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-

Pazarte fden m ada her gün çıkar 

Sn''ISt hf"l' YPl'dP O k1tl't1Şlllr . --....-..... ... ... ... 

Bnsı1mayan yanlar ge i verilmez 

Hiiklimet Yeni Bütçeyi Meclise Verdi 
B -k • b •• 21 AB ·ı 300 b • 1 Yarınki teknisyenlerimiz u sene ı utçe l.f" mı yon, ın .. . - . 

lira olarak tesbit edildi 1~. Oc~gının m!ite'!azı bır 
Memleket mDdafaası için ordu bDtçesi 

15 milyon lira daha arttırıldı 

koşesınde degerh, genç 
istidat yetiştiriliyor 

Burada, iki sene icinde elde edilen 
' 

.,._ Ankara 2 ( A. A. ) - Hüktlmet 1928 yıh hlltçes1nl 
9'41Dlutaya verınlıUr. 
t. Bntçe 937 yıla bQtçesine nazaran, on yedi milyon Ura 
•zlasUe 248 milyon 800 bin liradır. 

zırlanmış ve Bnyük Mlllet Meclisine verilmiştir. Yeni bütçe- Sanat eserlerini görenler, iftiharla 
mlıln vekQnu 248 milyon, 300 bin olarak tesbit edilmiştir. 

G~çen ~ene butçeslne nazllran bu yılın fazlası 17 mil· göğüslerini kabartabilirler 
yon liradır. Yeni bütçede orduya Knıtur ve Ziraat işlerine 

,_ Bütçede memleketin mndafaası için 15 milyon, Kültür, 
'1fltbk ve ZlraHt gibi faydalı fşler için de geçen yıl bUt· f8!ne nazaran, 6 mtlyon 500 bin lira kadarrfaıla tahsisat 

bllhassa ehemmiyet verilmiştir. Sırtı?a kalın iki J?alt? geymiş, ayak-
HUkilmet bu yıl yeni bir vergi ibda~ etmemiştir. Hatta larında k~çe pabuç!arıle JŞ oca~rının. ka· 

buhran muvazene hayvan ve sair vergiler. tahrif edHecektir. pıs~nl bekıeyen in boylu M lı'Tlet,cı~fn onuımu~ tur. 
Progr1tmlara başlanmış olan demfryollan inşaatı ve sa

lllytlPf 'ne için fcabPden karşılıklarda ayrıca temin edilmiştir. 
•~ Maliye Vekili 1''uııt Aı:trah bu münasebetle Anadolu A· 
Mn11na ıu beyanatta bulunmuştur. 

' . ' . . Onune geldiğim zaman onun rlJdıyell· 
Blltçemızde bulunun fazlalığm varıdııt fazlasıle kapntı· . 

8 
· t 

1 
t • • it d k . . nın ve mır avır annın esı ı ıı a n· lacağına emın bulunuyoruz, hatta bu fazlalığın flcrlkı sene· lımık durdum : 

lerde daha ziyade inkişef edeceğine kani bulunuyoruz. - Bay ihsanı gormek btC'yoı um 
Her hususta vatandıışlarımıza her yıl daha ziyade ko da.. Dedim. 

- 1938 Bntçesl varidat ve sarfiyatı denk olarak ha· layhk gösterileceğinden eminim. - içeriye sor l Diye cevap verdi. 

Küçük esnafın 
acıkh vaziyeti 
Evvelki .run Oıtudan bir mektup al

dık. Bu mektuba göre, kasaba mer
ktırnde elUye yakur-mağaza ve dUklmn 
'ardır. Fakat, bunların ancak be~ altısı 
"1-ınayelerlntn faılalıtı ve alış verlşlerl
llln çot olması sebebUe müreffehen geçı
~lar. KUçUk esnaf lse, yokluk içinde 
tlrı>ıruyor. 

Bu aennaye sahibi insanlar. zarurt 
llı\!Ji.çlara ne 14zımsa, hepslnl matazaıa
~ dolclurmUfl&r. Mesela. blr mantfa -
tt1ra, lllatazuına girditlnlz zaman, ken -
Gbıtzı bir bonmarşede aanıyorsunuz. Bu-
ttcta.manıtaturadan b&.flıyarak, tuhafiye 
..,ası, ayakkabı ve saire hUlAsa çocuk 
~lltUne kadar her feyl bulablUyorsu -
"ili. Yanı ufak esnafın görebileceği bU -
~ lflerl ellerinden alm~lar. HattA bu 
~aza sahipleri yüksek sermayelerlle 
;!eateclliğe, oduneuıuta, debağate ka -
:"'f eı uzatmı4lar. 

Geriye kalan esnaf meyva ve ufak 
"re& aatı.fından ba,ka bir şey yapamıyor, 
~f~a .sermayeleri de on llrayı geçmiyor. 
~lllllardan en fazla alış verlf edenın gün
~k kuancı otuz kuruşu geçmez. 

Ot Bu vaziyete baktıtımız zaman yalnız 
~ detıı. hemel\ı bUtUn dotu •ehlrlerı 
~~tlzde canlanır. Çllnkü manzara bir
""'llllrı aynidir. 

l:rzurumda da ihsan Clnisli ortaya 
~ ta kilosu 15 kuruttan • et satmap 
~ayınca, tehirdekl otuzdan fazla kaaap 
'i:tlıii"'&Uak bullak oldu. Hattı blr zatın 
~ )'azdıtına göre, cumhuriyet cadde -
~e kasap Ahmedln yanında ayda 20 ll
~~retıe ~alı§an sekiz nutuslu aile sahibi 
··~nıu Mehmec:te patronu yol vermiş. 

"1 OörUlUyor kl, elim blr manzara kar
tıa lldayız. Fakat bu manzara ellm oldu-

kadar da dU4UndUrUcUdUr. 

ı>ılnyanın her yerinde, hatıl büyük 
~ayeler blle, tek başlanna başaramı -
~ilan 1şlerde, blrlefIJlek ve blr konsor
;:.,_~ yapmak ihtiyacını duyarlar. Bunun 
"11' sebebi, fazla kazanç temin etm&k
~- '*tka bir tey değildir. Kanunı mev -
f\,.~ dahlllnde de, sermayedarın fazla 
~~ına ttmse blr ,ey diyemez. 

~ 41lcat-şu var ki, kuvvetıı sermaye kU
.. :- tanafı yıktıtı, onu ailesine bakamı -
~~hale ıgetlrdlil zaman vazıyet ne o-

~ Jlll'lfln~U iktLsat kanunlarının ne ka
~ lberhametslz oldudutunu hep blllrlz. 
~ '1umıadan )'tlrUyen bu muazzam kuv
,;: bttanuııu tcrı~ ederken, ortaya muay
~ ktdttler de lro)'mUJtur. tşte küçU.k es
~ bUttın tellketl tevekkül içinde ya
~ t, bu kaidelere aldırıf etmemesin -

Uers geliyor. 

lngilterede milli müdafaa 

Programın taha~kukuna 
1,500,000,000 lngiliz 

lirası para sarfedilecek! 
1940 ta bahriye mensupları yuzde 25 

nisbetinde artmış olacak 

lnglllerenltl Akde11/zde elinde bulu11durduğu iki kapı: 
Solda Saveuı kanalı, ıa!]da Cebelllttarık 

Kııpının ıığzmdttkl ufak h deme ku· 
lübesinden ç kan bir odacı cvveJa tele· 
fonla müsıtttde aldılctan sonru oı l\me 
düştü. Fubrikanın geniş bahçe indeki 
korlar üzerinde yürümeğe bnşladık. 

Erzurumun bir kenarında herkesi 
hatta mevcuUiyetinden haberdar ctmeye-1 
cek kadar baynk bir tevazu içinde ç lı
şnn bu değerli mnesseseyı ya ıncl n 
gOrmeklo içimde adetn yeni bir ey keşf 
etmiş adamın evincine yakın hisler du
yuyorum. Meğer o uruk kapının ardın-

da uzaktan sezilmeyen başka bir alem 
gizli imiş, daha ilk 
udıındıı bir arı ko· 
vanı içinde imiş gl· 
bf siniz. Her hı rafta 
gefen'1?ftiert 1HDe e· 
ler göze ç ırpıyor,bi
nıılar: icinden akis· 
lenon çekiç e eri 
m o t o r gOrüitü· 
leri bu hennz l.;IP.· 
rlne girme H~i niz 
binnllirda gJrnl ne
yen PJlerin ınOtı: .. na
df btr sav ile mPc;· 
ırııl ol ıu\J ırını nn· 
lalı'' )rl ır. 

· Dış k:'ipıdan he
ı I öııüıno clü~mtı~ 
olıın hıt<ierne bir 
povyon fçTn1ekf si
y11h perıieli ·htr ka· 
pımn önDne gelin
ce durrJu : 

- Rurasıl Of ye 
fşareUedl. 

içeri gırdim. Bu 

Müessec;e Ml\dUın 
Yarh1\· 

Ihsan YA l'UZER 

mOessesenin müdOrQ ohm yarbay lh
sıın YnvuzPr genlşblr ceviz mnsanın ba· 

Londra, 3 [ AA. ] - Millt Mndafaa miktar 1936 yılında 281,925 şe, 1937 şında oturuyor. Bu odada resmi hl r da· 
prograaıı hakkında neşredilen beyaz yılında 375,640 a ve 1938 Kanunusani· 
kitapta bu programın tabttkkuk etlfril· ninde ise 547 024 e çıkmıştır. Nisanda 
m~sl sırasında bazı mnşkifata tesadüf başlayacak ol~n yeni mali sene zıırfındıt 
edıldiğl ve bunlann tamamen izale 
ed·ı · oldu"' 1 kt d yeniden 130,000 tonllc!t<•luk gemi tezg&ha ı mJş ~u yazı ma ıı ır. 

