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fl'ARE YERi: 
En.tırum G(,Jbnşı noğu idareham•sl 

-
Pazartesiden maada her gün ç1kar 

Sn yısı lı~r ·yerde 5 kuruştur . ,..,._,,..,,..,.............., 

SA "\'I : 80 G ÔNDEL.ll< v GAZETE 
Bas1lmayan yazılar geri verilmez 

·---
Romada ve Londrada 
miihim müzakereler 

ltalya, gönüllüleri geri çekmekle beraber General Franko 
hükumetine top ve tayyare göndermeğe devam edecekmiş 

İspanyada muharebeler şiddetlendi 

Cumhuriyetçiler asilerin 
bir kruvazörünü batırdı 

Neğüs tekrar 
tahta çıkar mı? 

Kartajena açıklarında iki tarafın 
deniz kuvvetleri orasıdda şiddetli bir 
muharebe oldu 

Alman Hariciye Nazırı Barselon, 6 (A. A.). - ':'illi Müda vak'a mahalline giderek, reminin ..... 

b L d ı 
• fa~ Nazırlığı . aşağıdakı teblığl neşret· ler içinde yanmakta olrtutunu gOlmq· 

Ugu•• n on raya ge ıyor mıştlr: Akdenız sularında Asilerle HO· ler ve gemiyi ikinci defa te alb 
kumeteilere ait filolar ara~nd.a mnthOş almışlardır. cnmhurfyetcllerin ~u 'muv: M Uhn.kkak ki, yine fevkalAdellklerle bir muharebe olmuştur. Asılerm en bO· faklyetleri ozerlne Harbiye Nazırı bir 

lıa dolu bir devir geçiriyoruz. umumi b d b• yük kruvozörlerlnden lıirine isabet eden tebliğ neşrederek gtımiye yardım leteb-
<\ l'J>ten sonra. 1ktısad1 bmıro.mn içine Almanların müstemleke tale in e sert ır bir torbıto g.emiyı van üstü yalırm1ştır. blsünde buıunac~k her hanı• bir gem•· 
11.ıJen dünya mllletleri kendi de.11.lcrinden • Bu gemınf? Bolear. veyahut Katar· ı nin de bombardıman edllmeslni bildir-
~dertlerle pek meşgul olamamışlar. yol tutacakları zannedilmemektedır ya kravozörlerınden .bin olduğu zanne· mt~tir. 
~ itaıya.da faşizm, Almanyıı.da. nasyonal dllmektoolr. Sabhleyın. şafAkla berabe.r f . 

1~1llizm.ın ııyaklnnnuısı, bizt bilhassa Paris, 5 [ A.A. ] _ Bir Fransız keşfe çıkan Cnmhurıyct Tayyarelerı, (Alt taralı 4 llncUe) 
ta 34 Yllındanberi ha.yll harp tehlikesile gazetestne göre, göniillnler meselesi 

0 
l'kuttu ve bize hayli vartalar atlattı. hakkında İngiltere tarntından yapılan 

1 llze~ının vıızıtesl, llavad!slere kıymet- bir tekliti l\fussolini kabul etmiştir. 
0~.ln.ı vermesini bilmektir. Biz bundan lspnoynya gönderilecek komisyonlar 
ha Cıeltı yazııa.nmızın birinde bu ölçüleri f spanyada bir kontrol merkezi tesis 
ıı~ .şaşırdıtınuzı da ıtırnf etm~tik. Şu edeceklerdir. 

Pazar gOnO kayağa 
Gidenler nas11 eğlendi? 

~~se :ada acaba ntkbln mi olmak, yoksa Mussollni gönüllOlerin geri çekilme· 
ll'Jcasınt>ıl.ınıı.k ve rıkmlyacak ümitlerin sine rnuvaffakat etmekle beraber, gene· 
y ı.. dan koşmamak mı Ia.zundır? LA- ral Franko hUkumetine top ve tayyare 1~ıe kestiremıyoruz . 

