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WARE YERf : 
En.m'Um GölbRşı floğu idar('hanesl 

Pazartesiden mAada her srün Ç'tkar 

sa,'151 her yero~ 5 kuruştur 
SA~'I : 79 

G 0NDELll< ~GAZETE • 
. ,..,,,.,,.__ ............... 

B11sı1mayan yaıılar geri verilmez 

~itler lngiltereden J\çıktan 
Açığa Müstemleke istedi 

Buna mukabil Orta Avrupada hiç bir harekette 
bulunmayacağına dair teminat vermiyor 

KÖY HOCASI Devletler Alman talebini 

12 Mart 
Erzurum, büyük kurtuluş 
gününün yıldönümünü 
kutlulamağa hazırlanıyor 
O gün şehrin kurtuluşu tanzir edilecek 

ve gece fener alayı yapılacak 

K öy hocası, hududu bekliyen nefer 
gibl, t4assuba karşı uyanık, cehille 

~hQelejen tedaklr, feragatli bir nöbetçi
~. Fa.ut itiraf etmek lbımdır ki, en az 
"tlzertnde tltredlğl.miZ, en az kıymet ver -

k 
Erzurumun kurluluı yıldöllDmll j zurum kurtuluşunun yıldOnümD olması •• k b J mllnaıebetile 12 Mart Cumartesi gflrıiJ mllnasebetile o glln saat ( 12) de bütün muza ereye aş ayaca şelırlmlzde biJgük merasim yapılacaktır. dllkan, m8ğ"aza ve kahveler ( mllstesna 

Bu heyecanlı merasime alt Belediye olarak fınn lokantslar saat ( 12,80) a 

. dttıınız tnsan da köy hocasıdır. F l d el , t.trafından yapılmıı olan programı neş- kadar uçık) kapatılacak ıehir bayrak· an . e redlyoruz: 1 • r sız ar en ışe e 'KUTLL'f4AllA PROÖRA:\11 arla sllslenecektir . 
. 1 - 12 Mıtrt Cumartesi gOnü Er- (Alt tarafı f ilnctlde) 

Köy hocasının dertleri btiyüktür, fa - AJ } .. } k . k 
kat onun bütün dlle.klerl. köyü. kazayn man arın mu stem e e ısteme ten E d 1 • 
~ı.~~t:ı~::=~. r:::ceı:~~~ maksatları buralarda hava ve deniz üsleri rzurum ayapllacak phk 
;::::;:ıı:;d:.0=:."k\[:~;a~~ vücuda· getirmekmiş! Fabrikasının yeri ayrıldı 
--ıtUauz bir odanın, akmıyan bir damın ~ 

~tını çeker, konuşacak değil, mek : 
~ak ark.adaşa bile razıdır. Fakat 
be~ıeaın ki, kar, t~pi köy hocasına hasre
~ aöndUrecek bir şlfa, zaman zaman 
~bini &>ldurcak ve onu uzun, uzun 
~ edecek blr :lmkAn vermez. K!lZa.ncı 
~. Ne olacağını, nasıl terakkl edeceğl
!lt bUm~z. terakki edebilmek için, çalışa
tlt enerjiyi bulamaz. o köy muhiti yok 
'-lu? Genç, ça!Ak blr zekAnın hudutları
ıu daralta daralta, kendi hudutlarına so-
~. hocanın rüyet m.vtyesi darala darala, Solda Jlitler .Al· 
~ann 11zerlnde takılır, kalır. Hal- manyamn Viyana 

Erıurumda kurulmasına karar veri- Jisi Sipahi Ocağl karşısında 20 bin metre 
len bllynk İplık Fııbrlkasmm inşa edile- murabbalık bir sahanın fabrikaya tahsis 
ceği mahallin tesblt_ edil.mesl,_ kroki ve edilmesine ve fabrikaya tazyıklı su ve· 
nkelmanlarının gonderılmesı f plik ve . . 
Bez fabrikası mndnrlOğOnden istenmiş- rllmeslne karar vermıştir. • 
Ur. Bu karardan sonra kroki ve nıvel-

Evvelkl ..gllo toplanan Belediye Mec- manlann yapılmasına başlanmıştır. 

Erzurum gücü 
Klübünün 
bir kadirşinaslığı 

Balkanlı 
başmürahha~ ları 
memleketlerinde 

~. Türk bütünUnn kalkınması dava - sefiri Von Papen'Le 

~birinci derecede vazife almış olan görilşi1rken, Snğda Bugünkü Kayak Bayrammda merhum '1Atatürk'ün dehasından kuvvet alan 
~~ ~':~ı~!ı~~;~n~r~~1:!~~ 1e~~e;:;}n:~n:~ff;~: Ahmet Erverdi'nin hatırasını hürmeten Balkan milletlerinin aralarındaki 
~ak, milli kWtür seviyesini o yüksel- Nazı~a::u1:a:tfi!1l müzik YB dans kaldırıldı bağlar çok kunetlldir,. 
~ · "On1versltedek1 bir profesör, hlç (Yazısı son haberler kısmımızda) Buğün için bölgenin teşvlklle Erzu- Atına, 4 (A. A..) - Başvekil. Me-
cl8ıhl Jot ki, 1erqatll blr köy hocasından rum gücQ kulübünOn tertip ettiği kayak taksas bu sabuh Ankaradun ıebrımtzo 

aı muhteremdir. ProfesGrnn, namı MOSKOV ADAKİ SiYASi DAVA bayramında çaylı mhzik ve dans ta var· dönmOş ve bllyUk merasimle karıılan-
:::"'· ""'vardır, eserleri vardır. Talebe· dı. E?•rumgDcD. Spor kulübD evvelki "';l~;;,onya ıııuralıası da Bükreşıe 
bar• eftln umumlyeden gördüğü bir iti- g~n olen Halkevı Başkanı Ahmet Erver· Bllkreşte, 

4 
( A. A.) _ Ankaruda 

1 Yardır. Nihayet profesör, kendi mesa- L • t • f '1 k d 1 dınln ruhunu bUrmeten bugOn yapılacak Balkan Antanb Konseyi mDzakerelerlne ~~~ tseu~a:,e'sııgnözlllnebgirörllparrm, veakmüezmerllen: ı vıno a ar a aş arının olan kayak bıtyrammda mOzlk ve dansı tştirıtk etmiş olan Hariciye Nıtzareli 
'oııı: .. ""'_.. •"J kaldırmıştır. Bugon kayakçılar yalnız MOsteşan Bay Komııen buraya dönmüş· 

de l1qyıacak kadar para. alır • d ı t ı d • ld • müsabaka yapacaklardır. ErzurumgDcü tur. 
hkat köy hocasını, dtinya i~tiraslan- l am arı a ep e ) ) bugOnO Ahmet Erverdi gOnO olarak lloman)·~ Hariciye Müsteşarının 

"'- ~Vkedeceıt ortada hiç bir şey yoktur. köbul etmiştir ve her sene bugnn bir • tlukrcşle bt:yaııall 
1Cöy hocuı okutur. Fakat talebeleri kıraet lhtitw yapacakhr. Bnkreş, 6 [ A.A. ] - Balkan Antan· 
kıta~ '-- tık bi d h 'bl E l l • • • k " d l l A \"Cılar kövlere 11Utller t~ Kon~eyi toplıtnt~sı_nda Romımyayı tem· 
..._ ı a.u.payınca, ar r a. a r VVe Ce C.JSTÜffl eTlnl ln ar e en SUC U ar J \1 sal etmış ohm httrıcıye Mnsteşarı Kom-TV~ OkuJnazıar. Ayalclanna kadar gönde- U 1 Avcılar dün zankalarla nç grup nen gazetecilere beyanatta bııluıar1tk 
~n duvar gazeteler! bile onları pek al~- hk J h • .. l • l halinde köylere gitmişlerdir. Avcılar ezcllmle demişttr ki: •Balkıtnlarda sükfin ~etmez, okumayıolannın sebebi, On; ma emeae erşeyı soy emış er geceleyin köylerde kurt avı yaparak, ve sulh siyaseti hükümran olmaktadır. 
bes>ı Oltwnağa, ötrenmete sevkedecek se- Moskova, 4 (A. A) _ Don Slyas Pazartesi sabahı döneceklerdir. (Alt tarafı f lncllde) 
~ mevcut olmayışından, 1ht1yaç - mOcrOmlerin muhakemelerine devam F IK R A: 
ıı._ ~ ıh.addi as.garlde bulunmasındandır. edilmiştir. MDstantikln ltllhamnameal 
~t.uu, mevsimlere, aya, güneşe görP • s• • • 
'hr a.IA- l.Jl lU d öte 1 1 mahkemede okunmuştur. Mocrımler SUÇ· ır yavru ıçın ... ""'-' wwY , ora an s n aramaz k 
le köy hocası, ihtimamla yetıştlrdlAi Meh· larını inkar etme tedlrler. 

~rtn, bir glln okuyup yazmayı anca.k (AU tarafı f üncüde) 
b\ .... ,_ •. atmağa inhisar ettirdklerını gör -
~e mü™111m olur. 
llt-. köy hocası, köye şehirden gelml.ştır. 
~ köylerlm1Zle, şeh1rlerlmlzln arasın
-.:ı fark çok büyllktür. Genç, hoca, dok
~ ıater, i>uıamaz. Onun ıçtn hastalıktan 
~. lsınmalt ister, tezeğe muhtaçtır, 
~k ister, bulgurdan öteye gidemez. Ko
~ ister, onun için aynanın karşı -

-re~tten ba.şka çare yoktur. Ve 
~ bütün bu feragate rağmen, para 
~f etmek ut.er, hayır, o da yoktur. 
~ boca.sa yalnız taldr değil, hatta. borç
'-be\lr da ... ·Köy hocası, okutmak ister, ta
~ tine nasıl oturulmasını öğretecektir. 
~ Yoktur. Denl.zlerden bahsedecektir, 
>at!o Yoktur. Köy hocası bu buhranlı ha
~ llln içinden kurtulup çıkmak istiye -

0 tir. Terfi ve Uerleme imlttnlan mı? ... 
- Joöur veya pek dardır. 
~ ltöy hocuı, köylünün bilmediği, id
ı..:. etıuediii ıztırabırun bir ifadesi, şuur-
~- 1ht1f8.9lannı hisseden köylünün 

~ ltöy hocasını tert1h etmek, kanaati -
~ , k1lltür Bakanlıtının da işi olmak-

Uzakbr. 
~ lboca.sı meselesi bir köycUlllk me
"- . Körcülük meselesi de hüktlmetin '-.:!:. oldutu bt1yü.k çapta blr devlet 

(( Altt•r•fı 8 anrade) 

cllu IAMlf 

TAVLA 
müsabakamız 

Kayıt müddetini bir 
hafta daha uzattık 

Erzurumun tavla. şampiyonunu 
meydana 9lkarma.k maksadlle tertip 
ettiğlmlz mtisabakaya girmek lst.ı .. 
yenler, matbaamıza .gelip b1mlerinl 
kaydettırmektedirler. Müsabakanın 
daha. isabetli olmasını ve hakikaten 
Erzurumun tavla tamptyonunu tayl.D 
etmeslnl ariiı ettiğimiz için, flmdlye 
kıadar 1s1mlertnı yazd.ımıanllf bulu
nanlann mevcut olmaa.ı ihtlmallnJ 
düşünerek, yarın ya.paca.ğımlz mtl -
sabakayı gelecek hatta pua.r güntlne 
bıraktık. 