Bu kitapta yazıldığına göre, lngilte- verilmiş olacaktır. 1939 yılında ise ye· 
re \filli MOda'aa programının tabııkkuku elden iki kruvazör, 1 tayyare gemisi 
için 1,500,000,000 Jngtıiz lirasından fazltt muhtelir torpltohır foşa edilmiş olacuktır. 
para sarfolunacaktır. Millt MOdafaa plllnının tatbiki hah· 

Gene beyaz kitapta görUlen lıfr is· riyede bOyllk terakkilt!ri mucip olmak· 
tatfsliğe göre, 1935 yılı Kamınusanlsinde tadır. Bunun bir neticesi olarak 1940 yı
tezg4h tlzerlnde bulnnan harp gemileri- lında bahriye mcnsuplıırı mevcudu o 0 25 
nln mecmu tonilatosu 139,380 iken bu nisbetlnde tezayüt göstermiş olac ktır. 

Yeni tefrikalarımız 
DOGp, okuyucularına pek yakında neşretn1eğe 

başl~yacağı iki tefrika hazırladı: 

1 - SIBERYADA YEDi YIL 
Heyecanh bir esaret hatırası . .;... _______________ _ 

2 - KAVAKLARIN GÖLGESiNDE 
Acıklı bir aşk hikayesi 
------~ ........ ,_.. ____ !"-"''"'"""-----

Doğuda kış 

\sı..eı i Fabıikalar Umum MüdUrU 
Eyüp DURUKAN 

irenin soğuklu~unu bulmuyorsunuz. O
rada ağır başlı bir nile rel inin sıcak 
ve samimi ciddiyeti içindesiniz. Dıvarl•· 
ra bakıyorum. 

(Alt tarafı C üncüde) 

Müfettişimize 
ameliyat yapılacak 

Oçoncü Umumi Mnrettiş Tıthsin tızere 
teJavf le bulnnduğu Pııriste ameliyat 
yapıinıu ı tuknrrnr etmiştir. Ameliyat 
bu harta znrrmda yapılmış olacaktır. 

Bu mnnasebetle Cumhur Başkanı 
Atatnrk Tahsl n Uzere şu telgr1tfı çek
mek kadir~innslığında bulunmuşlardır: 

EkselAns Tahsin Uzer 
Mektubunuzdan ve bO~ ük elçimlzfıı 

ıel!?rafındıın sıhhi vaziyetinizi anlam11c 
bulunuyorum. Muvaffdkıyetll tedavi ve 
tam sıhhat temenni ederim. 

KAMAL A 'rATÜRK -

, Dofu ,.hirlerlnln hemen bütan ~ucıl.trı llu msuıimde ka./il• lca/il• ~ 
NN ıı•ıı.,lırı N•rt~l "'''" ~udın dinen .-n 6tr ı~t f ""IH' ~""-
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MÜSABAI{AMIZ MÜNASEBETİLE 
7Ca:s ~zr=~========....:::===-=--=-=-=-====~~====-'====-=.-:: ğudan Haberler 1---------_..;;::;;.. ________ , ________ _ D Tavlanın tarihi 

Dokumacılar 
kooperatif inin 
teşkiline doğru 

J Sürmenede ik. 
dolandırıcı yakayı 
ele verdi 

Sıhhi Zabıta 
talimatnamesi 
ta~dik edildi 

Bir Acem vezırı tarafında!) icat edilen . tavla 
eskiden talii denemek için oynanırdı 

T avla memleketimizde çok taa.nımUm iranın Sa.sanı sül~lesi hükümda~l~ 
etmiş, aileler içine girmiş, eğlencell 1 rının sonuncularından olan Nuşirvanı :J1lll 

heyecanlı bir oyundur. şatranca pek meraklı idi ve onun Y uJıl' 
t S . b k Hunlar altın suyuna batırılmış bir Tatbiki için icap eden 1 Bütün levazımı sağa .sola ayrılır iki hiç bir oyunun tutmayacağına kaU b zır! 
plikler Uffief an 1 levhayı antika diye müstatil kapaktan ibaret tahta bir kutu n~yordu . Bir mµsahabe esnasında ve ııJI 
fııbrikalarından hazırlıklar yapılıyor yarısı siyah, yarısı beyaz otuz pul ve iki nuzrüç yeni ıcat edilecek bir oru:'edl 

k SÜfmBğ8 ÇaflŞIYDflafdJ Erzurum Belediye meclisi tarafından zardan ibaret -Olan bu oyunun ne kadar belki ~atrançtan güzel olacağını söy ~ 
getirtilece Sürmene, [Hususi] - Araklı çarşı tanzim edUen sıhlıf zabıttt talimatnamesi zevkli ve doyulmaz bir oyun olduğunu oy- Bunun Uzerirıe hükümdar vezirine düş 

Erzurumda bir Dokumacılar K~>0pe· sında Rizeli iki şahıs (PaşaköyU mahal· tastik edilmek Uzre Ankaraya gönderil· niyanlar pek iyi billrler. rıüp bir .oyun icat etme.sini emretti. ~ 
ratifl teşkil edilmesi dUşünUlmOşlur. Bu lesinden Pallç o~ullarından Recep oğla miştl. Halkın bu inhimak! ve hevesi tavlayı DüzrUç günlerce düşündü ve tavı• e 
kooperntıre hissedar olu~ak dokuma~ı· :\fohmet ?.36 ve Şekur 333) altı~~an mamaı DahlJiye ve Sıhhat ve fctimtıi mua- yapanların san'at zevklerini tahrik etmiş icat ederek hllkümdarının emrini yerlıl 
lıır tarafından istimal 11dılece~ fpll~lerın ve antikadır diyerek altın suyuna batı- venet Vekaletleri mezkQr talimatnameyi olduğu için, memleketimizde tavla yap - getirmiş oldu. 
Snmerbank fubrikalarınca temın edılme· rılmış Adi bir pirinç levhayı sürerlerken tetkik ve tasvip etmişlerdir. Tallmatna- mak ta, güzel san'at bakımından kıymet- Tavlanın düz bir oyun olmaktan bil-f' 

si için teşebbOslere geçilml~tlı:._ . suç Ostn yakalanmışlardır. me Erzuruma iade edilmiştir, Tatbiki u bir mevzu olmuştur. Bazı tavla merak - ka, geıek tahtasının, gerek pullartıun ~ 
Bu ipliklerin süratle getırtllerek Bunlurın Erzurum taraflarında da bu için hazırlıklar yapılmaktadır. lıları işlemeleri gayet ince, sedeflerle süs- gerek zarlarının ayrı ayrı mnnnlan v~· 

alAkadar esnafa dağı~tı:ılması koo~er~- şekilde birisinin 130 lirasını dolandırdık- lenmiş giranbaha ağaçlardan tavla tah - dır. 
lifin kol>ıyca teşekkOlu ıçin kuvvetlı bır ları söyleniyor. f k• d b• taları imal ~tmekte büyük hüner göster - Tavla. tahtası dört kısımdır. Bu dll~ 
amil olarak telel\ki edildiğinden kulla- Bu adamların sattıkları levhanın bir } a am } f misler ve nam kazanmışlardır. Gerçi pul- kı.sım ayın dört hafta oidJğuna delAlt 

nılac"k ipliklerin numaraları tesbit edi_l- yüzünde 1sa'nın çarmıha çekilmiş resim· •• ı·· .. b lar~ ve zarları da artık m dişinden olmak eder. Herkısımdaki yedi b~şluk haftanıll 
meğe başhmacaktır. Ve bu iş azami bır leri, diğer yüzünde bir muharip, büyQk koy uyu ta anca lftzımgelen bu nevi tavlalar blr SÜS gibi yedi giln olduğu manasını taşır. 
süratle biterikcekllr. bir domuz ve altı dune de yavrusu var· d 

1 
muhafaza edilirse de ıher zaman için tav-

1 
Pulların otuz tanesi olması blr ayd9 ~ . 1 .. 1 d . . . . . a.rdaJI dır. ı e 0 Ur U er la oyunu zevkinin ne kadar incelmi~ ol - ".>tuz ıgün bulunduğundadır. Bu pull , Kaçak keresteler DoJandırıcıhır ı « Biz dıvarctyız, bu duğunu ı:?österen birer şahidi ftdili ~i 1r1er. 'Jn beşinin siyah ve on beşinin beyaz ol 

levhayı rumlara ait bir evin dl varım yı· d Nasıl bazı san'atında hassas utçular ması !her ayda on~ gecenin aydınlık~ tekrar kaçırılmış karken bulduk• demektedirler. Levha· Bir kişiyi de ayağın an hem .ses veriş, hem sanat bakımından na- 1n be~inin de karanlık olmasına deıııe 
nın ağırlığ'ı 750 gramdil'. Bir kenarına yara~adıJar dide denecek derecede utnı.r imal etmeğP eder. 