· vereceğ'inı beyan etmektedir. Gnzete şu 
· Erzurumgücü klübünün kayak bayramı 

buh-~naatımizce, bugünlerde iktisadi süali sormxktadı?': .. Bakalım bu husustu 
•ucuıdan ziyade stynst bir bulı!"o.n atla- F • . ' " 

tıy0ruz b buh d t kı ransa hUkumetı mnsaml\ha gosterecek 
b ve u rnn a ıp asrımızın mi, gösterml ecek mi? 
Ulıranıarı ıgfüt uzun, uzun sUrecektir. 1• Y • 

Öteki ut 1 rda k -.~-·N İtal- noUtcrc her zamandnıı ktn·veUl 
ş un a o uyacaAO>ıuu., • Lo d 8 6 [ A ] · N 

Ya, llabeşUlerle başa çıkamıyarnk nll!uz n r ' .A. - Horbıye a· 
ltsıa etmek ıçt.n, Negtts'U tekrar HD.beş zırı Avam kamarasınd~ beyanatta bulu· 
~tma getınneğe karar vermLş, ve buna nar~k? eıcnmle den:ııştlr kl_: " ltalyan • 
'-\rassut eden İngiltere hariciye nazın lngılllız göryşmelerınln bır haftaya 
lor<l Hallfa.k.s da., müşarünileyhi Londra _ kodar nihayete ereceğini nmlt ediyorum. 

<iaıtı lka.metgA.lunda ziyaret ederek, İtal- Bazı ecnebi memleketlerde bu anlaşma ita/ya Başvekili Muuollni yeni yapılan 
~anın ~kllflerln1 btldirmiş, demiş ki: uleyhlne şayialar dolaştığını haber bir blnamn temelini alarken 
_aen liabe.şıstanın dörtte bir yerinde ttldım. Bütnn dUnya şunu bilmelidir ki, 
YtUı1 elYevm İtalyan nll!uzunun sokUla- bir harp vukuunda fogiltere gene galip 1 Nıtı•r Bay Edenin uzun mOddet 

~<tığı Yerlerde - kcmn~abık hftkim o- gelecektir. Eskiden olduğu gibi, .ınillte· ık ablneden hariç kalmayacağım da ll&ve 
raı-n~n. Dörtte Uç yerinde de tıpkı HinUl re gene devletlerin en kuvvetlisi ve en etmlşllr. 
ta~n. İnglllzlere merbut oldukları tehlıkellsidfr. • (Alt taralı 4 üncüde) 
<la tıda bir rabıta. Ue bağlanacağız. Sa.na 
,. senede on bln inglllz ıırası tallslsat , 
~recetıı ı ... 

Bir gazeteci olmak sıfatlle, blr za -
:anlar bütUn dünyanın dikkat nazarla -
nı nı Uzerıne çekmiş bulunan Negüs'Un d1-

ağın<la olm.a.ğı cidden o.rzu ederdik. He
l'ltıı cevabına muttaıı olamadığımız Ncgüs 
fl.eaba ne diyecek? 

Eski Habeş imparatoru 
HaiJe SelAsiye'ye Habeş 

tahtı teklif ediliyor 

Evvelki gOn de şehrimizdeki kayak
çılar yüze yakın krlabnhk hir karile ha· 
linde Topdağında gllnl('rinf spor etlence· 
leri ile geçirdiler. 

Tam saat seklzcle bölgeden hareket 
edlldl. Topdağ'ı eteklerinde ErzurumgDcü 
kulübünnn sığ'nağma varıldı. Kttfilenin 
içinde bir çok da mektepliler vnr<lı. 

(Alt tarafı 4 üncüde) 

Hatayda seçim 
Nizamnamesi 

Üçüncü Umumi 
Müfettiş Erzurumlu
lara selam gönderdi 
Sıhhat temennisi talhraflanna ıılel 
cnapf arda af iyatta olduklarını 
bildirmektedirler . 