Erıurumun tavla. bil'inclsi için 
ötede berlde bazı faylalar çıkarıldı -
tını da işittik. Bu .şayiaların aslı 
esası yoktur. Tavlad.a. birinci ıeıen, 
sadece pıete~ ltıymetU blr 
.müW&t ala.ca.ktır. Bundan l>atka 
hl9 bir k&1d& tlbS 4•i1Jd1r. 

latanbulda blr esrarkeş metreSlnln 
W çocufwıda.ıı blrlnl mtltemacu Wr it -
keneecten IOIU'a 61dtlrmif. 

Dün ıelen İstanbul pzetelerlnclen bi
rinde bu facianın tafsili.tını oluuluktaıı 
sonra hayretle dllttlnmefe betladım, 

B1r tarafta esrarkeşlllden hapse rtr
m.Jt blr adam, dlter tarafta onun reçln -
mek der.ille yine blr esrarkqe metreslik 
eden kansı ve bütü.n ba badJrenln orta -
sında hiç bir su91&n olmadan döiiUerek, 
kemJlde.rl kınlarak ve kanlan emlle'll' öl· 
dl1rülınete çahf'lan lkJ )'&vnı ... 

tnsanhk sert bir sııku~ ınöııhaJılsl ç!s· 
mektecllr. Ve saman rtttlkçe cemiyetin 
b~f aıııfında ahllk ve tullet tellkJdJerl 
tahsl menfaat endlşeleriJe rtttlkçe zayıf
lamakta ve ualmaldadır. berllyen mede
niyet, bu ilerlemesi ile mütenasip bir te • 
kilde a.çlann adedini ele çopıtıyor. Ve aç. 
ilk btlttln f enalıldan mttşftk bir ana fibl 
kacaiında besliyor. 

Ba&iln Çlnde, lspaııyada. 61iimler 6 -
Ulmlerl takip eclerbn ve btltln dünya. mU· 
leUerl mlstakbel blr harpte blrbrllerlni 
daha çok Te daha muftffaklyeUl blr şe -
kilde ildtınnetl temin ecleeek nsıta.ıar 

1 hamlarken bir ,avnuıan ziyan olan ha • 
1atı l~ yudıtun ba satırlar ne kadar 
prlp deiil mlT 

Acı clltlincelerlmln bıbıbilnıYehat*' yenlslJljal 9C* iyi anb,yor " mllfek • 
aremln b'4Jltlm Jönmandan tuıa M·ı "'"' . ..,. ....... " ..,.,.,... 

IAllADla DCMlla 

Yeni tefrikalarımız 

Kavaklar1n G61gesinde .. 
Yazan: Bahadır DULGER 

Dünya blı•lbirlerlnl S.!Venler J~in, cennetten daha 
güztıldir. Ümilslı bir sevgi en genç kalblerl bile· 
aeıslle ıehlrler. lla)·atlarında sevmenin ve ümlt
slıllge dilşmenl u acısını tadaıılar hissen daha 
olgun, fakat muhakkak kalben daha perlp.ndır. 

•KAV ı\KLAIUN G()LGESİ~UE• sevda Ue dolu 
iki kalbin çarpm,ısmı ve ömUs~Uije dUşen bir 
se,·glnio acılarım okuyacaksm!2'·. 

Çll)\UW Harpte SarJkarnış büyük bir çev-lrme
uıaMvrasuıda bir doktoruuıuz Ruslaruı eline esir· 
düşmüştür. 

Doktor esaret bayatımn h(lllralarını toplaunı ve 
neırcdllmek ~ere g&Z.!temlıe vermlşllr. Bu halara ... 
lar arasmda gayet meraldı, beyecaub ve ~k lsU
fadell parçalar \•ardır, . Güzel ve tatlı bir QslQpla 
aulatalacak . o).f.n bu ~etin macerayı olwyuculurı
nıızın lezzeUe takip edeceklcrlndeu emlu huluııu4 
yoruz. 

Bir iki güne kadar başlıyoruz 
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ğudan Haberler 
·--------------------------------------------------------------------------------· 

1Göz göregöre 
bakkalın çekmecesini 
boşaltacaktı 

Bu yıl içinde 
köylerde 
neler yapılacak? 

Sahte antika 
sürücüleri burada da 
marifet göstermişler 
Elinden bin lirasını 
kaptıran atlar ~1lüştak 
başına gelenleri anlatıyor 

Geçen gOnkü sayımızda SUrmene 
mulı11blrimlz 11ltındun antikudır diye 11ltın 
suyuna batırdıkları adi pirinç levhaları 
ötekine berikine satun iki sahtek!rın 
yakalandı~larını ve bunların şehrimizde 
de bu şekilde dolandırıcılık yapmış ol-
duklarını bildirmişti. 

1''ilhaklka bu adamlar şehrimizde de 
saf bulkı kandırmak suretlle bu şekilde 
dolandırıcılık y11pmışlnrdır. Bunların hi-
lelerine kurban olunlardun birisi de Gür
en kapı karııkolu karşısında dilkkanı 
bulunan attar Bay Müştaktır. 

füty MUştak başından geçenleri 
biıe şöyle hikaye etmiştir: 

- Bir gün dUkkam~da oturuyordum. 
Jnşaııtta usta amele olduğunu söyleyen 
birisi geldi. Adı Memiş imiş. 25 - 30 
yaşlarında, mavi gözln bir adum.. Bana 
dedi ki: 

- Biz inşaatta çalışırken antika altın 
paralar bulduk. Alır mısın? 

Merak ettim: 0 Bir göreyim • dedim. 
Blr çeyrek saat sonra getireceğini söyle· 
dl. Fılbakika az sonra geldi. Altın lira 
büyOk10ğüne yakın bir antika para idi. 

- Bizde bundan yaz elli tane var, 
dedi, uyu.:;mrsök sanu satarız. 

Aşuğı yukarı bin liraya pazarlık 

ettik. Fakat evveli bana verhen altını 
kuyumcuya gösterdim, erittim, 24 ayar 
altın çıktı. 

İkindiden sonra Memiı,, yanında 
daha başka birisi olduğu h11lde geldiler. 
Bu yenı gelenin adı Anwet imiş. Otuz 
beş, kırk yaşlraında vardı. Ben de şura
d11n buradan borç harç ederek, on ultısı 
ellilik, biri yüzlük yUzü de banknot 
olwak Uzre bııı lirayı hazırhımıştım. 

• Geldiniz mi? ,, dedim. " Getirdik • 
dediler ve ceplerinden bir torba çıkar
dılar. Muhteviyatını bo~alttılar. Baktım, 
yüz elluıeu fuzlal 

- Bunlar fazla deg·H mi? diye sordum. 
- Canım, işte gorOyorsun, bunhmn 

rengi, sıkleti, şekli hep:.l birbirinin ay
nıdır. Sieıı yüz ellisini alırsin. Baki k11l11n 
bizim m11l1mızdır. Y lilmz senden bir 
ricamız Vör. Bu iş aramızda kalsın. Biz 
kelamı kadime el basacıığız. Sen de 
basıır mısın? 

Bu söz üzerine kelamı kadime el 
bastılar. • lza caelkaza ammilbusar ., 
benim de basiretim bağlandı. • P11rayı 
ver! • deyince, ben de gayri ihtiyım 

parayı kendilerine verdim. Aklım mı 
gitti, ne oldu, acayıp blr hale düşmüş
tOm. 

Onlar kapıdan çıkar çıkmaz, ben de 
arkalanından kuyumcuya gittim Fakat 
bu sefer... Altınlur erimedi. Akhmı 
kaybedecek gibi olmuştum. Hemen ecte-

Cevap istiyoruz 

Pazar yerinde yapılan 
n1üzayedeler 

Muhlt Erzurum gibl müstahsil 
küylt\Jerle dolu olan bl.!· piyasa mer
kezinde ffatların tnka.rrürtl meE~ -
lesini hnkkile kontrol etmek bir za -
rurettır. Ha.tt!l bu fiat talatrrüründe 
devlet otoritesinin sıkı bir dahli bu
lunmalı ve piyasa vaziyetine hususı 
tes!rler ve menfaatler müessir ola -
mnrnnlıdır. 

Bunun için açık bir muza.ye-de 
yapmak ve bu mli.ıayede lle hakiki 
f.iatalrın tcsblt edildiğine kani olmak 
hakikatleri milnlınrif bir şekilde ka
bul etmek demektir. 

Dün matbaamiza gelen Merdi -
venli köyünden Şahin Sarı yukarı.ki 

fikirlerlmiZi teyit eden bir şlkllyette 
bulundu. 

Şehre kasaplık bir çift ökilz ge
tiren Şahinin mallarına pazarda ya
pılan müzayede neticesinde 70 lira 
kıymet biçilmiştir. Halbuki bu öküz
ler:in kilolarına nazaran 100 - 110 11-
ra üzerinden fiatlandınlması icap 
etmekte imiş. 