Torul [ Hususi ] - Evvelce bildir- bir çeyrek altının ~ansmı toz haline ge· Pitkin nahiyesine tabi Kornez kô· muvaffak oluyorlarsa, yaptıkları tavla Zar Uzerinde bulunan rakamlar bit' 
diğim orm11n kaçakcılığı lrnkkında tah- tlrerek sUrmUşlerdır. Ceplerinde çeyrek yllnde Şuhatın 23 inci gQnQ çıkan bir tahtalarile oyunu tam manasUe bir zevk birlerlle zarbedlllr. ve clôrt kısma ayrılı!" 
klkut yapmak liz~e, GUınUşhane ~rman ı yarım altml11, altın suyuna batırılmış kavgada İbrahim ve Sıtb:ıhattin adında hallne getiren usta erbaplar da da vardır. sa senenin 360 dan ibaret olan gllnlerl ot' 
mühendis muavlnı kazumızu gelmış ve bronz yUz paralıklar bulunmuştur. iki udam tabanca ile Halit isminde bir Tavlanın olsun, bil!rdonun olsun, taya çıkar. 
tııhkikuta başlamıştır. Bir kısım kuça~ Snçlular Adliyeye verilmişlerdir. köylüyü öldürmüşler ve Ramiz isminde her şehirde parmakln gösterilen üstatları Senenin ve günlerin taksimatı naıarl 
keresteye d11mg-a vuranltll', bir . mürurı· birini de ayağından yaralamışlardır. vardır. Bunlar tavla ilminin de - itibara alıııarak icat edllml.ş olan bu oytl11 
yeyi ik! dera kullananhı.r tuhkık edil· K J k h J Suçlular derhttl yakalanmıştır. r1nl1klerine ermiş sayılırlar. Hal • evvel! tali tecrübe etmekte kullanııırdl· 
mt:kteuır. asap 1 ayvan arın T klb t b l t kın da her zaman hUı·met ve Eski in.sanlar bazı gltnlerin uğı1f111 Kaçukcılık nlsbeti makta mahalli- •• • a a a aş anmış ır. itibarına mazhardırlar. Tavla biz diğerlerinin uğursuz olduklarına inandlİ' 
nln bir heyet tnr11fından keşfinden son- mururıye de o kadar ileri gitm~tir ki, erbabı zara lan için bugUnleri tavla ile tayin etmeli 
ru anluşıhıbiiecekUr. Teşekkür kumanda verecek derece! kemale varmış- "alışırlar ve tavlada kaybettikleri zaıng.Jl 

Orman kuçıtkcılarının muhakemesi· resmi indirildi Vııkıtsız ölümü aile tar!himlze hazin lardır. Bunlar kahvenin bir köşesinde meyus. kazandıkları zaman mesut olacDi'' 
ne başlunmıştır. Muhakeme soııund11_Be- bir inikas halinde geçen Ahmet Erver- mütevazi hallerlle otururlarken yahut so- larına. inanırlardı. 
lediyeye teslım edilen kuçak keresteler- di'nln cenaze törenine iştirak etmek su· kaktan geçerlerken, onları görenler, bir- Milddl altıncı asrın ortalarında ict't 
den lieledtye ambarımı htmüz nukled.il· Bundan sonra kü~ük Y8 büyük baş retıle bizi minnettar eden Vali Haşim birlerine eğlllrler: "Tavlada üstüne kim- edllmiş olan tavla zrunnla muhtelif te!Pl' 
miyen beş yiiz ııdedi nıuhallinden tek- hayyanfardan 8JlnaCak resim İşcan, Korkomutan Muzıırter Ergoder, se yoktur,. diye met ve senasını yapar~~r. ıerde oynıı.nmağa başladı. En eskisi kü.f9~ 
tıır kuçuılwış, Trabzon ve Erzincantt Tüm~eneral Zihni Toydemir, Vali mu· Halbuki iki zarı atıp, bu zarlara goıe, denilen ve en çok oynanan şekildir. Di 
sevk oluııanık satılnıı!Jitır. Belediye bu lstanbuldakl et tiatlannın kilo başı- avini Hilmi Balcıyla değerli Subay ıne- pulları sevttetmeıt usurnnu ögrena.ıKwn qerleri aklımda kaldığına göre OsmanJı. 
kerestelerin muhaf11zttsı iç.o senet mu- başına 10 kuruş indirilmesini temin için ı mur ve hHlkımıza şükranlarımızın alenen sonra, arnıt ıavıayı buıyorunı ıcıo.las1 ne- Gülbahar, TUrkmen ve İzmir oyunları • 
kubılinde teslim e·uıgi mahalle mumu· .Belediye ve muhalll idarelere ait iskele· arzını bir vicdan borcu biliriz. men 'llerıtesıe varaır. tsunassa mupı.ecııler dır. 
siheriıı1 matıkemey" ven::cekllr. Jerden geçen hayvanlradan alınmakta u h Refikası Erverdi ıavıayı ogrcna.ıkten .sonra, kenwıerını bu 

• l il d"I · t• P'Jer umun .. ft b ohm mürurıye resm tenz e ı mış ır. ailesi namına oyunun auamesı ~annenerıcr. ..a.Kln ır Geçen yıl Erzurumda 
kesilen hayvanlar 

Bu karara göre evvelce kllçük hay· 1 ERV ERDi kere oğrenıp başlayınca, senelerce bu o • 
van yavrulurından alınmakta olan 0.50 HAD J yuna nevam ettııucrı halde, tavlanın hü- Geçen yıl sonunda 
kuruşluk ve küçük hayvanlardan alınan Teşekkür nerinl henüz kapamamış olduklarını, ~-
1 kuruşluk resim ıyanen 0.26 kuruşa, çıkça itirar etmeseıer bne, kemu kencıııe- Erzurumd& nekadnr 

Geçeo 1937 yılı zarfında Erzuruııı 
vilayetinde kesilmiş olun hayvan 
cin::ıi ve miktarları şunlardır: 

8688 sı~ır, 190 daııu, 136 wanda, 
1079~ koyuu, 304 kuzu, 150~5 kılkeçisı 

bUyUk hayvanlardan alınmakta <>lan 5 Ahmedin hastalığı mllddetince gös - rıne pek iyi anlarlar. hayvan VardJ? 
kuruş ve büyUk hayvanlardan alınan 10 terdiği astı alAka 1le ailemizin her ferdini BUtün bunları söylemek en kU~l1 • .• re• 

Dükanların mevcudu lş 
Bürosuna bildirilecek 

kuruş mnrurlye resmi sfyanen 2.5 ku- minnettar eden çok değerli Vali Haşim ğUnden en yaşlısına kadar malümu uam 1937 yılı sonunda Erzqrum Vıla~1 : 
ruşa lndirf ımtştır. 1.şcanla kalplerini hazakatıerlle seferber etmek olacağı için, biz sadece söz başlan- tinde me~cut hayvanlar şqnl~r il' 

edercesine Ahmedin tedavisi uğrunda gece gıcı yaparak, asıl mevzua geçelim: At 159~2. evek 8276, katır 28·.! .aJ 
gilndüz uğraşan doktor Salim C1mill1, b h ttA ıy· tavla oynamakla . ğır 63708, manda ·12436, koyun 411)-'tU" 
trran Titiz ve Sabri Sldala şükran hisle- .. Aca a a ~ n b; ~k kimseler bi· kılkeçi 131688, tiftik keçisi 9640, de\'e Vilayet ve kaza merkezlerinde mev· 

cut lokunta, kahH:httne, gazino, berber 
sa.atçı, kuyumcu, kunduracı, terzi, tatlı· 
cı dUkAnlunnın adeden tesbit edilerek 
iktisat VekAleti iş bürosüne bildirllm~si 
bütün V11Ayetlere tamım edilmiştir. 

Haziranda emlak 
tahririne başlanacak 

rimİzin arzını matemimlzln bir teselllsl şohret knıanmış 0 an r ç S3. 
lıalln?e bllmekteyiZ. le tavlanın tarihin! blllrler mi? Bundan 

ferbumun refikası ve ~erdi şüphe ederiz. lki muhbir istivoruz 

Becayiş 
ısplr kazası tahrinıt katibi Ahmet 

Ertuğrul ile Tortum hıhrirat katibinin 
becayişleri icra edilmiştir. 

Maliye VekAletl onnmnzdeki Hazi· 
rundıı vilayetimiz dahilinde eml4kln 
hıhririni yupmıtk arzusundadır. Tahrire 
başlanmak üzere bu tahririn kaç me· 
murla ve kaç cuzutamla idare edtlebl
leceğini ve memur ücretlerine ne krtdar 
para sarfedlleceğinl sormuştur. 

ailesi namına Doğu gazetesinin bir tavla milsabn- ., 

114P.t ~RY~RD~ kası açmış olması bir çok tanıdıklarımın Gazetemizin şehir istihbaratında şffll' 

Bugece nöbetçi eczane 
"Cumhuriyet,, ecza nesidir 

merakını celbetmiş olacak ki benden tav- dilik sltajyer olarak (:ulışmak ve bu 1/1' 
lanın tarihini sordular. zlfede liyakıttları görUldUğU takdfi46 

Ben de bu meraklıları tatmin etmek angaje edilmek Uzre ' iki genç mhhbi~ 
i-çin şu ufacık tarlhçeyJ hazırlamağı mü - , fhtiyııcıruız vardır. Arzu edenlerin gaze· 
nasip gördUm. t~mizin razı. işlerine mpracttat~ary. . ' 

Edebi Tefrika No: 76 
- Doktor Ferdanın ıistirabat etmeslnlu daha dotru olacağını 

!bana söyledi, dedi. Zaten Ferda zayıf. Hem de y~ban?ı ye~· 
tek başına keiıdlslni lyl koruyamaz. Hele ben gıtme&ne hıç 
ırazı değilim. 