Pariste tedavide 'bulunan Ye bir 
ameliyat J!eçirmfş olan 'OçGneQ tırnuml 

·KOtnite bugün uenisini Müfettiş Tahsin Uıere Vali Hafim Jşcan, 
.J şehir meclisi ve • ooau • ailesi 

tanzime başladı tetgrarlarla sıhhat temennisinde bulgn. 
Cene-vre, 6 (A. A.) _ Tork, Fran· muşl1trdı. Oçünccı Umumi MOfettiıtea 

sı, İngiliz, Çekeslovakya ve lsveçre dün şu telgraflar gelmiştir: 
murabaslarından mürekkep be•ler komi· Vali ve Parti Başkam na.,ım i,eaa 

'il Erzurum 
tesi bu Pazartesi gOnQ Cenevrede topla- Arkadaşlara, Erzurumlulara say&ılar, 
narak mesailerini başlayncaklardı.ı sevgiler, şQkranlar. Afiyetteylm. 

FIKRA: TAHSiN UZER 
c DOÖU • ailesine 

Bu teltllfi kabul edecek mı? Ve bir 
laınan.ıar ha.rbetttğ1 İtnlyanın bir kuklası 
OID~ 

Karago•• Z Teşekkllrler. Doğu ile clvanmet 
_J Erzurum halkına selaın. 

Gene Adisababada oturacak ve seneae Bundan oldukça uzun bir zaman ev- TAHSiN UZER ı...:-~k mıdır? onun .şUphe yok kıl, blr ta-
-uı da kendine ma'h.sUS düşünceleri ola -
~tır. Bu mevkle inerken belki de makul 
h- 6Sbabı mucibe bulacak, bl.r gün Italya

ttın karşısına tekrar Habeş vah9et1le ::.:ak azmini to.şıya.cak veya öyle görU-
lttir. 

b\ 't>iter taraf tan Negüs İnglltereye de 
~isbe minnettardır. İtalya - Habeş 
t'ı n~e. İngllt&e sarahaten İtalyanla -
n kai-şısında mevzi alınıştı. Pet!'ole 

\tnbargo koymak tekllflcrt, suveyş.1 ka -
~lınaıt tehditleri hep tnglltei"eden gel -
<tt ttr, ve Negüs terki tac ve taht eyle -
lotten sonra, en samımı melce olarak 
ıa_t\<irayı bulmuş ve oradn ikamete baş -
""'11.f tı.r. 
tt...,_ lllç şUphe yok ki,İngUtere faşist 
~anın Altdentzde nuruz wanmasını 
~nda. genişleyip yayılmasını hoş 

~~ınektedir. Fakat emri vakii ~ ka
~ ~tınek ıt.zımdıT. İnglltıere İtalyayı dur
~~ kudreti gÖSterememd.ttir. Şu hal· 
ln belki de HAUe Seltsıyenln tekrar bir 
~tı <i~tu olarak, Ha~ta.n tacına 
~ll&ı velevkl, İtalyarunOnUiuzu •tlında 
~ Olsa., 1ng1lteren1n menfa.atine uy -
~. 
~ lıu .lt1baxla., gerek mlllethnl ırurtarı -
~ 11tnidi ve .gerek. inguterenln teşvtldle 
~ tüa•nn Habeş tac ve tahtını kabul et-
'ttı.~~ çok muhtemeldir. Biz bUgiln lçln bu 
~ taıaayı makul olarak telAkki e • 
'Ollrı. Negüs bu vazl.yeU kabul et -
ı, ete Londrnda. alelAde isiınSiZ, şata
~ btr tnsan olarak yn.şamağı tercihe
~ • belki bu fırsattan istl!ade ederek, 
L·lll tyı. inıla.ca.k blr tarzda tarihe ge
',. \t'bUtr. 

ÇblAD BABAN 

• I • • , • l k vel bir avubt Bursada Karaıöze bir kabir Şehir Meclisi de Oçoncü Umumi on bın ıngılız lırası tahsısat a aca yapılması meselesini ortaya atmıştL Mnfettlşe . şif~ teme~nlsinde bulundutu 
o b 1 bütü . is gibi, kendıslnı tedavı eden doktorlara 

saman a mese e 11 tanbul da bir teşekkür telgrafı çekilmişti. Bu 
Londra 7 ( A. A. ) - Bir ingllizlcak, Adlsebabadaki sarayında oturacak ıaıetelerlnJ lşıal e~en bir dedikodu hallal telrraflara da dün gerek Tahsin Uıerdeo, 