Ve pazar yerinde bir blok tesis 
etml.ş olan hayvan alıcıları kendi a
ralarında takarrür ettirdikleri fia -
tın fevkinde satı§a ımıca.n bırakmı

yorlarmış ... 
Satıcısı çok ve alıcısı mahdut o

lan Erzurum hayvan pazarında açık 
mtıza.yede ile hayvan sattırmanın bu 
mahzurunu dalma nazarı itibara. al
mak müstah.s1li karuma.k bakımın -
dan ehemmiyetli ve !aidelidlr. 

Hntt.A. canlı hayvanı, İstı:mbulda 

olduğu gibi tartarak satmak mü.s -
ta.hsllln menfruı.tine olmaz mı? 

Hayvan flatının sebepsiz ~ere 
yükselmesine, müstahsilin 7.ara.r et -
mesine mAnl olmak için belediyenin 
canbazlığı menetmiş olduğunu mem
nuniyetle karşıladık. 

Bununla beraber açık müza.ye -
deyi hayvan ticıırctınl adeta. inhisa
ra aınuş olnn mahdut al.ıcılann ta -
hak.kümü altından kurtarmak ta dü
şilnillecek en mühim bir noktadır. 

Bu noktayı müstahsil köylillerin 
menfaati adına. Belediyenin nazarı 

1 
dikkatine koyuyor ve cevap istlyo • 
ruz. 

Vilayet İdare Heyetinde 
Dnn vilayet idare heyeti ve memu

rin muhakemat encnmeni Vali muavini 
Hilmi Balcının reisliği altında toplanmış 
ve elde bulunan bazı evrakı tetkik et 
miştir. 

Bugece nöbetçi eczane 
"İstanbul,, eczanesidir. 

ls sabMh meseleyi polbe haber verdim. ••••••••••••••• 

Mevzuata aykırı 
birleşmelerden 
doğan çocuklar 
Anaları yanına nüfus 
kütüğüne kaydedilecekler 

Mani o!mak isteyen bakkalı Büyük köylerde ahırlar 
yaraladı, umumhanede evlerden ayrılacak 
yakayı 819 Yerdi 1938 Yılındı köy proğramının tıın· 

I Evvelki ak;iam Talat adında bir ziminde aşağ'ıdaki köy vazifelerinin prof· 
genç saat 20 sıralarında Yoncalık ma- rama alınması iç Bakanlığ-ınca kararla{' 
hellesinde bakkal Abdullahın dükanına tmlmıştır: 
girerek bazı şeyler alacağını söylemiş Köy sınırı içindeki bütün işlerdel' 
ve dükanın kalabalık olması yüzünden ihtiyar meclisleri her köyde köyJüye 

Kanun medeninin neşredilmesi tari- bir kenara çekilerek beklemeğe başla- saıtlık sRlacaklardır. Bunun dışında oıa· 
hinden sonrn mevzuata aykırı bir suret- mışbr. rak otlnklardan, meralardan, taş kireÇ 
te yerleşenlerden basıl olan çocukların Bu sırada dUkan oldukça kalabalık ve tuğla ocaklarından, kaplıca.larındtJI 
muayyen bir müddet zarfında babaları olduğundan bakkal Abdullalı diğer muş- ve dlster köy kanuni ile tesbit edileP 
adına nUfus kntOğ-Une kaydedilmeleri terilerle meşgul olmakta idi. Talat bak· gelir kaynaklarından köy bUtcesi içiıl 
hakkındaki kanunun tayin ettiği mOlılet kalın bu meşguliyetini bir fırsat bilmiş para topıanacaktır. 
sona ermiştir. Böyle olmakla beraber ve para çekmecesine yaklaşarak açmış • Iuhtar seçimleri Şubat ayı içinde 
bu vaziyette döğmüş olan çocuklara ne ve oradan eline geçirdiği paraları cebi- yapılacıık ve yeni seçilenler .\!artta Li( 
suretle muamele yapılmak lazım gelece- ne doldurmağa başlamıştır. Vaziyeti gö- başlayacaklardır. GUnU blten köy mııb· 
ği halil tereddütleri mucip olmakta idi. ren Abdullah Talatı yakalamuk istemiş tarı ve ihtiyar mecli~i azaları yeı-ine yt' 
Dahiliye Vekaleti bir emrile bunların n- ve b1rsızın üzerine gitmiştir. Talat bu niden seçim yapılacaktır. 
naları yanına nOfus kütUğOne kaydedil- tehlikeden kurtulmak için cebinden çı- İhtiyar meclisleri lllzum gorUrllerse 
meleri lazım geldiğini tasrih etmiştir. ktırdığ"ı çakı ile Abdulla'hı ellerinden parası köy sandığına yatırılmak nıerf 

hafifce yaralamış ve sokağa f!rlayarak köy namına tarla ektirec~kler ve mtth· 
kaçmağa bıışlamışt~r. . ~ sul ayrıca imece yoliyle elde odilecektfr. Bu sene imar işine 

yarım milyon 
O esnada. yetışen Pohsler Talatı Nüfusu beşyüzden fazla olan kÖ)'' 

ele geçire~eını~ler gözden kaybe_t~i~- lerde kllltUr işleri bütün JröylUnlln bir 
lerse <te bır müddet , sonra ken~ı~ı~ı~ leşmesile imece usuliyle yapılacakbt· 
umumhane d~ Hanım ı? evin~ gıt~ğını Köylll mecburi olan işleri görmez ıse 
öğ'renmişlerdır. Hanı~. ın evıne gıde~ cezalandırılacaktır. Sene içinde köy ~ 
zabıta memurları Talat ı oı·ada oturmak- nırı içindeki su birkintıleri kurutula~ak· 

sarf edilecek 
ta iken yakalamışlardır. t 

Tahkikat esnasında Talat'ın Mahal- ır. 
lDÜzakere}erinİ bitiriyor lebaşında Falk'in otelinden bir yorgan 

Umumi Meclis bütçe 

Erzurum Vilayet Umumi Mtclist bUt· ~aldığı da anlaşılmış~ır. Talat suçunu 
çe müzakerelerini bu hafta zarfında ik- ıtlraf etmiş ~e ev~akıle beraber Adliye-
mal etmiş olacaktır. ye teslim edılmiştır. 

Yeni vaziyete göre Villlyet 1938 
mali yılı zarfında imar işlerine 500 bin 
lira sarfedebilecektlr. 

iki çocuğun 
kavgası yüzünden .• 

Bir köyde kanlı 
büyük bir arbade oldu 

Ahır ve İnekhaneler 
ayda üç defa 
muayene edilecek 

Hayvanların toplu bir halde bulun
dukları ahır, inekhane, ban gibi mubal-
lerin en aşağı üç ayda bir defa veteri
nerler tar11fmd110 muayene edilmesi ru
am, verem ve saire gibi geçici ve tehli· 
keli hastalıkların sirayetine munl olacak 
ehemmiyetli bir tetbir olarak talAkki 
edilmtıktedir. Hayvıın hıfzıssihha kanu
nunun hllkllmleri de zaten bu hususu 

Aşkaleniu Gulveren köyünde oyna- emretmektedir. Zirnat Vekllleti bir ta
makta ol11n iki küçnk ç.ocuk birbirlerlle mlmi ile bu mesele Uzerinde çok hassas 
kuvga etmeğe başlamıştır. Bu kavgaya davranılması lazım geldiğini bütUn Vi
çocukların akrabalarından Nuh, Şerif, hlyetlere bildirmiştir. 
lsmail, Sabri, İbrahim, Zeynel adlı allı y • } k ·ık 
delikanlı da iştirak etmiş ve arbede bü· enı yapı aca l 
yQmüştUr. Blrbirlerlne bıçak, taş ve so- mektep binası 
pa ile hllcum eden kavgucılardan yara- Şehrimizde yapılması karar altına 
lananlar tedavi altına alınmış ve hepsi alınmış olan bUyUk ilk mektep binasının 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. plQn b11zırlıkları bilmek üzeredir. Hangi 

Uçak kursunda dersler 
Erzurum hava kursu şubesi tarafın

Jan açılan uçuk model kursu derslerine 
JUn de öğleden sonru devam edilmiştir. 
t3ir kuç zamand11nberi devam eden ders
lerden istifade etmiş olan talebeler mu
vaffaklyetle u~ak numuneleri y11pmağh 

oaşlamışltırdır. Şimdi derslerin merkezi 
>ıkleti uçak m Ovazenesi bah!:ilne,. tevciL 
~dilmiş bulunmaktadır. 

semette inşa edileceği henUz ·tahakkuk 
etmemiş olun bu bUyük ve modern 
mektebin tahsll çağında çocuğu fazla ve 
mektebi bulunmayan bir semtte bina 
edilmesi münasip görUlmt-ktedir. 

Planların h11zırlığı _ikmal edilince 
inşaat derhal münakasaya çıkanlacaktır. 

Mezuniyet . 
Ilıca ayğır deposu sağlık memuru 

Muharrem Yılmaz'a sıhbt sebeplerden 
dolayı iki ay mezuniyet verilmiştir. 

NUt'usu binden yukarı oJan koyıeı· 
de, köylOler ahırlarını evlerinden ayrı 
bir yere yapacaklar ve bwıları senede 
bir defa badanayacaklardır. Her köyOO 
blr başından diğer başına kadar olaO 
yollar taş kaldırım ile döşenecektir. Kö1 
mezarııklurı yapılacak ve meıarlık.ltf 
köyden ve caddeden uzak biryerde sa· 
ların geldiği t11Tafa değil, sultmn glttill 
tarafa yapılacak, etrafı hayvan girme
yecek şekilde duvarla çevrilecektir· 
Köylüler, 1938 senesi içinde puttr' "lf 
çarşı yapacaklar, köyü kasaba ve kolll' 
şu köylere bitiştiren yolların lkl keoa· 
rına ağaç dikecekler, köyUn mnnaslP 
yerlerinde orman yetiştirecek

0

ler, tarla 
ve bahçeleri sulamuk için ortaklaUJA 
ark yapacaklardır. KöylünUn esvabJaı1· 
nın köyde dokunmak imkanı araştır'"· 
caktır. Köylerde berber, aynkkabıcı, nal· 
band, demirci, arabacı yetiştirileod• 
köyfmalı için de bir zahire anbara yaptı· 
rılacöktır. 