Ferda -0turduğu yerde .kımudadı. Halasına doğru ynzu 
rdöndD. Fakat sesini çıkarmadı. Huccr guınmseyer.ek ona .baktı, 
Sonra annesine hltııp etti : 

- Ferdanın .kararı da galiba bOyle. !Dikkat .ediyorum, 
eyabat meselesini .ağ.zına blle .aldığt yok. 

lbrabım LOlfü g:ülüyordu. 
- Öyle ise ı0nu da 1\nkaraya beraber getiririz. Kttçnk bir 

~y.ahaUen bir şey çıkmaz. Hem yanında biz :varız. 
Avukat söıllrill bitirmişti ki Uçll de genç kızın ayağa kalk· 

rt1~mı gördUlüer. Ynzu blr şeye karar verditi zamanlardaki 
:gibi fozlıı ciddi ddi. HaitA . ..kaştan Biraz çatılmııtı. Ajır bir 

esle: 
- 'Yann 1stanbula ineceğim, dedi. 
Hacer andişeli bir tavır .almıştı. Halası sordu : 
- Bir 1şin mi vur? 
IQenç kız başmı salladı : 
-'.Evet. 
- Nedtr? 
- Evvela ftkademtye gidip lhar~ket ~decetfm @nü bildire· 

ıcegim. Sonra da eve -uğraylp -eşyalaNmı toplayacağım. 
fhtiysr kadın oturduğu -koltukta huyretle do.ğruldu. Asabi· 

eştlği 'belliydi: 
- Demek gidl~orsun ! .dedi. 
Genç kız : 
- Evet, iiiye -cevap veTffi. 
lffnlBSl birdenbire ffyağa kalkmıştı. Omın }'«Ultnll yakleruı 

~u"i•n tqtır ıs )'Dıono dlkkaUo \tile'• , 

- Bu kararı ne zaman verdin ? 
- ,Bugün bala. 
- Doktorun buna pek taraftar olmadığım billyo.rsun. Burada 

başına gelen felaketler yetişi.; yabancı yerlerde seni yalm1 
bırakmak istemiyor.um. Bunlar ka~arını qeğlştirmeğe kAti se
bepler değil mi ? 

.Genç kız yavaşça onun karşısından çekilmişti. Terasın ka· 
pısına doğru yorndo. Orada eşikte durd9. GlllUmscmeye çalı· 
.şıyordu. Yumuşak tatlı bir sesle: 

- l;ll!lcı~ım, dedi, doktor bana da çok başka .şeyler söyledi. 
Sıhhatime dikket etmem şartile muhit değiştirmemin çok iyi 
olacağını anlattı. Baııma per zaman felaket ıelmesine de 
imkan yok. Nihayet bebek değilim ya .. 

:Durdu. Hepsini ayrı ayrı süzerek il!ve etti ı 
Bu bahis 1üzer!nde bir daha hiç birinizin Israr etmemesini 

rica ederim.. Kararım kettdir. :Muha~kak gideceğim. Orada 
Yalnıı kalarak, ÜzUlmemden korkmayınız. Resme daima seve 
.se,•e ~alıştığım için mRddeten biraz yorulsam blle, .manen du· 
yacağım bnyok zev,k bu yorgunluğu unuttµraca,ktır. Bu cihet.ten 
endJşe etmeyln. · 

Sözünü Utirince süratle terastan çıkıp gitti. 
ıHalasa ayakta duruyordu. ijfddeUe kaşları çatılmıştı. Hacer 

f:erdamn konuşmasından !kararının katı oldutunu hemen )}Is
-setmiş.ti. Annesini teskin etme..kten baıka .çare kalı:q~d\ğıru 
Anlayarak ayağa kalktı. K()jlasına fearet etti. lk.ışf tJe onuıı 

ft'lfJnı ıJ4dır, GtDf ~•din 1llmt0yort1' 1 
~ 

--
- Ama annecl~im, diyordu, kızmağa hakkın yolc. p,ok· 

torun Ferdanın gitmesini meneden bir şey söylemedlCini t.>111· 
yorsun. Senin fazla evhaınin. · ' 

lhtıyur kadın başını sallayarak mın~d~ndı: 
- Ah bu kız, ah bu kız, ~er ~~d~tlni yapıyor. DoMor 

mani olmadıysa bile, böyle hastalıktan yen~ kalkmış ~ayıt, 
mecalsiz bir insanın yalnı~ başına yapancı r~rler~ ~al~ıP. 
gitmesi doğru mu? 
· - lbrahim Lutru ; 

- Neden korkuyorsunuz bilmem ki? diye söze karıştı. 
Hocaman genç kı'z bebek · değil ya bu. Bırabn gltsirl. Heuı 
dikkat etmiyor musunuz asabı ne kadar bozuk? Doktor ona 
doğruyu söylemiş, m~hit d,eğlştırni~sl çok iyi olacak. soZ:r~ 
konkurda o kadar büyük bir muvaffakıyet kazandı. Tam seme· 
"resini g-örecek, san'at ufkunu biraz daha geniŞJetmiye gidecek. 
mani oluyoruz, hiç olur mu? Bırakalım istediğini yapsın.' Btiç 
yeni zaferlerle dönmesini bekte~ak.terı baş~A ~Jr şey dDfm~fı 

Hacerln annesi artık biç sesini çıkarmıyordu. Genç kadın 
da kocasının sözlerinden memnuın görUnUyordu~ DuClaklttnnda 
hafir bir tebessüm vardı. Yalpız bu tebessüm biraz zorakıydi'. 
tri siyah gözlerine ~afit bir g~lg~ d~ş~üŞtu. · ~e~di ke~d~~e 
soruyordu : "Ferda bırdenblre gıtmeğe karar v~rdi. Pekf, 4lP{ 
Cemtıl ne olacak?,, ijessamın naştab~neqen glc!erkeri söyledi& 
Sözler aklına geliyord~. l"er<Jayı ikna ~tıneğe çalış~üsını ra1· 
varmış: •O ne zaman gel ~erse, geleceğım. de~iş~i. ffa~bukJ • 
mesele meydan~a idi. Ferda ~nlaşma ~eklif!njn ~epd~n~e~ 
çıkmasını bir yelyarı~ gibi .telakki çctfy<?r~"· Uk ~af ~JenJn, 
• Gel • diyenin kendisi <;>imasına bir t~r~U razı ~JqıurorJu. 
O k{ldar mağrur bir kızın bynu ya~wa~a~ı d~ pe):c tabif i~i. 
~nra tahsr'-lini l~ınal etm,eğl!! da~~ fa~a ~al~p qekJ~~~J! 
vakt,l m.Osait değildJ. lşt.e sonundi;l ç~,ıp g'itmea-a karar ver· 
,ınJşU. Ama bu karar ona ~fmbillr ne POyQk 1itıtap1ara mal 
~JID"flY•· ftirtf4' flff) 

t 
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EN SON HABE RLER9 
Alman harp tayyareciliği 

üçüncü yılını bitirdi 
Alman Hava Nazırı: "Bi1tün di1şman-
lanmıza meydan okuyabiliriz!,, diyor 

Berlin. 2 (A. A.) -Almımlar harp tayyarecillğlnin uçnncn yıldönDmOnü hara· 
retle kutlulamışlardır. Bu mOnasebetle maraşel Goring kısa bir nutuk söyleyerek 
tıcDmle demiştir ki : Hava kuvvetleri bir sulh koludur. Bununla beraber bOtQn 
cltıtmanlanmıza meydan okuyacağımızdan da eminim. Sulhu sevmekle beraber, 
ber hanrl bir tehlikede bava kuvvetlerimizin yenllmeyeciğlni de bütnn dOşmanla· 
rı111ıza r6sterebiliriz. 

----------------------------
Almanya, lngiltere, 

Fransa Deniz anlaşması 
Londra, 2 (A. A.) - AJmanya, lnglltere ve Fransa arasmde deniz silfıblan 

etrafında bir anlaşma vücuda getirmek ioin müzakerelere başlanmıştır. Üç mem· 
leket Bahriye Nüıınnın iştirak ettiği bu mnzakerelerin ilk celsesi bir saat sür
llaltl11r. Mütehassıslar anlaşamadıktan için, hQKGmetlerinden talimat almak Dzre 
ctlseyi tatll etmişlerdir. İkinci toplantı bir hafta sonra yapılacakbr. Mnzakerele
rtn bir hafta devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Loyd Corc'un aldığı 
talimatname gizli! 

lngiliz Baf vekili sorulan suallere 
cevap vermek istemiyor 

OÖU 

Benim görüşüm 

Hey gidi günler hey 
~elbl TAŞKIH 

Dli.u muzipllifm tuttu. Şu met· 
bur hasta bakıcılık fetvasından son -
ra elimdeki vesikaları blraı daha ka· 
nştırdım. Şayanı dikkat iki şaheser 
daha yakaladım. Bakın sise de ıöı • 
tereyim. 

Bir nu.marb vesika şöyle nlha -
yetleniyordu: 

"Ekal müddeti ha.mil altı ay o
lup ekser müddeti lJd sene olur mu? 

Elcevap; olur,, 
! numaralı vesikanın işte fll sa

tırlarını aynen yaaıyonun: 
"Numan lmıa1ı 5 safer sene HO 

tarihinde bllviinıt lavanta ve kolon· 
ya mislllu ıtriyatın Jstlmall ca.lz olup 

olmaclıpna dair vaki olan Jstlftataya 
eevaptır. 