gazetesinde okunduA-una göre, İtalya ve senede 10 lngillz liralık bir tahasisıt· almıştı. 81~ çok ~mseler bunan pek mu- gerek doktorlardan bir teşekkDr muka· 
Hubeş tubhnı Hıtlle SelAsiyeye vermek tı bulunacaktır. Siyast vaziyeti Hindlsta· vatık oldutunu söylemlper, bir çoklan da belesi gelmiştir. 
tasavvurundadır. I nın lngiltereye batlı yeril b!kimlerlnden Karaıöatin ~dıl'ı:_' tarihli rıe~~bl~ ebt - --------------

in · l in · mek lmkAru UUUA ..-m e ~ .... ere.., u-
gıltere bir tavssutu ile talyan • gıllz farkı olmayacaklar. . nun fü.mlt oldufwuı beyan etmişlerdi. 

konuşmalarından evvel bu meseleyi bal· I ltalya yolları bozan, vergı vermek 8 lst bul razetelerlnde bir 8 rsa TAVLA 
letmek tasavvurundadır. Musolin}nin bu I istemeyen asl Habeşlere halle Selbiye· babe C: b a:eseıe yeniden canland:ıl _ 
teklifini Ha.rlclye na~ırı. ~ord Halltaks den başka bir kimsenin söz dinleteme- mış ~uyor~ Karagöze bir kabir yapılma _ müsabakarriız 
Halle selbı~eye _ blldırm.ıştır. j yeceğine bugOn kani olmuş bulunmak· 11 mıdır? Bir Abide dlkllmeli nıldir1 l\le- -

Bu teklıfe gore eskı Habeş İmpara· ı tadır. selesi yeniden ılhlnlerı işgal etmeie baş-
toru nlkeslnln dörtte birine muadil bir Halle Selasiye yapılan bu teklife be- laclı. 
toprak parçası Ozerlnde bükQmran ola· . naz bir cevap vermemiştir. Ben Karaıöziln ramazanlarda mahsl-

Yeni tefrikalarımız · 

Kavaklar1n G61gesinde 
Yazan: Bahadır DÜLGER 

Yarından itibaren başlıyoruz 

Siberyada Yedi Yıl 
Heyecanlı bir esaret mncerası 

le kahvelerinde oynanıld.lğı devre yetf4 • 
medlm. Fakat bu menuda bllttln dinle • 
dWerlmden edlndi(lm fikir Karaıöslln 
en karanlık devirlerde bUe milleti &ili -
dönnek ve nqelencUnnek ıtbl büyük bir 
vulf eyt omuzuna aldığı ve mun.traldyetle 
bafanblı şekllndedJr. 

Karaık ister yaşanllf, ister yapma. 
mq olsun, elbette pek çıok yqayanlu da· 
ha canlı ve daha manalıclır. 

Bu kara g1in dostuna, bu halk: içinden 
çılanıt ve arlık ta.rlhe bnşDllf halk sa • 
natk.lnna halk terbiyesinde yarattıjl ve 
ya.-ttıp btiyük b.lmıetleri için bir Abide 
cllkınek elbette Jlmndır ve ıarurldlr. 

Neşeyi n hlrn halk içinde ebedtleş
tJrmlş olan Kararöd.D ebedileşmesi bir 
emri vaklcllr. 

Ve asırludanberl b.aJk içinde yaşam't 

Kayıt müddetini bir 
hafta daha uzattık 
Erzurumun tavla pmplyonunu 

meydana çıkarmak makatadile tertip 
ettigimiz mDsabakay~ fİrmek iıUJea
ler, mıatbıaamııa gelıp isimlerini nı· 
deltirmekledirler. Mllsatbatlumın daba 
isubeUi oımasanı ve bak.ikaten Enu
nımun tavla şampiyonunu tayin •t. 
mesini arzu etUaımiı tçin, tlmdlJ• 
kadar isimlerini yazdırmamıt bullt' 
nanların mevcut olmHı lbtimalloJ 
düşUnerek mDsllbakllyl önUmDidelll 
pazM gnnnne bmtkbk~ 