Tebrik ederiz . 
Paristen çıkan Lö Pötl Jurnal gast: 

lesinde okuduğumuza göre, şebrlmlzd~ 
« Beyoğlu » terzihanesi sahiplerinde' 
Şükrü arı Pariste tadivaı ve N11p0Uta1JO 
terzihanesi mekteplerinde . makastarlıkll 
birinci gelmiş ve kendisine bir altın ıP,. 
dalya verilmiştir. 

Ömer ve ŞUkru kardeşlerin yakJIS 
Erzurumun değil, Şarkın bihakkın bQyOI 
terzihanesi olısrak yoıattıkhm müesseet" 
leri için, Paris gibi terzilik sanab P 
ilerlemiş olan bir beldenin terıillk .-k' 
teplerinde bu suretle takdir gönnesl ifÔ' 
har edilecek bir şeydir. Tebrik ederi.ı. 

Edebi Tefrika No: 78 

GENvuıMADıM 
Biraz üzülmek mi, deli olacağımı sanıyordum. Seni 

çağırmadıQ-ıma pişman olmuştum. lztırap içindeydim. 
Akif Cemalin koyu mavi gözleri şafkatle parladı, etildi. 

genç kızın şakaklarına ince bOklUmler halinde dağılmış kumral 
saçlarına dudaklarını koyarak, yumuşak sevgi dolu bir sesle 
mırıldrndı : 

Aynada saçını biraz dOzeltti. Yanaklarında parlayan göz 
yaşlıırını pnrmaklarlle kururttu. Kapıya doğru yUrQdü, içini 
çekerek açtı. Gelenin kim olduğunu anlamak için başını kal· 
dınr kaldırmaz dudaklanndan boğuk bir çığlık dökllldU. Kar
şısında Akif Cemal cur ıyordu. 

Ferda düşmemek için tutunacak bir yer arodı. Kendisini 
Ressamın kollannın arasında buldu. Akif Cemalin koyu mavi 
gözleri gözlerine pek yakındım bakıyordu. Ferda bu gözlerden 
aldığı şifa ile bir anda gönlOndekl bQtün pasın sllindfğini, 
vücudunun taptnze lir kuvvetle dirildiğini hissetti. Damarların· 
dı:ıki ~anı bir ateş gibi akıyor, büyük kahve rengi gözleri beyaz 
yüzünde birer yıldız gibi parlıyordu. Ynzüne bOsbütun ışık, 
hayat veren bir tebessumle dudakları aralandı. Yavaşça fısıldadı: 

- Sevgilim, sevgilim sen misin? 

Akif Cemal onu kollarının arasında sıkarak cevap verdi : 

- Seni yalnız böyle uzun yolculuğa bırakacağımı nasıl 
akhn aldı yavrum ? 

Genç kız cevap vermedi. Kollarını uzatıp onun geniş omuz· 
latını tuttu ve ayaklarının ucunda y1lkselerek: bavım başına 
yaklaşurdıı 

Birat sonra kompartımanda çiçeklerin arasında trenin hafif 
s&İlantısı içinde hlrlbirlerine yaslanarak elele, gözgöse oturu· 
yorlardı. Res,nm bir hafta evvel Hacerden bir mektup aldı· 
ğını, onun üzerine hemen yol hazırlığına başladığını anlatıyordu. 
Sunra cebinden Hucerin mektubunu çıkardı. Genç kadının 
yazdıtı satırları tekrar beraberce okudular. 

olduğunu bilirsiniz. Benim kanaatim şudur : Fazla mağrıir 
olması ilk anlaşma teklifinin kendisi tarafından yapılmasına 

mani oldu. Yolculuk hazırlığına başladı. Halinden bOyUk bir 
iztırap içinde bunaldığını anlıyorum. tki gün evvel akrabaddn 
kendinin de pal takdir ettiği bir erkeğin izdivaç tektifini 
reddeden mektubu ellle yazdığını gördQm. Anlıyorum ki siz
den başka kimseye ne göğlOnD, ne de elini vermesi artık 
imkansızdır. Sizi MecidiyeköyOnde \"\lrulmuş görCiDğtl zaman, 
öldOğünüzo zannederek kendisini vurm11ğa kalktığını, fakat 
heyecandan muvaffak olamıyarak oraya düıOp bayıldığını bıına 
anlattı. Aşkında bu kadar fedakar bir insan olım Ferda· 
om gene gururu yUzünC.:en yapmakta olduğu bu çocukça ha· 
reketi, size haber vermeden gitmeğe kalkmasını mazur göre· 
ceğlnizi sanıyorum. Bu satırları okuduktan sonra ne yapa· 
cttğınızı bilmiyorum, Mektubumun, Ferdanın ve sizin mesut 
olmu.nıza y11rdım etmesini temenni ederim. Dayı zademi ne 
kad~r içten sevdiğinizi bildiğ'im için bu temennimin tuhakkuk 
edeceğine eminim. Hürmetler .• 

- Artık Ozüntü, iztırap yok sevgilim, geçmiş şeyleri unu
talım. Işıklı mesut gOnlerln eşiğindeyiz ve başka konuşacak 
o kadar çok şeylerimiz var ki,. 

l"erda başı Ressamın gc)ğsUnde, şakağında onun dudakları
nın ateşini hissederek yüzü seadetten penbeleşmiş gDlQmsCl· 
vordu. Ressamın koyu mavi gözleri gözlerinde idi. İkisinin de 
bakışlarında bllyük, ateşli qklıırının humması y!lnıyordu. 

Tren bu iki mesut çiftin saadetlle sanki cotm\ll, sOratinl 
arttırmıştı. Rayların ~zerinde ileriye dotru bir rnzgar gibi 
uçuyordu. · 

İki ay sonra Bntnn tslanlml gazeteleri onların evlendiklerini 
haber verdller. Biz bu gazetelerden birinde genç evlilerin re· 
rimlerlle beraber çıkım ynzıyı şuraya alıyoruz: . 

•Bir iKT ay evvel Parisc hareket ettiğini haber verdilimlı 
meşhur ressamlarımızdan Akif Cemal'le geçenlerde Avrupa 
konkuruna iştirak ederek bir portreslle yüksek kabiliyetini 
holün sanat alemine taktir ettiren ve tahsilini tamamlamak lçto 
Parlste bulunan genç kadın ressamlarımızdan Ferdanın izdivaç
ları bir kaç gün evvel sefaretimizde kibar bir kalabalıflll 
önünde icra edilmiıtlr. Yeni evlileri tcrik eder, göııOldcn saa· 
detler dileriz .• 

•Akif Bey, Ferda tahslllni tamamlamak nzere Avrupaya 
ıttmeğe karar verdi. Siıl seviyor, sizin &evg-lnizo do nihayet 

jnoııpıı uul1.1mu·or. fııKot onua no ~mıaıu ~tr şımmı. "hlp 

Mektubu okuyup bitirdikleri zaman gözgöze geldiler. Res· 
sam genç kızın avucundaki pS'I'maklarım kmır gibi sıktı : 

- Bu mektubu aldıktan sonra benden gizli kaçmağa kalk· 
mana karşılık sana bir ceza yapmatı düıündOm. Çiçekleri ve 
kartımı göndererek iyi yolculuklar temenni ettim. Ve biraz 
daha Uzülmen için hiv ortalarda gôrQnmedim, komparlimana 
kapandım. 

ferda ona JO\nıl~\l· S•t•nl rotrine bır•ktrı~ aıanldlııciı : 
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~ 6 1\1 A R T 1938 

ENSO 
OGU 

japonyada Milli 
Seferberlik işi 

Çindekl Kumanda Heyetinin 
lspanva su arında dört değiştirilmesi mecliste hadiselere 

'J sebep oldu 
A[ _J • it mı·sı· Tokyo, 4 (A. A.) -Parlementonun 1-1. man uenız a ı ge bir kaç günden beri yaptıı'tı toplantılar-

• f da, MiJU seferberlik projesinin tetkiki Barselon 4 [ A.A.] - General Franko hllkQmetınin mnda aa notlarına göre, 
1 1 

d bl 
1 

l"k h s le 
23, 24 25 26 numaralı dört Alman tahtelbahrinin ispanya sularında dolaştığı 1 m~se.e~ yo;nn ~~l r g~r~.:11 : aı: ~t ~~bit ~U~iştlr. Bunların Bulear adalan civarında 23 Şubatta demirleyerek, bir ge ;ur r. b" are l ger~ n 16 1~mişse: 
"IUta kaldı klan ve bir Alm .. n ticaret gemisi tarafından kendilerine erzak vesaire md e çın ftızkzn 

1 
par etmen oya ge 

Vefi e. muva a o rnamış ır. 1 diği anlaşılmıştır. Muhalefet Partisi, HnkGmet Partisi-

lngiltere ordusu için bu 
sene gönıillü bulamıyor 

ne itimat göstermemektedir. Bunun ye
gane sebebi, son günlerde Politik vaıl· 
yetin bozulması ve Çinde bulunan 
Ordu knmımda heyeth:de anlaşılmayan 
ve ani olarak yapılan değ'işikliktir. 

Çinlill'r dört ~whrl gı ·rl nldıla.r 
Hankeu, 4 (A. A.) - Çin menba

Londra, 4 [ A.A. ] - lngilterede gönüllcı kaydı meselesi hıtyli endışe uyan- lanndan gelen haberlere göre Çin kuv-
dırınaktadır. 936 yılında 22,800, geçen sene ise ~8,.5?0 gönUUü kaydedilm~şti. vetleri bir çevirme hareketi' yaparak, 
93s yılında duba 30 bini bulmamıştır. lfalbu ki yenı sılahlımma pro~ramına gore, Antsren şehri civarında bulunan Japoıı 
~ y.ıl~nda 60 bi~ gönllllüy~ ihtiyaç vardır. Ortada şimdiden beliren noksanın kuvvetlerine bir hücum yapmış ve Js-

alı ımkansız gorUlmektedır. ponları beş kilometre geri atmak surctl-

Hitler aç ktan açığa 
müstemleke istiyor! 

