paı;::ı.da 
75 Zah.rc halinde 
25 N::ı.lbn.ntlard~ 

25 • 
25 ;; 

70 > 

25 ~ 

25 > 

Cinsi 

Mağaza. 

> 

• 
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Dükka.n 

> 
Mağaza 

> 

> 
Tarın 

Mağaza 

> 
Diikkı\n 

> 
> 

Kahve 
Dükkı'.ın 

> 

Kalwe 

ikinci maddede yazılı saattan bir saat 
evvelisine kadar Vıltıyet daimi er.cümen 
riyasetine göndermeleri mecburidir. Pos
ta ile gönderilecek mektuplar ikinci 
maddede yazılı saata kadar gelmiş ol
ması ve dış zıırtiarı mumla iyice kapa
tılmış ve mUbllrlenmiş olmesı şartttr. 
Postada vukubulacak gecikmelerin kabul 
edilmiyeceğ'I ilan olunur. (No.ilW) 4 4 

J;,"'r :.u ı·u m lleledi.'le 
liİ//flSd İJldf>ll : 

Errnrum belediye tenzifat a•abaları · 
nın lıir srnelik lrnıiratına mü
nııkasa mllddeli içtnde talip zuhur etme
diğinden münakasa 7 6-9:18 tar:Jıinden 
il\baren ın_glin uzatılarak lha'csi 17 H-
9i38 Cuma günü saat 14 de bırakılnı1 ş-

l tır. 'l'aliplerin mezkOr gUn ve saatta be
lediy;: ye müracaattan i!an olunur. 

30 Kez kahve~i (No. '105) 

J-.:ı·:.,rı·a111 /Jefodi.'f<' 
riy((,"\el i11<fou : 

Belediye daires ine nit yu.1<arıda mevki ve bedeli nrnhamıneni y:ı.zılı nrnğaıalar 
ı G 938 t.:ırlhmt1en 31 5 ' 939 tar!htnc kadnr icar1 verilmek ü~re 15 güd mudj!tle 
t ckrnr müznyedeye çıknrılmış olup 15 6 938 tarihine mü":ı.d'f c; •. ar.:jnmb:ı. g linü sut 
14 te Beledlye dairesinde ihalec;l yapı l.ıc a ğından talip .olanların Belediye Muha~e-
tıe('.inc miir~car.t emclen ilan olunur. (No. 398) 4 - 1 '('..,rh olunan tenzitat ve tenvirat re-

Er::ın·uı11 llf'ledi!J<' 
lldslit/i11deu: 

, , , 
1 
simlerinin teka\ir cetvelleri her mahalle · 

'
/~ı· ~lf l'lfJll .ls/,·<Jı•ı .'Vtl 111 de htıkkın göre bileceği mahallere talik 

. tf 1110 A' om İ."\l/Olllfll(lrllı : 
1 edilmiştir. 

, • • . • 1 Vergi ve resimlerin Birinci taksiti 

Şehir da\ıi 1indc eşhasa ait hlr çok 
ı uvuklı.ırın her 1 nrn fla doltışmuk sureli le 
çarşı ve cııddeleri telvls ettikleri ve umu
mi cadde ve bahçelere dikilen ağcç'arın 

cJiİ)1 erini eşerek etrtfa yaymakta olduk
lım gö;Ulmektedir. Bir ıuraftan cadde 
ve sokal{lnr temizlenir';en diğer tarııflan 
tavukların lıu gibi yerleri telvis etmeleri 

.\'ikmak has a~esııı~e Y nıden yapı - Ağustos 1 9H8 ikinci taksili 1 Kanuni 
'acak güney ~avıyontı ıle koridoru ka · ' sani 939 tıuihindo olmak üzre iki taksit-
paı1 zarfla eksıllın~ye konulınuslur. • . _ 

' • < , , • • • • • le a'ın2caktır. Bu larılı'ere kadar oden-
K'!~if hecloli 2Rtl51 yırmı s~k z l~ın . . . , . .. ıı· b' ı· r it kuruştur ilk meyen vergı ve resımlere Belrdı~e J..a

ellı yuz e ı ır ıra ) 8 1 • • • , nununıın t 12 ci maddes·ne göre 0
" 10 

tcminalı 2148 iki bin yiiz ~ırk. stıkı~ lır~ zam 01tınrc1ktır. Malnllin yıkılm;s: va 
seksa11 İ.İ" Hfl kurıışlô.r hksıltmesı 2,, . . . . . . ... '· ·.. .. . . hoşluğu ıçın yapılecak ıtırazlar ışbu tak-
~azıran 9.~8 Per~~nh9 gmı~ saat onb: ı de 

1
sitlerJen evvel olması lazımdır. Geçen 

bızurnrrda aslcerı saltı a mı koın~ ... y0 · 1taksit!er i~:in yapılacak itirazlar n!lz!Jrı 
nur:d>J yapılacaktır. Şartrame, k~şıf va. itibara alınmayacağı ih\n olunur. 
r2siınleri her giin komisyonda gürU(l'bi- · (No. 40ü) 2-1 
lir, T~ klit mektupla:ı belli glinde lıelll 

ve gerekse sıhbnt bakımından mahzu•lu saaltan hir s:ıat evvel komisyon başka:ı.-

ve bilbessa mczbeleleri eşerek sOpriin· 

liiyü ortalığa yayma'a•ı gerek trn1izlik 

oldıığundıın bu mr:hzurları önlem~k Uzre Jıtrına verilıni" veya posta ile g·önd~ril-

Bahlp n Ba.tmuharriri 
ciıüD abAN 

., .,, 1 Umumi ne11"l1atı idare eden Yt.11 İflerl 
tavukların sokuklaıa ve caddelere hıra - mlş buluraraktır. Talipltrin bıı ğibi iş · llltlrt: aahdır o'CLOU 
kılmaması aksi taktirde belediyece Hrnr lerlndc ebllyatleri o1du~una dttir vesiktt 
edtleceldcrl illn olunur. (No 407) 4 1 ibraz etmeleri lhımdır. (No. 382) 4 2 , Bası141fı ı•r DOQV l•J&mt'fl 

''DAİMA . 

TİRYAKI 
IÇIYORU f\A,, 

k, bunll e Her Tirya ı d rı? 
sôyluyor.Acaba nr e 

Çünki: , 
e Tiryaki sigarasıd~~· 
tarın uzun zanı~" 1 3 
beri beklediklerı 5 g 
radır. 

arı' e Tiryakinin hard ğll 
her zaman aynı olf ıJ eti 
gibi içimi ve ne as 
de hiç değişmez. " 

Her zaıt13 

;VNl .~HARMAN: 
AVNi i Ç i ~ · 
AVNi NEFAS~fl 
, TİRYAK/VE 
BULABİLİRSiNIZ! 
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