Erıurumun lavla bltiaolsl '9iD 
ötede beride bazı pytahar çık.anlda.ı 
ğmı da işittik. Bu f&yialann Hb 
esası yoktur. Tavl11da birinci relen, 
sadeee 11aıetemtıden kıymeW bir 
mBkif11t at.caktır. Band11n bqka 
bip bir ~ayda tabi detildir. Bir kaç giine kadar baılıyacağız olan Karac6se ,_,.m_. demek 1riib • ı 

taa•. Ull.f.DIB DboD ,,_ _____ _..,_..,......,......_. 
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EKONOMİ 

Teşkilitll ihracat Doğudan Haberler 
'---------------------------------------------------------------------------------· · SARlliA:\llŞ 

Sarıkamış 
Halk evinin 
yıldönümü 

birinci 

Sarıkamışta 
camiden çalınan 
beş kilim davası 

TRABZO:S 

Trabzon planının 
A van projesinde 

Bugün zirai istihsalatta kemiyetten ziyade keyfiyet 
aranıyor. Alıcı ınal alırken: <~Kaç ton buğdayın var?P 
diye sormuyor. «Ne cins buğdayın var?» diyor 

Bazı teklifler BugilnkU ikfüadi rejim ticari işleıi diyatı bir çok asri icapl.arın k.9.bulllnil 
1 

S 1 J k f bir takım kayıtlar altına almanın lUzu - mecburi kılmaktadır. 
UÇ U al'Jl1 JileV U en munu hissettirmektedir. Ticaretin kayılı Bu ihtiyaçların kendlliğlnden doğUIJ 

Binasızlığa rağman Halkevlerinin ınuhakemesine y · ht 1 11 aıtına aıınması evve1 emırde insanın u - doğmadığı muta1aayı başka bir yazımıza 
karar Vel ildi enı rı lffi ar, YO ar, 1erinde bir tak~n yanlış fikirler uyandı - 1 bırakm.a.kla beraber bugUnk.U iktisadi ha· 

yıldönümünde candan sanayi mahallesi füniküler rabillr. Ticaretin serbe~t olması alıcı ve yatta bunn intibak etmekten b!l§ka ycı • 
merasimle kutlulandı Sarıkamış, [HususıJ - Geçen •rem- ' . . . satıcının birblrleıini bulup istediJrJeri g:- pılacnk bir şey olmadığını y!lzmak herk.E.'S 

. muzun 29 unda Halkevi İcra marifetile Trabzon, [H~susi] - Şehırcılık mU· bl anlaşmaları dururken, buna devletin için blr vecibedir. 
Sank.amış 21 Şubat (Hususi) - Ke • tahliye ettirilerek « Halkevl » levhasının tehassı~ı profesor Lamber tarafından mUdahale etmesi lüzumsuz gibi telakki ÇUntU iuraeatı artırmadan ithal • 

mallst rejimin feylZll kaynaklarından fış-• yerine yeşil boyalı «İnönü camii,. yazılı gö.nderılen şehrin av an projesi tetkik, edilmektedir. Fakat buglln d1yebHlrlZ ki 1 tın çoğaltılaıruycağı bir asırua~ız. İ.hra • 
kıran yeni bir hayat ve hızla gençllğin bı"r bir l"\'ha· asılmıQ, fakat bu lilvha edılmektadir. Bu raporun ilk kısmı yol· k bö 1 . . 1 1 

k" k -1 cat lşlni çoğaltmak sağlaınlastu·mak ta 
i.l "' ı ıı hs. .1 . 1 c.rtı y e tiır :ıey o ma.sına m an ~ - 1 • • 