Fransızlar endişede! 

le, Antsren şehrini ve diğer Dç kasaba· 
yı geri almışlardır. 

KÖY HOCASI 
(lİst tarafı 1 incide) 

Köy hoca;:;t, köylü kendi seviyesine 
gelinceye kadar, bu buhranı çekecek, ve 
her gUn bu feragati gösterecektir. TUr -
kiye yükselirken, bu yUksellşl.n temelinde 

Lon<ira, 4 (A. A.) - Blitün gazeteler, dığı ta.llmat hakkında kendisine lmhat adsız birer kahraman olarak, hayatlarını 
~l'l'Uıde Hltlerle İngllz sefiri nrasınde ve-rmlştir. feda etmiş ve daha da edc.-eek olan vatan 
'allUnıış olan ıgörllşmelerden bahsetmek- evHltlan elbet muhteremdirler. Türk mil-
ı..... Almanya niçin müstemleke ıetı bu seSS'lz ve fedaktı.r kahramanla.nn _''Ul'ler. Alman - İngiliz a.nlaşmıısı için, 
ita isliyor? omuzlarında yllkselecektır. Hudutta dliş-ttcıyc Nazırı lord Halifnks ne mtlzake-
teıere y n1d ba~lanacağı anlaşılmakta- Fransız Oener~llarinden Pol Azan man kurşunile şehit olan Mehmetçikler, 
Itır. e en •Jurnal., gazetesinde neşrettiği bir yazı- köyde doktorsuzluk yUzUnden köylü lle 

<>rta Avru Hakkında Temlnet Yek da Almanyunın mOstemleke iddialarını beraber, bile bile ölen, fakat taassupla, ce-
pa 1 1 In şöyle tahlil ediyor · hil ile çarpışan köy mualllmi arasında hiç Parıs 4 (A. A.) - Paris gazete er• - · bir rn k kt Mehınetç·ğin ordusu ir-

tllterenin Berlin bUyUk elçlsl Hrunbcrson 1 • Alınunya niçin müstemleke iste- r yo ur. _ :..ı 1 1 
... ? • 

~ ll:ı.tıer mUlAkntına sahifeler tahsis et- yor? 1914 - 1918 Harbinden evvel müs- fan ordusunun öncüsü de5 • m ~r 
lıı~erdir. temlekeleri varmış, onları kaybetmiş. CİHAD BABA~ 
~ Bir gazetenin b~ muharriri diyor kl: Harpden sonra, eski Alman Toğu 

ingııız - Alınan görti.şmeıerinin mahiyeti ve Knmrun mnstemlekelerinden Fransa· Kaınutayda müzakerelere 
~11ı<ıur: J\1.ına.nln.r Ai'rikadaki esklmüstem- ya verilen bir kısmı, bütan kayıplarına tekrar başlandı 
ı!;!ertnın iadesini '1$tiyor. Buna rağmen, nazaran, mOtev;ızi bir taviz teşkil eder. 
~te~ntn tekl11i mucibince, orta Avru- Bu mnstenılekelerin Fransays verilmiş Ankara, 4 [ A.A. ) - Büyiik Millet 
<lalr hiç bir ha.~kette bulunmayacağına olan mandası, buralarını kıymetlendir- Meclisi bug-On Mustaftt Abdulballk Ren· 
<1e bö~net vermeğe yanaşmıyor. O hal- fllek ve yerlilerin menfaabna islah et- danın riyaseti altında açılmış, ruzname
net~i'le bir nnla.şmanın muvaffaklyetll ınek için Fmnsayn masranare mal ol-1 nin birinci mactdesini teşkil eden orman 
<lecıı ler ıliusule getirmesi iınkti.n haricin- muştur. Fransa buralarını harp içinde 1 ve iskan kanunlarına mnzeyyel kanun 

ç ~·· _ ciddi mQcııdeleler pahasına dOşmandan layihuları müzakereye konulmuş, orman 
' o lovakya. Her Hangi I\ludn.bnley:e almıştır. kanunu tetkik edilmek üzre ziraat En· 
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j HATAY HABERLERİ 

Bir köyde durup dururken 
9 Türk tevkif edildi 

Ankaradan Antakyaya' dönen eski Suriye Meclisi 
Reisi Suphi Berekat Türkiyede gördüklerinden 

hayranlıkla bahsediyor 

"Hatay Türk memleketidir, buranın · 
Arabı da Türktür,, diyor 

Adana (Husust} - Hatayın bir çok Suphl Berekı\t Anta.kyc<l.e kendislle 
şruıtr ve köylerinde tazylk eskisi gibi de- görllşen gazetecllere şunları söylcıniştlr: 
vam etmektedir. En ufak vesilelerden ıs- - Türkiyede gördüğüm hüsnü kabul
tlfadc ederek, Ttı.rk unsuruna karşı ya - den çok memnunum. Yapılan 1nk1Ul.plo. 
pılmadık şey bırakılmamaktadır. yüskelen Türklyenin on yıl içinde bu ka-

Oeçenlerde de Karblyaz köyUnde bu :iar milkenımclle.şmeslııe insanın ınana -
neviden bir lıfl.dlse olmuş, sekiz TUrk köy- mıyncağı geliyor. Milli bankaların itibarı, 
ıusu tevkif edilerek Antakycye gönder! - şimendiferlerin müthiş faallyetı. ziraatın 
miştlr. ıslahı, sanayiln ink.l.şafı on seneye değil 

Hı\dlsenln esası şudur: ancak nsırlara sığacak işlerdir. Bu aza -
Knrblyaz köyü eşrafından ve Halk melli Türkiye karşısında Ata.tOrke 

Partisi mensuplarından Asım Ue arkadaşı Ata.şark demek da.ha doğrudur. 
Boz Ha.san, Teman köyüne giderlerken - Bundan böyle Halayda mı oturn -
yolda Jandarmalar tarafından çevrilerek cakslnız? 
durdurulmuşlar ve üzerlerlndc blrer ta - _ Ben zaten Hataylıyım. Ve TUrkürn, 
banca bulunduğundan dolayı tevkif edl- ecdadım anam babam ve bütün ailem 
terek Karbiyaz köyüne getirmlşlcrdir.

1 
TükrtUr: Gayem ano.vatruumın refah ve 

Jandarmalar köyde Asımın taraftan olan saa<1etlnl temindir. 
evlerde de ar~tırma yapmak iste~lşler - Hatay davıısı hakkında. ne düşünü· 
ve bu sıra.da. Bederhun ile Kırmızı köytln- yorsunuz? 
<len hükmetın·sua.hlannı hAmll Arap p:ır- - Hatay davası bitmiştir. Durası 
t.izanlar da .gelerek jandarmalara Utlllak Türk ekseriyetinin bulunduğu bir TUrk 
eylemişlerdir. d memlekeUdlr. Buranın Arnbı da Türktür, 

Partizanlar, jandarmaların önUn c TUrkU de .•. 
evlere giderek s.llAh aramak bahancsne _ Birkaç ay önce yine Antaltyaya 
ellerine geçen para. lle kıymetli eşyaları gelmlşUniz. DUnkü ve bugUnkU Antakya-
yağma. eylemişlerdir. da ne faTk buldunuz? 

Evleri yağma edilenlerin lslmlcri ile I 
1 dil unlardır- - !BugUn, hakikat biraz dnha an a • 

gaspe ~:t ı;;ıiı.n evind~n 31 ura, Halil nuştır. Eğer bazı k.lmseler hakl.knten st
Dcrvlş Alinin e".inden 49 ura, Mustafa 1 yası bir parti kurmak nrzusundalarsa, ka
Mehmct Alinin evinden 28 ura ne bir gU- pı.sı herkese açık olan Hnlk Partisine glr
müş kemer, Hamit Kişi Allnl.n e\1ndcn 50 sinler .Hnlk PaTtlsinin pTogrru.nı Anayasa 
ura, Mehmet Edibin evtnden 25 Ura ile 50 ve StatUnUn çerçevesindedir. 
zinet altını. - Ttirkiyenin Surlyeyc karşı duygu -

Tevkif edilenlerin ndlıı.rı şudur: lan ... 
Asım ,Hasan Yusuf, Mehmet Fııdil, - Çok dostane ve samlmid1r. Türki -

Mehmet Nuh, Mehmet Edip Nazım, Ah - ye, Suriyenln de irak, Mısır ve Hico.z gibl 
met Kara Me.11met, Zeki Hasan. Bunlar - müstn.kU olmasını dllyor ve büyük bir a
dan bfl-ika daha blrç.ok kimseler de aran- ğabey sıfatlle Suriyeye elinden gelen 1Y1-
maktadır. llğf yapmak istiyor. 

Partıznnlar tethlş için ıhavayn 50 - 60 
el nte.ş etmişler ve köyde saatlerce kal - Antakycde Bir lise Binası Yapıla<'.a.k 
mışlardır. Nihayet merkezden gönderi -
len•bir kamyon Jandarma, köyde sükünetı 
inde eylemiş ve mevkuflar geceleyin An
takyeyc götilrUlmüştür. 

Karşı Dazıı· Binaenaleyh bugünku vezlyeti değiş- ctımentnelhavale edilmiştir. lskAn kanunu 
Oı Prag 4 (A. A.) - &şvekil Ho:izJ. kn- tiı'mek lehinde ileriye sllrQlebilecek ne lQylhasının da bütçe encümenine tevdii Suphl BerekU Ankaradan Suriyeye döndü 
l n~ toplantısında. mUhlm beyanatta bu - hissi ve ne de bukukt bir sebep yoktur. kttrarlttştırılmıştır. 