MUHABlRLERlMIZtN MEKTUPLARI 

Oltunun bir orta mektebe 
büyük ihtiyclcı var 

Halkın bu nur ocağına kavuşmak için hiç bir 
f edakarhktan çekinmeyeceği muhakkaktır 

Oltu ( Hususi ] - Şimdiye kadar ka kimse bulunmaz. Bu itibarla da bu 
hrta mektep açılmış olan kazalara bakar mıntıkadaki 'Vatandaşlanmız memleketin 
mukayese yaparsak, ultuya orta mek· ~er sa~ada baş dondnrücn bir hızla 
tep açılması zamanının çoktan geçmiş ılerledığl medeniyet yolunda diter mm· 
olduğunu anlanz. takadakl vatandaşlanna ayak uyduramı• 

Oltuda balen nç tane beş sınıflı yorlar. Bu bal bnrün bile hlssedllmekt• 
mektep vardır. Bunlardan ikisi seneler· ı dlr. Bir kaç sene sonra aradaki farkın 
den beri çalışmakta ve her sene vasati uçurumlaşacatını tahmin fazla kehanet 
otuzar mezun çıkarmaktadır. Oçüncüsü s~yılamaz. Medeniyet yaynata . olacak 
de faaliyete geçmek üzeredir. hır orta mektebin Oltuyu bu bazın akl· 

Her sene altmışı bulan bu gençle- betten ku~a~acatı tabirdir. 
rl n beşer senelik emek ve ömürleri biç Onun ıçan dl yoruz ki : Oltu bir Orta 
olmağa mahkum oluyor. Yalnız ıu va- mektep istiyor ve talebinde yerden r6· 
ziyet Oltuda bir orta mektep ihtiyacı· te kadar _haklıdır. 
nan ne kadar mübrem olduğunu lsbata . . Nltekım geç~n sene Umumt MQfettl· 
kifldlr. · ıımız Oltuya geldıklerl zaman memleke-

Kaldıkl Göle, YOsufell, Tortum ka· tin bu mobrem ihtiyacını yakından g6r-
eevu sallta miinaft ... .,, zalanna nazaran merkezt vaziyette bu- m_Dşler ve l~beden makamatta lefeb-

Kılı kırk yaran fennanferma te· lunım eski Çıldır eyaleti gerek bayatın buslerde ~ulunmuşlarsa da senelik pror· 
1 rlat huretlerlnJn hamil müddetini ucuzlutu ve gerek ikliminin mutedil o1- rama _dabıl olmadıtından mektebin açıl· 
iki seneye 'kadar matması ve kolon- ması itıbarlle bu kazaların arta melde· ması onQmüıdekl seneye tehir edilmiftlr. 

Mealine nazaran llvanta ve ko
lonya ve bunlann emsali ıtriyatta is
pirto denilen madde bulunduju ve 
bu ispirto da f&r&p nevinden oldutu 
ve bunlar neeasett pl.ludan olmakla 

ra llvanta kokulannı necaseti gali- ba devam edecek yavrulannın ihtiyacı- Oltulular Cnmburiyetlmizln bu fe-
zadan sayması aı feraset defllcllr na cevap verıııeğe çok elverişlidir. ylıll lutfunu dört gözle bekliyorlar. 
sarunm. Diğer taranan Oltunun ilse ve orta Halkımızın bu nurocııtına kaVUfmak 

Buhudanlardan savrulan mis mektep veya bu derecede Kültür mnes· için biç bir ted~kArhktan çeklnmlyeceti 
ve anber kokulan, ldlom.etreleree u- seselerini sinesinde taşıyan merkezlerden · muhakkaktır. Nıteklm geçen sene mev· 

uzak olması ve senenin ekser mevsl- cut binanın tadil ve is!ihı için bir gQnde 
minde aıması müşkül manialarla aynlmıı kendi aralarında 4000 Ura hazırlamıtlar· 
bulunması bu mmbka gençlerinin tahsil dır. Bu sene de aynı ıekllde icabedene 
için Vilayet merkezlerine gitmeleri im· daha ~ynk mikyasta rayret &Ostere
kAnını selbediyor ıu vaziyet ka111sında ceklen şOpbe götürmez. 

ıaktan adamın bumunu delen bacı 
yaflan sevap ta, ispirto ve şarap ne
Ylndendlr diye kolonva rttnah .. Ne 
o; siz ele bentm rlbl llha.vle diye ba· 

1 
tın111 mı sallıyorsunud 

Bay pdl ıünler he)' .. ---
Oltuda orta tahslll takip edebilmek zengin FEVZi HAMURCULU 
tabakaya mQnbasır kalıyor. 

şayant dikkat olı n bir noktada. şu- Bir ltalyan posta tayyaresi 
dur: Tabiatın adeta tecrit ettiği Oltu, denize düştü 

L US Refikimizin Buglln· ı Tortum, Göle ve hatta Yusufeli mıntaka· N 1. 2 R 
1 

I 
[ A A 1 K b. dQ lktl d k d' "" .. k ul bl apo ı, - oma 1 e epanyada Londra, 3 . . - a ıne n ka Baımakalesl sı sa en e.n ı Y~&ı ,ıe avr ım r Kadlz arasında ifleyen boyOk tayyare-

llbab toplanarak Loid Corcın Romada y U B k •} • bölge halindedır. BuyOk pazarlara ve ıerden birinden Puıar gününden beri 
MUISolini ile gOrütmelerlrie taallQk eden nan aşve 1 1 Milli müdafaamız mQnakale yol~a~na uzak oldutundan haber alınamamıştı. Tayyarede mürette-
tallmatı bir kere da sözden geçirmiştir. lstanbuldan gı~a m8~delerının O/e ~e .aıtmııının. ~em battan dört kişi ile on yolcu bulunıyor· 

Bu talimatın mablyeU hakkında Ankara, 3 mustahslli ve mUstuhsflıkl kendısıdlr. du. Tayyarenin çıkan bir tartına yllzün• 
-ıatadar malıafilde bQyQk bir ketumiyet Atı· naya do·· ndu·· Ticari münasebette hariçle irtibatı mah· den parçalanarak denize dOftotO ve 
'-llbatua edilmektedir, 3ır mlllet hak.kim, sulhunu ve taah· dut maddelere mnnhasırdır. içinde bulunanlann Jıepislnin de botul· 

l(ablne ayni umanda önümnıdeki hlltlerlnl müdafaa etmek lçln en başta Bu da nakliye ücretinin fazlalığı yü- duklan anlaşdmııtır. ~ 
P8Jart.ı glinü Avam kamarasında ıi- tendi sılAlıına güvenmek şart olduğunu znnden bir buçuk, iki misil flata teda- fngilterenin Leningrattaki 
ıAblanma iti hakkında verecett lsabatı Romen Başmurahhası da acı tecrübelerle yeniden isbat et- rtk edilebilir. Mesela oıtuda tekerin ki- k I . 
~ müzakere ve tekarrür ettırmtıtlr. Bükreşe hareket etti miştlr. Harbı istememek lçln birleş - losu yaıın 40, kııın 42 kuruştur. Giye· onso oshanesı 

Baıve1dl blr ,ey söylemiyor mek, ne sulhu, ne de vasıtasız mllletıerı cek ve kullanacak eşya itibarile de bu Londra, 2 - İngiliz hQkQmetl. Sov· 
~rıdra, 8 [ A.A. ] - Baıvekil Ankara, 2 (A. A.) - Elen Başvekt- korumata ve kurtarma.ta kA!i geldi. En ııJıntaka halkı ihtiyacını kendi temin yet hOkQmetinio talebi üzerine, Leain· 

Çembarlayn lna'iliı - İtalyan konuıma· il ve mulyetleri erkim dQn akşam bu· barışcı oalnlar da en harpcı olanlar ka- eder. Bütün köylü erkeklerimizin giydi· grattaki konsolosbanesini kapatmata 
M., mQnuebetile Avam kamarasında ıusi treule saat 23,30 da lstanbuldan dar manen ve maddeten vuruşmağa ha- ti kızıl şal köy1Q kadınlanmızın el tez- muvatfakat etmiıtlr. Fdkat lngiltere 
~ıaı lıabatta: • lngiltere • Mııır mu· memleketlerine müteveccihen hareket eır olmadıkça, kAtıt üstündeki beynel - g!hlanndan çıkar. MefrUJıtt olüral,t umu· l\Okllmeti bundan ~nra diplomatik fi. 
llıec:teal bQkQmlerine tevfikan İtalya ile etml~lerdir. Sirkeci istasyonunda Vail, milel inanclann nasıl ıntsa mahkQm miyetle kullanılan kilim ".e clclmler iene ıelerden mada. lng-ıltereye gelmek W. 
Jipacatımız konUf1Dalarda Mısıra taallOk Belediye reisi, Hariciye busust kalem oldutunu .gördük ve görmekteyiz. köyln kad~lanmızın elinin emetldlr. yen Sovyet. tabaunın posaportlanm vbe 
'den me1elelerl Mısırdan soracağız • mQdürü, Balkan antantı konsoloslan, Türkiyenln barlf ve mııu hürr!yet- KDçük sanat işlerlde aynı vaziyettedir. etmeye~til'. 
deaıietlr. Matbuat mnmessllleri ile bütUn yüksek ıer tıkrine batlılıit hakkıncla nasıl hiç Mıntakanın ana l•tana kav~ası lngıltere • İtalya 

Bqvekll bir mebusun lngilfz - ltal· mektep talebeleri ve kalabalık bir bıılk ı ·· ·· l . . kimsenin füpbell yoksa, tendi emniyet üzerine kO,Y erim; döJıen ve yerleten goruşıne eri 
Yan konuf1Dalannan mahiyeti hakkında kiUesl tarutındım uturlanmışlardır. Mıh- ve lstlklAl davamız U~\llla hemen ve hlç kOylQlerlmlz fçedsipde 15 aenedenbe i · ._ 
tordutu aO•le: mandarlan kendilerini hududa kadar · h 1 tenlik · · la h r Lond.ra, 2 (A. A.) - mı*.. • 

• lngiliz • ltalyan müzakerelerinin ret11ket edeceklerdir. Muhterem misaftr- tereddUtsüz er ~Ur ü . e}'i k&:rşı - A.zor~ yay sını. y~ ut Buta~peyf aşmıı ltalya arasında görtıJmelere devam edilır 
latinat d-..a.ı esaslar hakkında bir şey . 1 bl ., b k :..ı •1 ıamak kara~ da herkesoe ~renU - bir kıtl bulmak lçın bir kaç köy dolaı- ıııektedir. Don Çemherlayn•ın .............. .. ao e "~• L.. • • lerım z 01erce a. an yaşa se1Herı e mlştif mak lazımdır ~ 

Jleyemem • ceva"'nı vermıştır. ugurlanmı$ ve askeri kıta ihtiram res· · · - . tındll b~ toplanb Y"Pılmıı, bu toplanbi-
ı1ıaır da nıüzakerelere lşliraka 1 . if ttlkt . · .k 1'ı1 k >41lletlerin hürrtyetı de, fahs1 hUrri· Hele Erzurumct,an daha garbi, muha- ya İnglltereıM Aoıu ve flllyamn Lond~ 

· · ııuı'r 1 
• ' ~ nı a ~ili en 1 sonra 1mu~ a r ' yet libi hiO kimse tarafından ltlt!edll - ceret dolayislle gömüş 'yaşlılardan b&f· ra sefj~le~ c'8 ifUrak etmlftir. 