y~tlşmesı için geniş blr kınavla çalışan o gece meçhül hir şııhıs tarafından ye· ara ve mana tu ıs edı mışt r. mamıştir. ÇUnkU e kiden iki türlü devlet ancak teşkllıl.tıamakla olur. Bu !ş her 
Halkcvlermizln açılı.:jllllll 7 inci ve Sarıka- rlnden kaldırıldığı gibi bu aralık cami· Rapora göre, kayalar atılmak SU· vardı. Bunlardan blıincisi sanayileşmiş ha.ıı.gl bir ferdin himmeti ve kuvveti ile o· 
mış Halkevinin blrlnci yıldönümü töreni ir kilidi de kırılmış ve' beş tane kilim retile Cenup sırtları cihetindeki yol ge· devletler, ikinci zJTaat devletleri, bu ikin- lamnz. 
25 ~ubat 938 pazar günü kıymetli general ÇcJlınmıştı. nişletilecektir. Bir yol istasyonu tesis 1 el zümreye iktisaden b1rlııci zümreye mer- Teşkilatı kurmak islctme-k hılkCı.mct· 
Rıza Orhon ve genç ilçebay Ziya Oğuzun Ertesi sabah cami imamı tararı~~d~ edilecek, burada kamyon parkı, benzin .

1

1 but koloni şeklindeki devletler de dlyebi- lerin vaı:lfe.'ll olduğ·u gibi t~şkllfı.tın ic.:ı • 

huzurlarile başladı. keyfiyet Cumhurlyet Mdddeiumumılığı- ve su alma yeri tesis edilecektir. Ay· liriz. tına ııygun şekilde ha:rckct etmek te hN 
Ulu Rehber Atatürk'e Dahiliye Vekili ne bildirilerek, tuhkikata başlar mıştı. rıca tamir atelyelerJ, yedek Rksam mer- Biclrlnci zUmre devletleri bugUn zı • fercllu en mukaddes Wr v.:clbesi olnuüıdır. 

ve C. H. P. Genel Sekreteri Şükrü Kayaya G~rek imamın, gerc:k diğer bir iki kişi· kezi ve durma mahalli yapılacaktır. mat işleı·:ne de ehemmiyet vermeye baş- ZETA 
tazim ve tebrik telleri sunularak aşağıda 1 

nln, bu işi Hal~cvinin genç elemanl_a: Yolcu ve şoförler için ban ve otel- ıamışl::ırdır. Hariçten her şeyi artık satın -------
sıraladığım ~bi bu kutsal gün kutlulandı. rından ve Cumhuriyet Halk Partısı ler göz önünde tutulmuştur, Şehrin ka- almak ıste-medikler1 glbi alacakları şey - O ...- h• } • d 

İzinle Istanb~la giden Karsın çok Erenler ocağı Başkanı terzi Şevket Öz· demeli cihetlerlle Uman arasında sıkı lerln iyi ve ucuz olmasını da aramak.ta • OgU şe Ir erlil e 
sevdiği ilbay Aki! Iyidoğ11n'ı Sarıkamışa kaztınç ne parti lıçeyOnkurul ve Halk· mUnasebet tesis için yanyana iki kade- tadırlar. Eskisi gibi mllbrem ihtiyaçlar k k 
k.a~ar yolcu eden ve Erzuruma uğurla - evi Sekreteri Memduh Çulgavur v~ o meli ve geniş bir manevra sahttsı tesis karşısında. olmayıp az çok milstağni va - ar Ve JŞ 
rnak için Karsdan gelmiş olan C. H. P. 11- vakıt tahsilat memuru iken halen Kars d·ı r zlyettcdlrler. 
yön kurul üyesinden Bay Vahit ne Uyön- Vilayeti idare heyeti Başkatibi bulunan e 