Ada.na (Hususı Muba'blrlmlzd.en) -
Antakyede Türk Maarif Cemiyeti tarafın
dan ve Hatayın bUtUn ihtiyaçlarına cc • 
vap vereeek .şekilde muazam bir lise bina
sı yaptırılacaktır. Cemiyet yalnız mektep 
binası için yüz bin lira. tahsisat kabul et • 
mlştir. Mektep aynı za.mnnda ilk kıs.mı da. 
ihtiva edecek ve yatılı olacaktır. Mekt&p 
binası en azı 1500 talebeyi istiap edecek: 
tertibat ve vUsatı haiz olacaktır. 

c~Uştur. Başvekil bu beyanatında ez - Almanya taleplerini haklı göstermek Ruznamenfn ikinci maddesini teşkil 
tru~le <lem~tır ki: "Çekôslovakyanın da- için başka sebeplerden dem vurmaktnchr· eden Divanı Mullasebat raporlarının 
~ 61Yasetıne ıl11ç bir ecnebi devlet mü - Bir defo ıptidtti mndde !stedlğini söyle· tetkikine btışlanmış ve raporlara buğlı 
l'ı h.aıe edemez. Biz, daima sulh tararta- yor. füılbuki lnlep ettfğ'ı Toğu ve Ka· olarak Emin Dramanın verdiği takririn 
~ Yaınız her hang! bir devlet tarafın- nırun müstemlekelerinde iptidai madde oçoncQ maddesi hakkında mazbata mu· 
~ ~bir tecnvuz vukunda, var kuvvetimiz- azdır. burriri turatından izahat verilmiş ve bu 

rşı koynıağa hazır bulunuyoruz. Ticari istatistikler ise, Almanyanın maddtmln adliye encQmenine hava'e 
~ tlıtıenn Rayhştagd,a irat ettiği nutka iptidai maddelerini Şimuli ve Cenubi A· edilip ectilmlyeceği reye konularak 
?.a1te lllnUe iştirak ederim. Almanya ile mu- merikadan, fngHiz lmparııtorluğunun muh- reddedilmiştir. 
l'1!ll l'e<le bulunmağa her zaman amade - telif dominyonhırmdan temin ettfkinl Sıhhat Vekaletince hazırlannn bazı 
~!' ·~atnız şu şnrltn. ~· bu müzakerede göstermektedir, yoksa eski mllstemleke. hastahkların tedavisi hakkındaki kanım 
llq._ to.ra:tm menfaatı müsavı olmalı - terden değil t lptidul madde satın almak layihasına dair Vekil tarafından izahat 

'• beynelmilel ticaretin esaslarından birini verilmi~, bu ~ayiba da encllmenlere ha-
Dört Tarııllı Pakt YOk teşkil eder. Silah imaline tozumlu olan vttle edılmlştır. 

'ıtı l.ondra. 4 (A. A.) - Avam kamara - iptidai maddelerinin ldhallni son derece Kamutay Pazartesi gllnU tekrar 
~başvekil.bir mebus tarafından ken- artırmış olun Almanya ise bunu pek iyi toplanacaktır.. • • 

h - ~::da 4' bUyUk garp devletlnln ~ilir. harbi iıbar etmege. yar~yacak Mısır kabınesının progr{lmı 
it~ yapması meselesinde İngilterenln ıplldai maddelerden başka . 1Plidaı ma:i- Kahire, 4 [ A.A.] - Başvekil Meh· 
~a 'ile fikir mutabnkntı var mıdır? delere ~se 0 derece ehemmıyet verilme· met .Mahmut Pttşa bugünkO kabine top
l..llaııne: "Böyle blr pakt teklifinden ha - mektedır. . . . . lantısında hOkOmetin programı hakkında 
"'l'ttar d~Unı. Bununla. beraber umumt Almunyanın ikın_cı ıddiası, ıade edl · izahat vermiştir. Pro~mm bnşlıca 
~t ·meselelerinde Fransa ile tam b'l.r lccel\: oınstemlekc!erıne nllI~sunun fttZ· maddeleri şunlardır: 1 • Zirai vaziyetin 
> ~tbaka thallndc bulunduğumuzu be - lasını göndermektır. Halbukı n_e ! 0 go, ıslahı, • 2 Memurin kanununun esaslı bir 
'tı ec:ıerı.m., .şeklinde cevap vermiştir. ne de Kamron nllfus yerleştlrılecek şekle sokulmosı ve ınemurlarin terfihi, 

İtalyan - tngillı Konuşmaları mUstemlckeler değildir. Bu müstem~eke 3 - Başta fngtltere olmak Oıre botnn 
ııt l..on<lra 4 (A. A.) - İtalyan - İngi - ler otuz senedeııoorl Almanyanın elınde devletlerle banş mOnıtsebetlerinln tda-
~ konu§maları mUnasebetlle dUn iken, yuni işgal edildiği 1884 den umut meal. 
~ "aın kamarasında. hararetli mü - mi harlJln başladığı 1914 senesine kadar, Bundan sonra Başvekil HükOmetln 
il) (tr~ler cereyan etmiştir. Bllhassa bu müste~l .. kelere pek az Alman muha· miUi muhtyeti hakkında uıun uzadtye 
ıı~fUertn "İtalyan mallarının ithalini cereU vukı olwuştur. ztthttt vermiştir. 

Aııt.akycden gelen haberlere göre, ge
çen ay sonunda Ankaraya giden eski Su
riye devlet ve mecııs reisi Suphl BerekM 
Suriycye avdet etml.ş ve Antakyeye uğrı
yarak TUrk baş konsolosunu zlyacetle ya
rım saat kadar konuşmuştur. Baş konso
los bu ziyareti iade etmiştir. 

Mektebin inşası.na bu yıl başlanması 
ve ~elecek ders yılı başında da tedrisata 
mübaşeret edilmesi mukarredJr. 

Dertlerinizi ........................ 
bize sorunuz 

Okuyuculanmızın sormak, da -
nışmak istedikleri bir çok dertleri 
vardır. DOOU gazetesi bu okuyucu -
Iannı her clhetçe tatmin etmek iste
diği için bu dertlerin de elinden ıeı
diği kadar dermanını bulmağa çalı
şacaktır. 

RAHATSIZ l\USINIZ'l .. 

Doktorumu Bize gerek bu sn • 
tunlarda. alenen ve gerek husust su
rette sorularınızın cevaplarını verme 
ğe hazırdır. İSminizln istediğiniz tak
dirde katlyyen gizli tutulacağına e
min olabllirslniz ..• 

hazırdır. 

DER HANGi BiR ŞErt MERAK 
EDİYOR l'tlUSUNUZ'l 

1 Yine Doğu gazetesi elindeki im· 1; 

Is.Anlar nlsbetlnde sızı tatmin etmeğe ~· 
çalışır. \: 

GazetemJıde veya hususi surette ~ 
cevap almak lstlyenlerin- ı ı 

1 - Evvela. sarih tslm ve adre!• ı 
lertnin yazmaları, i 

2 - suaııerının mülnkUn olduğu j 
kadar lkısa sözlerle ifade edilmesi. u
zun sözlerden ziyade derıhal mevzua 