Kahlre, 8 [ J+.'A. ]' - Elehram gaze· ~an m mart arını ça mıı r, mez. O bir haktır ki tek inancası ölüm · 
te-ln~ıkan bir makalede hür ve mQs· nomcıı Uaınıurabbası da bahasına ıtnüda.taa edilmek iradesinden 
~U olen Mıaır berhanil bir Akdeniz ~Jükrt:şe ~lul ibarettir. -,kf' ıon kaldı 
llle11lealnln mQıakeresine tablatile tıtirak Ankara, 2 (A. A.) - Romen Hari· ~aha kurulut günlerlnden beri yeni 
tele~ yiııldıakbtdır. et siyasi müıteşan ~amen Se~plo~ eks- Türkiye her 1k1 •prenslpe · birden sadık ~ 

-
• • •• presine ballı husust blrvag?nla üQn ıa· kaldı. Bir taraftan beynelmilel danış - Erzurum un Tavla 

ij•tJerın mµstemleke hak· at 22 d~ me~?~!\\~'! mOt~ecclhen · ha· malara aıt teşebbUSler ondan her v.akıt • -· 
kınd bir. teklifi yok rek~f ttmlott.r. Sirkeci istasyonunda yardım görmüştür. Dıter taraftan mm• Şa 1•r IS 
Lô ~ A Çe Elen baıvekili Metaksas. Merk~z Komuta· kalkınma pllnlanmız arasında mUU mt1· m p 1V0 ' 

be ndra 3 [ .A.] - Beş~k~ İm: Öl, Vali \e Belediye reisi, Bükteş ve dafaa hazırhk19tf1na dalma en ehemmi - , -~ "" - ... 
.e:~~ ~:ı;:,!~'k:r=~Jr~ı!°kltm~~ Atintt elçilerimiz ile Romen, Y~nan kon- yetll yer verilmiştir. Paz. ar. gü.n. u.·· ha,:,şhv~~" Qlaıı mllsabBkamıaa 1 
laantereye blr ekltfte , bUlunmadıtanı solosluklan erkanı ve bllttın yDkse~ ÇJeçen i\ın bu şlltunlarda nefretti- k 1 • .,, 
t.j tn2me·renl~ bk r !iususu kendisinden mektep ta~ebelerl tarafından barar~Ue $~ bei &eııe1Ut mwı muaaıaa pr~- ~!rme.. ıpy~~.l\ter,. içlB.!:~mize müracaatla 
"8dı9ft• türmamış olduaunu söytemiftir. uturlanmı:olardır. Muılka Romen, ~urk munıı nauınww havacu.sıer ae ayıu ~ \ ... lfimlerioi ~aydettirmelidi~ler 

Macar Harir.iye Nazırı mlllt mart1~nnı çalmtıı askert kıta ıbtl· uuu.;yı ı.amamuyor. ı:su pwun ~ 41_ 
• • : l"' 1 ra~ ıesm nı yapm&f ır. reıttmeri ·Autur~wı ı ik.ıncıtefrin pro - ) ~~ :l1i ~iıa 0nıaran -

Vırıınada . ıram nutkun<la tesbıt edllmıttı. ~ar\l- w 4'1U111da~, ettlilmb blrtneı-
"- . VIJ~·· ~ A.>,.. ] - ~aoariatan Zeytinyağı f abrınalarının &aA iÇlıı auca.k ken<11' ıiiik~~~ aU· 1 Uk ~ 6nllmisdekl paıar ,....,et,., Natpn Qn ölleden ıonra Baş- Vaziyeti · vend1ğlDliZ' ~le bır-it'Oiramın süratle ıi'P~l("11'l'iıaeaktır. Müsabakalar için 
tj•kU futinı ve Hariciye Nazırı ile uzun . . ıü.Zıtiiti~ . naıkımıza okluğu kadar evvel~e )'UdllbDa rtbl. 8akar1JI. 
'*r aıollkatta bulunmuştur. Ke~disl y11· Ankara, 2 (A. A.) - ~SQ\ ~~ 936 '.m(ltieıli ve ·d0t$tlara ciah1 <lerln bir gö- re 'hpbane lmaatbanelerl bı~p .. 
"Ilı Peıteya mütevecctban Vıyanadan yıllarında zeytin ma~,sul,~uii awaı~dan nuı ferahlı&ı vennl.f oJıelutuna fU.phe edHm•tür. Puar ıönö O)'UDCuPr --

INrlnel oY.'Wll'I meJdana plrlCll .. ~· 
lir. . 

Afüsabakaya girmek 1K11e.,. 
~rln sabab&uu ak,ama luulu 
1dareba ueıuize miir&oaa• 
isimlerini ka)·deUlrıneltni -IA•· 
zııudır. ~1rı1m .. olacaktır. do\ayı bµ yıllaı:d~ 'Je'Jtlb yatı tabrıkala etm~ruı. t.& H ıe Sabryada. ~~ ~ ıe t1a da 

A lmAnVA lmMra+orsnı nndan bir kısmının çal!ftı&ı, bir kısmı· rophane klraatbaJleSIDde QTllan Mnsabakamızm yapalınaaıaa iki 
tl ~·tf "·{_,. eK te ~ . nm öa tliç 9ab1madığı anlqılmıı ve o Keneli lmklnlar~ ~~ ttı.erinde aıuaJarda mtiMIU&Ja preeekler • &1111 kıalmıştır. lıimlerinlJl yudlrm* 
idare ~R' fil K !8 ıy~r. yıllara alt bu mahsul vaziyeti mQcblr ıarar fcS~ TUr&ı.ye Climhurlyetlnin ı11r. " • için acele ediniz. 

1 
'8.-un ~ - Ara 11r~ yDk.iek Nuyo- bir sebep olarak kabul e<ti\oı\f oldı.ıtun m1ll1 müdafaa ma.sranan m1W ekon~ • tç parUcle Udlbü 1ranvn•ar ıa- MOsabakada Erzwumaıı tavla 1 

raı aa.)'allll mahiflllıtbı fikirlerini Def· ~~ ~U löbrikalann maflyet rusatDame· ~n mUtemacU inkişafları llş bU' nla • Up l&Jl)aealdar n ba pllpler ara • fampi)'onJujunu kawıMcak uta. kıJ• \ 
tP~ tuı4q~ o1Nı ~ybsvart ıaıt}- ieri bu ynzden tenzil ve iptal ed~· bet kurmakta ve bun\lll lOlncllr ki, 0 da· a anda mtlMbık•J& de'JUll t411erek. melli bir bediy~ v~. j 

Aımanyada monllJ'fl idaresinin ar- nin tekarrur ettiği İktisat Vekaletinden hl da1m1 b~ 1nklpt seyri takip etme&- ------~....,!'!"111---------
ef,eaiyen tarihe g6müldntünü yaz· bildlrllmiftir. . ~. · - -----------------._....--------.--

r f\u gazele dl,orkl ı «Alman· M "l" ı, l l"l" i b"\" d" ~ 8lz1Jn mll1 mtıdafaa bü~. mil - bl-psl gtbl bu aon ıllAbl•nma bızı da mil- bu nU1k ~ i\8Mmle ckiam.:,.. ~ .. -
~· lllÖna;şi 3DyDk ~arp ve Bitler lnki- e~~S _.\Ş a l ~O . l lf 1 ıı taııwıma pllnlaruı> d\\ı'Qur~ 4e • ıet Ur.erinde maddi blr tazyik detil. ma- rariııİ da_~ iltm-., ııı1lll ok1$Jlai.-· 
~ ~iti \k~ l~~~aıt re~tl. ikisine lte Ank°!'a, 2 (A. A.) - Kamutay kıı. IU. muvatfat o~ ımUl Ulkınına ı>l&n· nevt bir llaflfleme te.11r1 bırataca•tır. dar ıııaanJ vuıtelWll de PPDUt O&QO.'.ı -
'•1t•u•m ''1•· Artık ~dan aonrı ıno· taıUUııl bıtlrmtı vı bufiin tekrar 9alamı· ~ Al&ıl~dln lltlfMll tcl•rtll MQdıııanu11 p.n •ısuı1J•t Mtr&ıaa ru. 
-~ ... \ ~'" r•P"''-' • 1'11'~"'' • lvın• lalll•lllJ~· .\tll.. t11111mtcır. °""" ttlltllr ., \lıtnn ... '"""' ... nUt ........ , ...... ,,,, 