1 e~~a ır. h Ş k d 
1 

oeıerm eski zirai devletlere· bunla - Ardahan [ Hususi ] - Bu ı;ene AI· 
kurul sekreteri Albar Vural umumt mec- Nailin yapmış olacakları yolun 1a ifade k man sa adsıl ttr 8 oğru uzatı a· rm bir ~mında kuvvetli sanayil~şme ha- dahana fazla miktarda kaı yağmaktadır. 
l l ...., . . h kk ca rıhtım ve o ma set inşa edllecek- · bi !s üyesinden Fuat Arası ve Kae:,.zmanlı vermelerı Uıerıne bu Uç ğenç a ın· . reketlerl nazara çarpmaktadır. Artık es- Sekiz gündenberi devam eden kar r 
Bay Musa ile husust ida.re d1rektörü Per - dakl tahkikat mahkemeye intikal etmişti. tır. Vapurl~rın yanaşacağı rıhtım .sınai kisi gibi iktbaden tfi.bl devlet olmaktan metreyi bulmuştur. Şiddetli ftrtınalar yO· 
tev Kocak ta Sarıkamıştaki törene iştı - Sarıkamış Asliye Hukuk mahkemesi mahallede ulunacak olan eşya .ve yUk kurtulın~ş vaziyetind'.?dlrler. Ve her şeyi zünden Kars. Ardahan postası iki gün 
rak etmişlerdi. 25 Şub11t Cuma gUnkn celsesinde sırf lstasyonlanna ufak demir yollarıle bağ- dUjardan almamakta.dırlar. Bu vaziyet teehhurle gelebilmiştir. Posof ve Şavşet 

Evvela. musiki lle İsttklAl marşı bti· bu dava ile meşgul olmuştur. Sekiz ka· lanacaktır. karşısında lthal1tı azaltan bir devletin ve Çıldır kazaları arasında munakalAt 
tün salondakiler ta.rafından btr ağızdan dar şahit dinlenmiş, bunlar kilimlerin Gömlekçi mahallesi kısmında ame· ihracatının da kendiliğinden aznlacağı durmuş gibidir. Ardabandan Karsa gl· 
söylendi. Cüm.huriyet nndı içildi. Orta o- Ç~hndığını hoc~dan işittiklerl~i ve. ki· ~ejman yapılucak, Rize cibetind~ki yol tabildlr. Bilhassa bugünkU zl.ra1 istihsa- den yolculardan bazılarının halen evleri· 
kuldan saadet "bir yolcu., ad.1ı bir şllr o- ~ın ÇdldıiJnı bılmediklerini soylemışler· ıle Şarkta Erzurum .yolu tevsi edıle~ek-ı 1~tta kemiyetten ziyade keyfiy~t aran - ne dönmedikleri ve şimdiye kadar da 
kudu. Cüm.hurlyet ocağı mahallesi baş - dır. N . de h , . hO.k' d h k tir. Sınai maballemn burada tesisı za. maktadır Artık alıcı mal alırken, kaç ton kendilerinden bir haber alınmadığı ci· 
kanı Halkevlerlnln yüklenmiş bulunduk.- . etıoe k ~y eh d ıme e ~~ a.1~· rurt görülmektedir. Yirmi bir hektar ge- buğdayın. var? diye sormamakta, ne cins betle hayatlarından endişe edilmektedir 
la.rı ödevler ve amaçları hakında blr söy- menın md~~~ı ~dnd. evakmımn d s enı p nişllğlni tutacak olan bu sahada antre· 'ı buğdayın var? demektedir. ÇUnkü hiç bir Andanuç [ Husus; ] _ İki nydanb~· 

al k istenilme ığ.ıı ı ıa me amın an sor- 1 . "' h d . . , 
lev verdi. Orta okuldan Cem Ça ır mu tur. İdata makamı hadise yedi ay po ar ve ımalal aneler. vücu e getirıle· vakit ıstuısaı ettiği buğday z.rat devletin ri son bahar havası gibi geçen kış, kur· 
"Bingöl., , Ahmet Aksu "ya ölUm, ya 1s - öne~ vııki olduğuna, dinlenilen şahadet· cektir. Sınut mahallenın du tarafta oluşu 

1 
ıstl-hsal e~tiği clns kadar iyi değildir. Sa- bnn bnyramından sonra şiddetini artır· 

tıkla.l,, isimli birer şllr okudular. lere ve mevcut delaile göre, tevkire lü- duman ve sair ifrazatla şehir havasının · tın alacagı malı kendi ~:ılları~a ~rı~ = mıştır. Nahiye merkezine yağan karla· 
Bundan sonra Halkevi sekreteri zum görmemiştir. Mahkeme müzıtkere· bozulmamasını temin içindir. tırıp kullanmak. m~burıyetincL odu rın azlığına nisbeten soğuk pek fazladır. 