~~tna.ı:nak için hükQmctln bir garanti Almımyunın eski ~nstemlekelerlni ==========-======== 
~esı,, IUzumu hakkındliki tekliflerine tekrar elde el!l!ek besledıg-1 emelın tuhuy· ve Afrikadaki lnglliz tmpratorluğ'unu da 
~ltı lllallye nazın sır Con Saynıen ver- yül edildiğinden pek bıaşka sebepleri zararsız bir hale getirecektir. Berlin • , 
~it Cevapta: "İtnıy.an lthal9.tımn ziya - vardır. liir deftt Almanya 1918 muğlQ· Roma mihveri Afrlkaya do~ru uzatılmış 
~~~tlilımest ancak İngiliz lhra.ca.tın~ biyetinin son izlerini de silmek isteyor. olacutır. Zuhiren Fransa ve lngilter~. ,_ 
~<l.e nasıp bir mil-tard:ı tezyld ettiği takı Fnk11t bilhassa geniş mikyösta umumi için pek okadar ehemmiyetli görOnme-

DAVACI MISINIZ1. 
geçilmesi. ı ı 

3 - Oevap bedell olarak 12 ku - ii 
nışluk pasta bedeli leff edUmesı lQ -
zımdır. 

1' düşünüleb111r. Maamaflh bu mese c · ıa A 
-atltınd bir karar kt M _ bir planı vardır kı, evve vrupa, son· yen Toğo ve Kamron ar~zısı, tek baş-
'tı~~ı ~~k~r:ıtıs d 1 ; ur. e ra bütün dnnya Ozerlnde Hekemonya- Jarına Alqıanyanın istediği rolQ oyna-

lrıcuı 1 :ğiz,, 6 ~mı ş a.o~drnda sını kurmak için, müstemleke işi takibe· mata ka.ti eeıecektir. Burttlarda bir çok 
eren u Dö nı:.,.0~ r dilen merh11lelerden birini teşkil etmek- ve mükemmel tayyare kan1rgahl11n 

tllndra 4 (A. A~) _ ingllterenln Ro- tedir. kurulacaktır. Duala Limanı çok faydalı 
bUYUıt elçisi Romaya dönmek üzere 1 Almanya, Toğu ve Kamrcnu eline bir deniz QssQ httli:ıe getirilecektir. Ha-

~~ Londrad~ ıharcket edecekt!:r. Elçi, nldığı zaman, birinci derece de stratejik 1 va kuvvetlerinin de yardımile Almanya 
\~ll iıaı,anın Londrıı büyük elÇisl 1 Dslere sahip bulunacak, bu suretle Afri· I Atluı denlılnln bir k11mıncta lnilliı ve 

'flt\ı Ut ""'""ıc, bUk~metındtl'l ti • ı Kadatıi Fran&JI lmprntorlutumı ıarsacak' fra11aıı ttfrıtffferlnl men ldıbtleetktlr, 

Avukatımız. •• ootan deruerını -
zc yine bu sütunlarda ve isterseniz 
husus! surette cevap vermeğe hazır • 
dır. sızı da.va ediyorlarsa yine avu -
katımız s1Ze mUtaıa.asını blldJrmeğe 

HU8usS surette cevap ıstıycnJe - ':J 
rın 18 kuruŞlut posta p'Cilu gönder -
melen. 

DOGU • 
sıze elinden gelen 

hizmeti çalışacaktır. 
-------------------.---------------------......... -. ... 

... yapmaga 
,, 
,.. 
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ıTrakyada arıcılık 
zeytincilik 

ve 
4 

Erzurum 
kurtuluşunun 
yıldönümü 

(Üstlartıfı 1 incide) 
2 - Saat ( 13 ) de MUstahkem Mev· 

Zeytinciler için kurslar açıldı, 
arıcılar için de açılacak 

ki Komutrın lığmca tertip edilen proğ· Edirne (Hususi) - Trakyada nrıcı
ram mucibince askeri kıtaat muhtelif is- lığın ve zeyt inciliğin inkişafına bilhassa 
tiksmetlerden .. ebre girecek ve va kı· ehemmi}'et verllmeğe b.:ışlanml.§ tır. Geçen 
tnlar tayin edilen mahallerde lıalk tara· 11ubattıı Teklrdnğmd~ toplanmış ola.n arı
fından knrşıhınacak ve teznbhuratla cılık kongresinin muknrreratı ü..zerinden 
biiktlmet önüne gelinecektir. yUrUnmektedlr. Bu yü !~!nde yapılacak ı..,-

3 - HükUmet önünde saat ( 14) ler, gel€'C€'k sene ·our.ada toplnnac-nlt ol-an 
de merasim buşlıyacak ve bütün birlik- nrıcılık kongresine arıedllecektir. önu -
ler yerlerini işgal ettikten sonra verile- mtizdeki ilk baharda ancılık kurslan a
cek olan işaret üzerine ihtiram vaziyeti çılac k, ıı.nn arı istasyonları vücu-de geti -
ıılınacıık, İstiklal marşı Ue birlikte bay· rilecektlt. Bundan başka Trakynnın dört 
rağımız bir subay tarafından Belediyece yerinde :mcılık mU.Zeleri ve Trakya arıcı
bazırlıınacak olan direğe çekllecektir.. ları n.rasmda. kooperatifler kurulacaktır. 

4 - Sancak merasiminden sonra Diğer taraftan zeytinctlerın de ameıı 
verilecek bir söylevi ınüteaklb ge it tö· ve na1.ari bilgilerini artırmak maksadlel 

1 b 1 kt ç Çannkkalenın otuz köyUnde u-rtin buda-ren ne aş anaca · ır. 
5 _ Törene \ tnstahk M ki y ma vi! _bnkım kur.su .açılmıştır. Kurslara 

. . em ı; ev >- c!var köyler hn!lu l.jtirak. ettirilmektedir. 
mut~nlığınca t~nsıp edılecek kıtaatı as· ŞJmdiye kadar yapılan ırntih.anl.D.rda 4.50 
kerıye l~e Polıs Jandarma morreıeleri kişinin ehliyet! görillmti.ş ve kendileri _ 
ve Maarıfce tensip edllecek mektepler ne zeytin budama izni vesikası verUmlş
iştlrak edeceklerdir. tır. Bu kursliırdan veska ala.cakla.rın sa -

6 - Merasimi mUteakip Belediyede yısı bine çıkarılacaktır. EllerLnde vesika 
bir kubul yapılacakbr. olmayanlar bu Lşten menedilecelttir. 

7 - Kabulü mUteaklp Belediye 
önnnde halk tarafından milli oyun ve Yeni açılacak lise ve 
eğlenceler ynpılacaktır. 

8 - Oece saat ( 18) de Belediye Orta mektepJer 
önOnde tophmacak olan asker ve halk- Bir çok Vilayet ve kazalar, şehir 
tan mürekkep fener alayı askert proğ· ve kasabalannda Use ve orta mekterp 
ramda tayin edilen muhalleri dolaşacak- açılması etrafında Kültnr bakanlığına 
ardır. müracaatlar devam etmektedir. 

Balkan 
başmürahhasları 
memlekstlerinde 

Bu mUracaatlar şimdilik bir dosya
da saklanmaktadır. 1938 yılı Kültür ba· 
kanlığı bndçesi kabul olunduktan sonra 
bu müracaatların tetkikine başlanacak 

ve bOtçedeki tahsisxt vaziyetine göre 
lise ve ortamekteb lhtlyacJ fazla olan 
şehir ve kasabalarımızda bu mekteplerin 

(Üst tnrofı 1 incide) açılmssı bir karara bağ'lıınacakbr. 
Balkan Antantına dubil dovletlerin poli· Kültür bakanlığı, 1938-1939 ders yı· 
tikası muhabbete ve samimtyete dayan· lında lise ve orta mekteplere devam 
muktadır. Bıılkanların ternklisi bakımın- edecek talebe sayısı tesblt edilmiştir. 

dan bu siyasetin büyUk faydasını herkes p • T t 1 b · • 
takdir t.tmiştır. arıs ıp a e esının 

Ankanıda toplanan Balkan Antantı konferansları 
Konseyi münasebetile bu şehre ya~tıtım Paris, 4 [ A.A. ] _ Pttris Üniversl
seyaha: esnasında ~Urk muh_ıtinde tesi tıp talebesi birer hatta fasıla ile on 
~ördUğum hnsnU lrnbulun ~·e sa~ımiye- konferans tertip etmiştir. Birinci konfe· 
tın hııyranıyım. Balkan mılletlerı arasın· rans 8 Martta verilecek ve ko fe anst 
daki bu eşsiz amlmiyeti yaratan Atatur· Purisln belli ba~lı doktorlan bu~u~acak~ 
kUn dehasından kuvvet ahm karşı~ıklı tır. 
bıtğhlıklar çok suğlamdır. Neşredilmiş ---- ---------
olan son tebliğ Konseyin vermiş olduğu 

Erzurum Va1iliğinden: kararların aynasıdır. Burada bilhassa 
nç noktainazıır dikk11U celbetrnektedir: 1 - Taş mataıalarda Fahri f pçi 

1 - Balkan dt:vlellerile ltalya ara· 2 - Cedit mahallesinde mukim La-
sındakl münasebetler. lapaşa eski imamı ölU Hamdi kızı Ganime 

2 - İspanya meseles i. 3 - Oez rnaluıllcsinde SOleyman 
3 - Milletler Cemiyeti meselesi. oğlu Zekeriya nalbant oğlu 
Coğrafi ve tabir halleri itibarile 1tal· 4 - Gez mahallesinde Yusuf otlu 

ya ile mnnasebütta bulunmak vHzlyetln· Rıza bUyUkkale 
de olan Balkan devletleri bu komşu dev· 5 - Gez mahallesinde Mahmut oğ· 
letle dostane bir mOna.sebet tesis etmek lu Nazım yıldız. 
kararındadırlar. 6 - Ceı1lt mahallesinden Reıit otlu 

ispanya i~lerinde konsey ademi mU· KamH esns hancı 
dahale teşebbnslerlne taraftaı 1ır. Londra 7 - Gez mahallesinden Alt oğlu 
konuşmalarını mUsalt bir şekilde karşı· Kevankli Ahmet 
1ıayacaktır, Fakat Antanta dahil devletle· 8 - Gez mahallesinden Baltacı o-
rln ticaret ve lktlsadt ınenfaatlarının ha· fullanndan Mehmet oğlu Ali Yerişmiş 
leldar olmaması için Genral Franko ile 9 - Gez mahallesinden Mehmet ot· 
mnnasebte girişmeleri temanın kabul- lu Rıza Taykoparan 
edilmiştir. 10 - Gez mahıılleslnden Hüseyin oğ-

Anhmta dahil Devletler Milletler Ce- Ju Ahmet 
mlyetlne sadık kalmağı kabul etmi, bu· 11 - Gez mahallesinden Baltac o· 
lunmaktadırlar. tullarından Abdi Yetlşmi~ 

Moskovadaki 
siyasi dava 

12 - Gez mahallesinden Turan ıev· 
cesl Bedlriye yardım. · · 

13 - Gez mahallesinden lsuıail oğlu 
Halil Öznarmanlı 

14 - Ali paşa mahalleli Abdurrahman 
(fid tarata 1 incide) kı~ı Nedime oğulları Nedim ve Canip 

i 15 - Gez maballesınde Abdurrahlm 
nglltere malt)mat isliyor Siminli 

Moskovn. 4 (A. A.) - Sovyetler 16 - Cedit mahallesinden bezzaz 
birHA"lnln Londradaki bOyOk elçisi, sfyu· Tabir oğlu Mehmet Oamgacıotlu 
st mtlcrUmlerln muhakemeleri ıafhabn· 17 - Camilkebir mahalleli eski Be· 
dan kendisinin bttberdar edilmesini re• ledlye reisi · Zakir Oürbnı 