4 

Yarınki Teknisyenlerimiz 
('Üst tarafı 1 incide) yapanların dlğt>r insanlara nazaran fev

kal9.dellklerl hallerinden veya ynzlerln-
BUyüklerlmizln resimlerinden ba~- den belll olacaktır. ,, 

kabir şey yok, bir de ufuk bir Türkiye Fakat bu dOşUncemde aldandığımı 
haritası. Evvela basit bir mnkaleme şek- pek çabuk anladım. Blraı sonra bir 
Unden sonru yavaş yuvaş bizi alaka- atelyeye geçtiğimiz zaman o fevkalade
IHndıran asıl mevzua giriyorum.. Bay llklerlni yüzlerinden snlayabtleceğlmi 
lbsandan fabrikası içinde kurulmuş olan l tahmin ettiğim sanntkllrları da göntum. 
sanat mektebinin ufuk bir hırihçeslni: Başlarında sarı şerllli mektep kas
nnlatmnnı rica ediyorum. O cevtıp ve- ketleri ve sırtlarında Hlcivt-rt bezden 
riyor : ynpılmış tulumlarile, ellerinde eğeleri 

- Bunda öyle bir fekaladclik yok.... mengenelere sıkıştırdıkları demir parça
Bu mllessescnin kurulmasının asıl sebebi lan üzerine eğilmiş çalışıyorlardı. Başla
Doğud~ hissedilmekte olan sanatkar nnı bize kaldırıp bakmadılar bile ... 
buhranıdır. Bu eksikliği daha çok tabi- O zamnn içimden şöyle söylendim: 
atile biz hissediyorduk. Askeri fabrika- Hiç bir cevher bundan dahn mOte· 
larda çalışmakta olan amelelerimiz pıra· vazı bir çerçive içinde kendisini göster
tik oh1rak yetişmiş kimselerdi. BuJıların memiştfr. Ve TUrk çocuklannm bu 

• · . f çinde sin at bir resme bakarak parça vOksek fstidutlurının bir kere daha hay
. · imnl etmeğe mLktedlr olacak kimseler ram oldum. 
· yoktu. Halbuki biJbussa ince Jşler göz 

kl r rile ve yalnız tec~Ubelere lstlnat e-
. dilernk yapılamaz. Bu tecrübeyi eğer bil· 

gi kuvvetlendirmezse elde edilecek neti· 
ce şayanı memnuniyet değildir. 

Memleketin diğer köşelerindeki mU
esseseler bu eksikligl askeri sanayi 
.mekteplerinden çıkmış ustalarla telafi Fll
ediyorıar. Bizde de böyle ustalur vardı. 
kat bunhırın adetleri pek mahdut idi ve 
nihayet Erzurumla ailevi alakası mevcut 
olan bir kaç şahsa inblsır ediyordu. · 

Hariçten tayin edilmiş olunlar bura
:ya bazım gelmiyor, gelenler ise kısu bir 
müddet burada kuldıktan sonra ya baş· 
ka bir yere bıyin edilerek gidiyor veya 
burudan gitmek için batta sanattan ay· 

. rılıyorlardı. 
Amele ihtiyacımızı önlemek zaruri· 

yetinde idik, Bunun için evvela KültOr 
Bakanlığında Erzurumda bir san'ut mek· 
tehi aiılması lehinde teşeubllslerde bu· 
lunduıL B a k a n ·l ı k bütçe darlığı 
dolayısile, bu tulebimlzi is'af etmeğe et· 
meğe iwkan bulamadı. o zaman kafi 

ve pek lüzumlu ihtiyacımızı önlemek 
için bısşktı bir çure ıırawak zarureti hıısıl 
oldu. bu smılarda askeri fubrikalar 
umum mQJOrü Tumgtmerul Eyüp Duru· 
kan E.rzuruma. fubrıkalarımızı teftişe gel

Küçük esnafın 
acıkh vaziyeti 

(Öst tarafı 1 incide) 

Bllytlk Balıkların kUçük balıkları 
yuttuklarına hiç şa.şmıyoruz. Fakat bazı -
tarının sermaj•esl, küçük esnafı ezdiği za
man, kıyamet kopuyor. Biz Türkler tnsant 
·11slerlmlzde çok cömert olduğumuz için, 
'tüçük esnafa ta. içimizden acıyoruz. Fa -
'tat merhametin bu acıyı dlndirme~e kA!I 
Jelemyeceğinl de pek iyi bllfyoruz. 

Devlet küçük esnafı kornmalt ve on
·ara. yol göstermek için elinden gelen yar
·iımı esirgemiş değildir. Fakat her mün • 
Cerit şahsa ayrı ayrı ·yardım etmenin ne 
mkdm ve he de sebebi vardır. Şu halde 
ş, küçük esnafın tevekkülü bırakarak, ha· 
7eketc geçmesine 'kalıyor. Hayat mucade
'.eslnde ise bundan büyük zaruret olamaz. 

CiBAD BABAN 

Kadınların kol saatları 
neden çabuk bozuluyor? 

_mlştl. Kendisine vuıiyetimizi izah ettik. Kol saatiniz bozuldu~u zaman, hiç 
O da fabrika içinde bir çır~k mektebi şnpbe~lz ilk önce bu anatl size satan 
te:sls ~tweklığlnılzl tensip ettı. tıdama kabahat bulursunuz. Halbuki sizin 

işte bizim çırak mektebi 193:> yılın- bu knçnk felaketinlzden saatçı hiç le 
djl bu şuretle ııçıldı. mesut değildir. 

- Hu mektebe girme şartları neler- Neden mi ;ı diyecek. infz. Bu suale 
dir ? tsviçre silah fttbrikalarının teknisyenleri 

-· tık mektebi bitermiş olmak' cevap veriyorlar. Bu zevnt kol saatleri 
TOrk olmuk birinci şartlurdır. Kıiul edi- icat edildiği J!Ondenberi, bu saatler 

· ıt:nıerin oUrUst alıluklı olmaları ve 18 üzerinde tetkiklerde bubulunmuşhır ve 
yaşım geçmewiş bulumnuhmnı da arıyo· şu neticeye vnnnışlar : Ağır kokular \'e 
ruz. BuguukU / tulebeleriruizin ekserisi derinin ifrazatı saHtin yayını, çarklannı 
şehit ç• cuklurıdır. Mektebimiz Oç sene. ve ıenbereğini bozuyor. 
dir. Bu Uç · sene ı..ırrında çoçu2'a hem Bir defa Javnntn kokuları, laboratvsr .. 
orta tahsıll veriyor. Hewde saıı'at ög- tarda yapılun tecrübelere nazaran, zen
retiyoruz. · . . _ bereğin hareket faaliyetini yOzde elli 

Dersler nazarı ve amelı olmak uzre bozuyormuş. füıtta değil ağır kokular, 
iki kıs~nıdtr. Öğleye kHdar nazariyat ile hatta çiçekler, billasa gUl ko"usu bile 
Jle ~nışan çocukhmmız öğleden. sonr~ saatin üzerinde böyle kötü bir tesir ya
larını nıülıteUf atclyelerde wuhtelıt sa~ - pıyormuş. 
aUım ö ğ r c n m e k 1 " geçlrmektedı~- Onun için saatiniz bozuldatu zaıran· 
ler. Onların bu çalışmularına mukabıl lar, haksız yere .su11tçiye hücum edece
kendi~er.ine ufok hır ~evnılye de takdir ğlniz yerde, size lavantayı satan tuha
edilmı~~r. B!1 )'evnııyeden yemekler~, tiyeciye kızınız. 
hıuici ve dahili aya.k~ııbı, çamuşır, •l~ı- Fakat 0 zaman ne yapacaksınız? 1 
se ve levazımı tedrısıyeleri temin edıl- Yardan mı geçeceksiniz, seden mi ? Sa.

1 mekte geri kalımı du kendilerine burçlık alinizi mi kaldırıp atacHksımz, yoksa ... 
ohırak verilmektedir. Lavantadan mı geçeceksiniz? 

Mektep Kültür Buknnlığınca resmen 
tasdik ealımlş olduğu için, buradan şa
hadetname nlıuış olunlann TUrkiyentn 
biıtnn sınut mllesseşelerinde sulaJıiyetle 
çalışabilmeleri imkanı vardır. 

ooGu 
iLAN T ARiFESi 

Mü ssesemiz ktlçUktür, ve bu itibar· 
la semeresi de azdır. Fakut bizim itiyaç- 8 ôci sayıfada santimi 25 Kuruı 
larımız.ı ktırtıh1yııbilecek vııziyete g~l- 7 • • • 50 • 
miştlr. Mtktebi Kezdiğinlı zurnan göre- ~ : : : 1~ : 
cekslnlz. 4 • • • 150 • 

Onun bu son sözlerine sonradan 8 • • • 200 • 
bak verdim. Askert tubrikahırın bir kö- 2 • • • 250 • 

. 

şc.sine sığınmış olan bu üç sınıfı doldu· 1 • • • 400 • 
ran istiduttar hııyr~t veren escrleı ya- ilan verecek kimseler DOOU Gaze· 
ratmışhır. tesl İdare MOdürltıgnne müracaat etme-

ırncnk muallim odasındaki bir ca- tldirler. Devam~ ilftnlar lçln busust 
mekAnlı dolap önQnde durduğum zaman tarife tatbik ec;lilır. . . 
bunu pek iyi anladım. Bu dolapta bir ~rmızıb ılBnlarda tanfe bır misli 
m kirıe kadur intizam ile işlemiş sanat· razlasıle alınır. 

k 11.u 11
1 

1n insanı şao::ırtan mubsulleri var. Adres detiştlrmek 25 kuruşluk ııc-
ar c er " rete tabidir. 