men talap etmiştir. I 

İdam cezası lsLendi LAN 
Moskova, 4 (A. A.) - Müstantik• Tohum lslah istasyonu yapılmuk O· 

ilkte cUrUmlerlni inkar eden suçlular. zere menafii umumiye namına istimlaki· 
mahkemenin bu sabahki celsesinde kaba· ne karar verilen ve beher metre murab
hatJarım tenıarnen itiraf etmişlerdir. bama ( 60 ) para bedel takdir olunan 

ikinci celsede muhakt!meye nihayet lstanbul kapısı ve keçiler pınan civann
Verilec.ektlr. MQddelunmumr mOcrOmlerln dakl tarlanızın bedeline vaki ·itirazınız 
kurşuna diıilmesin talep etmlıtir. Belediye meclisinin 21·2 938 gnn ve (27) 

1a1Qmdir ki, Litvinur•un da Buclular sayılı kararile reddedilerek eski bedel 
meyanında olduğu evvelce bildirlimJ1ti. muvafık gOrOlmüJtOr. 

Çankırıda yeni Hastane 
ve Halkevi yapılıyor 

1stimll\k kararnamesinin 17 inci mad· 
desine tevfikan istimlak bedelinizi almo• 
mzı ve aksi takdirde on beş gnn zar
fında itiraıını2t Vilayet Ziraat müdürln

Çarlkın, 4 (A. A.) -- Yeni yafııla- R'üne bildirmeniz ve eraZlye 25 Mart 9M 
t!nk blan Hastane ile H1tlkevi binasının 1 gllnQnde vaıfyel edilece~l ihtar ve ilan 

n mır11lmlt temeli cahhuıftır. lohıaur. ( ~o. 1$3 ) 
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Erzurum Belediye 1 
Talimatnamesi 

Erzurum 
llah.allesl 

Vakıflar Müdürğülünden: 

Mevkll Clrui 
v~" 
abt~· 

1 Hazirandan itibaren tatblkı_na 
başlanacak olan talimatnamenin 
madde madde neşrine devam 
Miyoruz. All.ikadarlar kendile
rine alt oları kısımlar için ılm
diden hazırlıklarmı yapmağa 

baş/amal ıdırlar. 

477 -- Etllvden ve muayeneden 
geçen kullanılmış eşyanın Uıerlerio
de memurlan tarafından takılan ala· 
metler bu eşyanın satışa maruz bu· 
lunduklıırı rnllddetce üzerinde muha· 
fnzası mecburidir. 

378 - EtUvdeo geçirilmiyecek 
olan ku Uanılmış eşyalar dezenfekte 
edilmeden veya diğer herhanği bir 
surette tamamen temJzlenmeden ev· 
vel satışa ç•l(arılması yasaktır. 

379 - MUzayedeler Belediyece 
gösterilecek şartlar dairesinde yapı
lacaktır. 

-2a-
Sular, Çt:şmeler, Taksimler ve 

su yoUurı. 
380 - Şehirde mevcut sular, 

mevcut çeşmeler, taksimler ve su 
yollan bütun teferruatile Belediyeye 
aittir. Bunları her ne suretle olursa 
olsun tağyir edecek işler yapmak 
yasuktır. 

381 - Kendi hat·kı lntlfıılarm
dan daha fazla istifade meksadile 
sular ve su yolları veya teferruatla
rı üzerinde herbanği bir iş yapmak 
yasaktır. Yapılan bu iş cürmün es
babısübütlyesi addolunur. 

382 - Alelumum su yollarının 
tamirinde Belediyeden ruhsat almak 
mecburtdir. 

383 - Her ne suretle olursa 
olsun Belediyeye alt su işlerine mü. 
dahale etmek yasaktır. 

384 - Şetırin sularım, su yol· 
tarını, çeşme ve taksimlerini her ne 
suretle olursa olsun kirletecek işler 
yapmak yasakt&r. 

385 ~ Çeşme, havuı gibi yer
lerden başka yerlerden su almal 
yasaktır. 

386 - Şehre gelen su yollarını 
çev•rerek başka taraflara akıtın k 
yasaktır. 

387 - Sulardan intitade hakkı 
kendinden evvelki veya sonraki tak· 
slmleı·e nakledilemez. 

388 - Açıktan akan kullanıl· 
mamış suların civarında çamaşır yı· 
kamak, hayvan veya araıı sulamak 
gibi bu suları kirletecek işler yap· 
mak yasaktır. 

- 2U-
Ölçü, ölçek ,.e Taı·tılar. 
389 - Kullanılan bilumum ölçn, 

o:çek ve tartıların her sene Beledi· 
yeye damlatbrılması mecburtdlr. 

300 - Ayan bozuk hileli veya 
eksik ölçü ve tartı aletleri mQsadere 
ve sabi pleri hakkında takibat yapı· 
lır. 

391 - Bllurrum sattık şeyleri 
baldkl ölçlllerden f aıla gibi gOsre· 
f.'.ek hareketlerde bulunmak yasakbr. 

392 - Ölçü aletlerinde bozuk· 
luk olanlann bunhm tamir ve ayar 
ettirmeden kullanmaları ticaretha
nelerinde bulundurmaları yasakbr. 

-27-
Köpeklel'. 

393 - Köpek sahiplerinin Be· 
tediyeden marka almalan mecburt· 
dir. Markasız köpekler Belediyece 
op lattınlabillr. 
t 
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1 .. Dabağhane arsası 
Murat paşa Heklm S. An:ıa. 
Gez Giı.rcU. Karıu Tarlıı 
Vani et. İmam pınarı Hane ., 11 :> ,, Arsa 

:ıı > :t > Maarsa 
Kava.it lstlh.kAm dahlli Tarla 
Yegen ağa Gölbaşı c. Arsa 

> .,, lt > .,, 
> 8 .,, • il , 

it • > > 
> .,, 

}) 1ı lt 

> " KUçük hamam s > 
Caferi ye Kemer altı Dükk!n 

> > • • ıı 

> • • • • 
> lD • > > , , • ıı 

,. 
> E> • > ııı 

.,, .. lt 8 .,, 
J> lt > > lt 

.,, > > , > 
> » > lt 

Bakırcı Cennet pınan Hamam 
~t Hacı Ahmet Han 
Hacı Ouma Dere S. Ha<il ağa hanı 
Ali paşa Oümüş Masa.d Arsa. 

Habip et. Süfli Dabağhane. s. Hane 
D 111 • ıı Hane 

.aııs 
4'1/~ 
48/16 
49/18 

sor" 
51/'/J 
52/'it 
531'4 
54f" 
ııs/9' 

399/'5 
401/9' 
400/ 5 

142/ 19 

ısaı•' 
159/, 
100/., 
ıeı/'9 
i82/61 

ı63/5' 
ı&t/8' 
165/ .. 
16&1 o 
11s'11 

1821,ı 
18'1/ 6 
188" o 
189/ t 
182/ l' 
·saı •' 
68/ 6 
59/ 1 
soı 1 

oıi ' 
901' 
ıosı• 

109/ 11 

ııoı•' 
ıııtı' 
ııaıı1 
113/11 

1141'1 
115/s' 
286/ 11 
288/ 6 
193/ '1 
404Jtf 
2S'1/11 
341/ '6 
88'1/1' 
ses~ 

Yukarıdaki V11.klt yerlerin .rnUlktyetl satılmak tı.zere artımıa.va çıknnlınıl 
tır. 16/ Mart/ 938 tarlhine müsadif Çarşanba -günU saat on be.şte Vakıflar ldar~ 
de 1hllleler1 yapılaca&.tır. Taliplerin mura caat eylemeler!. (No. 123) 4 • 3 - .._,, 

Trabzon - İran Transit yolu ikinci mıntak 
Başmüdürlüğünden: · 

l - 16 • 3 • 938 Çarşamba gtınU saat on beşte de Erzurumun rttumcu ma~ 
sinde Transit yolu Başmüdürliik dairesinde toplanan Transit yolu arbrma ve ~ 
siltme komisyonunda Erzurum - Ilıca yolunun 9 + 144 • 13 + 837 inci ldloml~ 
leri arasındaki şose esaslı tamiratının ( 6002) lira ( 82) kuruşluk kqlfoaJO'" 

· mucibince açık eksiltme ·suretlle Jbalesl yapılacaktır. 
2 - Muvakkat teminat miktarı" ( 376) liradır. . --' 
3 - Keşifname iJe eksiltme şartnamesi, mukavelename suretleri, bu.' 

şartname, sllsiler flat cetveli ve sair evrak Transit BaşmüdürlOğünde göril~ 
4 - istekliler bu işi yapabileceklerine dair ehliyetnamelerile birlikte 9'JBI 

nesi Ticaret odası vesikalarını da ibraz etmeğe mecburdurlar. (No. 132) 4-8 

ERZURUM YALILIAJIOEN: Erzurum Askeri Sıtmalla · 
komlsyon11daa 

. Karabıyık • Tercan yolunun 20 + · 300000 Oç yUz blo kilo butda)' ~ 
375 • 25 + 125 inci kilometreleri arasın· palı ıarfla eksiltmeye konulmuıtur. 1'~ 
da yapılacak olan şosa İnf88tı on beş min bedeli 17250 on yedi bin iki ~ 
gnn muddetle açık eksiltmeye konul- elli lira ilk teminatı 1293 bin iki _!;. 
muştur. doksan üç lira 75 yetmiş beı kurUf'j, 

1 - Ke,if bedeli ( 7534 ) lira ( 27 ) Eksiltmesi 17 Mart ~ ~ 
kuruştur. gOnQ saat on birde Enurumda .__ 

2 - Eksiltmesi 9 - 3 - 938 Çarşamba 11atınalma komisyonunda yapd_, .MI 
gDnü saat 14 de hQkfimet konatı içinde Teklif mektuplan belll giin ve ~ 
Vilayet daimi encümen odasında yapı- bir saat evvel komisyon bqkaD~ 
lacaktır. verilmlı veya posta He gôoderllmit 

(Devam etlecelt) s - istekliler bu itlerin evrakı bulunaeaktır. Şartnamesi her ron ~ 
------------- fenn1yeslnl Erzurum Nafıa müdürltıtOn· yonda görDlebllir. ( No. Hl ) 4 - ~ 

de okuyabilirler. "::M 
• - Muvakkat teminatı < 566 > ıt- Erzurum Haya Kurum Bafkaalı~ 

radır. ~ 
5 - istekliler Ticaret odası vesika- . Sayın halkın Kurumumuza ';;; 

HAVA 
5 • 3 • 938 saat 8 Raporu 

sını bu işleri yapa bilecek ehliyeti haiz ettikleri qatıda yaull 987 DJ8b 
Hava tazyiki : 609.t oldutuna dair Nafıa mOdürlOtilnden müzayedeye çıkanlmqtır. ,;' 

• • (Deniz seviyesi): 784.6 alıomıı vealka ile birlikte ikinci madde lbale. 12-3-938 Cumartesi roafl 
Suhunet : - ıs . .t de yazıla gün ve saatta Vilayet daimi 14 de yapılacakbr. .J_ 
DOıük suhunet : - 17.8 encomenine miiracaatlan ilan olunur. Talip olanlar Y. 10 dtpoıtto -:-1' 
Rutubet ı % 75 < No. 187 ) 4 • t lerile Hava Kuruıouoa "~ 
Rmgir ı Sakin olunur. 
Sema : Açık .E!!!! 
Yerde mevcut kar tabakDSJ {41] Sm. Erznm Ziraat Müdürlüfündan !~::-1 

Utnunı neıriyatı idare eden Yazı t.oıeu 
MU40r11: BABADJB Dtit.oD 

tıı' \ıı,> b' • H • • t. J b • ' 4 ;. !(ıl ı 

MotörlQ tohum temizleme makinesi 
15 Mart 938 günOnden itJbarcn çiftci t~ 
bumluklannı parasız olarak çalkayıp 
ilaçlamaya b&Jlıyacakbr. istekli olanla· 
nm ıtraat mUdOrlüpne müracaatları 

nan olaur. 1 No. 'HO > & - • 
1 

Çavdar 

tNo: 152) ..... 
Kızılaya üye olmak 

. insanlık borcudur 