Orada tt.şlıir edilen talebe eserle-
rini iki senede elde edilmiş olan bir 
Eıan~tın semerelerini bir dOkkan vitrinin
de görseydiniz kendi kendinize " Avru
panın klmbflir hangi fubrikasında ne 
çeşit makinelerle elde eCillmişUr. ,. şek- .. 
linde bir düşllneeye kupıhrdınıı. Ben 
bôyle dtlıU mediın f akaf 1çtınde bir ·me· 

~•t ~aııdı· Her b.ıde '1Cl:ilm bunım 

DOCiU Abone tarifesi 
Seneliği : 12 Ura 
Alliaylı~: ? • 
UÇ aylığı : 4 . • 
Bir ilylığı : 1,50 • 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 
SeneUjl 
/ıttl D)'blJ 

H 
H 

Ltrı 

DOGU 

Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 Hazirandan itibaren tatbzkına 
başlan:ıcak olan talimatnamenin 
madde ma<ide neşrine devam 
ediı:oruz. AlAkadar:lar kendile
rine ait olan kısımlar için ıım
di<len hazırlıklarım yapma!Ja 
ba~lam11lıdırlar. 

346 - Kahve ve çayhane gibi 
yerlerde yatılma~ına bu yerleri işle
tenler müsade etmlyeycklerdir. 

- ıu -
Barlnr, nans, Çalgı ,.e \'aryete 

ycl'leı·i. 

347 - Umumt mahallelerde çal· 
gı, dans, balo, ko~ser ve benzerleri 
için Belediyeden ruhsat almm!lsı mec
burtdir. · 

348 - Bu gibi şeyler de aşa· 
ğıdaki şartlara tııbidir : 

A - Her masa birer el tarifesi 
bulundurulm1ısı. 

B - Meşrubat vesairenin kati
yen tağşiş edilmemesi. 

C - Çalgıcıların ehllyetli bu
lunması. 

D - Salonlarda hararet dere· 
cesinin lG-18 urasmda bulunması . 

E - ~fUşterilerden meşrubat 

ve yiyecek bedelinden başka hiçbir 
namla para alınmaması. 

349 - Kendine veya başkaları 
na zararı dokunabilecek derecede 

·serhoş olanların derhal polise bildi-
rilmesi mecburtdir. · 

350 - Bar kızlannın her hııtta 
sıhhı muayene gitmeleri mecburidir. 

351-SAri hastalıkları buhınrluğu 
baldo bu gibi yerlerde çalışan kız· 
tarla bunları çalıştıranlar mes'uldur. 

352 - Bu gibi yerlerde çalışa· 
cak kızların ağır bir mahkOmfyet 
ve sabıkaları olmadığına dair vesika 
göstermeleri mecburidir. 

353 - Bu gibi yerlerin bilOmum 
müstahdemlerini ve patronlımnın 
mtıhkuıniyet ve sabıkaları olmadıgı

na dair vesika göstermeleri mecbu
ridir. 

-20-
Fabl'lkaları \'e Deyirıuenlcr 

854 - Piyasaya çıkarılan un 
çuvallarının münasip yerlerine r.evl· 
lerini \'e yapı!Jıkları fabrika veya 
değirmenin mevki ve isimlerinin 
unun yapıldığı taribt ve maddeyi 
gösteren bır etiket bulunması mecbu
rtdlrr 

35:5 - Fabrıka veya değirmen· 
!erde bulundurulacak hububatın de
poları mahfuz sert maddelerden ma
mul olacaktır. 

356 - Fabrika veya rlcğlrmen
lerde hububatın elenmeden evvel 
elenme esnasında ve fabrikadan çı
kıncuya kadar kirlenmemesi için 
icabeden blltün letbirlerin alınması 
mecburtdiJ. 

357 - Oz~rlndekl etikete uygun 
olmıyan unlurdan fabrıka veya de· 
ğirmen lşlelenlar mes'uldurlar. 

358 - Unların fenulığından do· 
layı fena çıktıklnrı sublt olun ek· 
meklerden unun yapıldığı fabrika 
veya değirmeni işletenler mes'uldur· 
lar. 

-21-
Gaz, Benzin, İspirto ve ot gibi 

çnbuk )·nnnu maddeler. 
359 - Kanuni şartları hal~ 

rµıİğuzularda 190 ve alelumum dük
kanlarda 90 kilodan tı1zla gaz, ben
zin, mazut ve emsali bulundurula
maz. Bulunanlar Bebedfyece müsa
dere ve bulunduranlur tecziye edilir. 

(Devam edec.ek) · 
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.i DO G-u 
1§§ . 
1;ııanlarınızı kabul eder, 1 
! FIRMANIZI 
e 

! Bütün Doğuya ta_nıtır 
E3 

j "ooG u,, büyük . bir 
~ memleket parçasının· 
= her tarafında okunan 
~ bir gazetedir. . 
~ Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 
~ müesseselerin gazetemiz vasıta
~ sile kendilerini bu geniş bölgeye 
~ tanıtmaları menfaatlerinin 
~ ilk icabıdır. 

! iLANLARINIZI 
3 
E!! = ~ 
53 = EJ :a = E3 

§i 
§ 
§ 
=::. 

Doğrudan doğruya 

GAZETEMİZE 
gönderiniz 
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Türk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
11 Mnı· l 1H38 •kdlr 

Büyük ikramiye: 50,000 Liradır. 

tt Bunllan başka: 15.0001 12.000, 10.000 liralık tıoynk ikrttıııl~·elerle 

~ (20.000 ve \0.000) liralık iki ndet nıtiklUut vardır. 

tt Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ~den hıı piyangoya lştlrak 
~ ediniz. 

~s::~~m~srı~••mst•_,...~.,rı-=cms:.~1' 

Gümüşhame · Naf.ıa Erzurum icra· . 
Müdürlüğünden: dairesinden : 

Kapalı Zarf Usulü ile eksiltme ilam 8·3 938. Sali gnnu saat (9) da bııt 
1 Ek 'it k 1 i Gn - pazarında ıki yan bir orta İran halisi 

h V"l" t• 1 Pi h t K lklt p .. k satılacağından alıcıların on gOn satış 
- sı meye onu an ş muş-

1 ıme ı a.ye ııı n ra me , e , os e, -
1 1 

E 1 1 32 . a9 k'l t 1 i memuruna muracaat arı i an olunur. · rz ncan yo unun ı ı ome re er N . · 1
50 

. 
arasında yaptırılacak büz ve menfezlerin ( · 0

· ) 

ınşa~tıdır.Bu işin keşif bedeli 1s446 lira Erzurum Ziraat Müdürlüğünden 
53 · kuruştur. MotörlO tohum temizleme makinesi 

3 - Bu işe ait evrak ve şatrnaınc- 15 ~art 938 günllnden itibaren çiftci to-
ler şunlardır. numluklarını ııarusız olarak çalkayıp 

· A _ Eksiltme şartnamesi. llAçlamaya bıışlıyacııktır. istekli olanla· 
nm ziraat mlltlnrlü~nne müracaatlar• 

B - Mukavele proJesi. tıan olunur. ( Ncı. 140 ) 6 - 8 
C - Nafıa işleri şeraiti unıumlyesl. _ 

D - Tesviyei türııbiye şose ve kRgir Erzuruw Askeri satınaımı . 
inşaatına dair fenni şartname. , 

E - Hususi şartname Komisyooondan: 
E - Ke.şi.r cedveli Sarıkamış için kapalı ınrtla eksilt' 
G - Pıoıe . . meye konulan 23000 k.llo sade yağtnıJ 
l leklller bunları (1) hra ınukabılln· istekli çıkmudıj'ından yeniden kapalJ 

de Gnmnşhane Nafıa Müdürlüğllnden ala- zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bilirler. bedeli 21850 lira ilk teminatı :1638 Ura 

H t iki • ·605 o 4 - Eksiltm" Gümüşhane VilAyeti 75 kuruştur. Eksiltmesi 1~ - Mart - .938 
ava azy • · . Cumartesi gQnU saat on birde Erıl,lrum· 
• • (Deniz s~viyesl) : 778.4 N_?f~a binasında 21 Mıırt 9~8 Pazartesı ela askeri satınalm'a komisyopqnda ya· 

Suhunet : - 12.7 gunu ıuat on~eşte yapılacaktır. . pılacııktır. Teklif meklqplurı belli' güP 
DOşük suhunet : - 16.5 6 - Eksııtme kap&lı zarf usula ıle ve santtıın bir saat evvel komisyoll 
Rutubet : % 'i9 yapılacaktır. Bnşknnlıl!!na verilmJş ver.-ı P99t4 il~ 
RuzgAr : Stıkin 6 - Ek~iltmeye girebilmek için. is- ~örıde!ilmiş bulunacaktır. SıtrınaaıtJS! 
S . T kan•lt teklilerin 1384 lira muvakkut temınat her gun lrnmisyondıt görll'lebillr. 

ema . emamen yu k . d (No 133) 4; S 
Yerde mevcut kar tabakası [44) Sm. vermesi bundan ba\ n tıcaret o ası ve· . -

Yağış ·: ·Yok sik~sı ile ~ııfıa V~k8letln<!en. mt;sııddak ı-Yer-Ji 1'n~a·••]•1•••k11•U•-}] 'a'"'.'*'n' .. ,J ... Il, .... ,ıt, .. ,k, .. ,.,, ehlıyet vesıkası gostermesı lazımdır. 
7 - Tekl!t mektupları Uçüncn mad-

Sa.hlp ve Bl.f?lluha.rriri: ~ il tt b' t ıı 
C,,.. .. D BIBAN dede g'QSler en saa an ır saa evve . paravı bir cebı"nden di· 

U1Jl 4 ne kadar Komisyon Reisine makbuz J 

Umum nefriyatı idare eden Yazı İfleıt mukabilinde verilmiş olacaktır. Posta· 1 ğer Cebine koyınaktır. 
Mttdürli: BA~Dt~ DVLGEB daki gecikme \'e tehirler kabul ecUlmeı\ ............ 

ıtaıı~ nr: ooop auımm 'No: }f9) ,.ı 