Memduh Çalgavur Sarık.a.mış Halk- den sonra muh11kemenin mevkufen dtt· Limanda v~ ~mai mahallede çalışa· ğundan dalma yüksek cins mal aramak - Civar köyler ise kar oltında kalmıştır. 
evin1n bir senelik faaliyetini anlattı. vamına ve muhakemenin de 11 MHrt cak am~lenln gıd.ıp_ gelişini kolaylaştır- tadır. Soğuklar bütün şiddetile devam etmekte· 
Ancak Halkevi eskl binasından çıkarıl - Cuma gUnüne talikine karar vermiştir. mak içın bir fünıkuler yaptırılm11sı da Buvazlyet karşısında hUkfunetlere bir dir. , 
mış odluğu için, yersiz k.adl.ığından umu- Suçlular bu karara Ağır Ceza mah- zaruri görQlmektedlr. çok mllh1m iş dUşmektedlr. Muş ( Hususi J - Garp illerinde 
mı toplantılar yapılamadığı~ı, gö.stertt kem~sl nezdinde itiraz etmişlerdir. Ka· Trabzon imar Birincisi toprakları dahlllnd~ istl.Q. - bu sene fazla soğuk ve ka~ görüldutn 
kolunun faaliyetle çalışaınadıgını, yöne - rar üzerine suçlular tevkif edilmi~lerdlr. • sal edilen malların nevllerini tesb.t etmek halde, rakımının ynkseklfğıoe rağmen 
tim kurulunun son zamanlarda okuma sa- komısyonunda çalışınalar ve cinsleri dllzeltmek, nevilerin! tesblt et- kanuni saninio altısına kadar şehrimizde 
lonu olarak meydana getirdiği bu müte - D d } ki ~ . mekten maksadımız Turk buğdaylan de - kar gorUlmemlştir. O gUnden bir gQn 
vazi salonda umumt toplantılar yapıla - UVar e ffie e Trabzo? [ Husus~ ] -. imar. komıs· ı nildiği vakit 72 çc.şlt buğdayın anlaşılma- sonra başlayan kar Şubat on beşine ka· 
cağını, konferanslar verlleeeğinl, yarın yonu Bel6dıyede Valınin rıyasetı altında ması gözönüne bir kaç muayyen tipte dttr Uç metre sekiz santimi bulmuş ve 
için bütün gençliği çatısı altında toplıya- maruf toplanarak, şehir pltının~a esas tutula- buğdayın gelmesidir. bugUn yerde ancak bir metre knr kıtl· 
cak bir: Halkevi binasına k.avuşul.ac1lğını cuk cttdde ve meydanlar ~zerinde görüş· Sonra bu çeşitlerin içinde de bazıla- mıştır. Suhunet derecesi bir gQn ancak 
söyledi. h K ah y melere ba~lamış.tır. Komısyon azusı şe- nn iyi olmasını temin etmek. Çiftçi istlh- nakıs on sekize düşmüş, diğer gUuler 

Bundan .sonra orta okuldan İbrahim 1rSI Z ar e birde görulmesı lazım gelen yerleri ma- sallnden tohumluk lçin ayırdığı kısmın 1Yi zait ve nakıs dört ile beş arasında oy· 
Er~an "Asker Koşması,, Fevzi P~a ilk <>- •• • • • • hallen tetkik etmektedirler. cins olmasını temin etmek. namıştır. Odun kömUr boldur \'e ucuı· 
kulu beşlnci sınıftan OUlçiçek Qalga.vur Koydekı evının mahzenınde Trabzonda yapılacak yeni İkincisi bu malların harice sevkini dur • 
.. Tarihin Sesi,, adlı şUrleri okudular. yakayı eleverdi 'Ik kt temin etmek. Yani hllkümetın kendi is - ---------------

En nllıayet umumı meclis üyesinden l me ep tihsalAtına ecnebi mUşteril~r bulması. A k d o 
Fuat Araslı Karstan gelen arkadaşları a- Erzurum ve mUlhakatmda dıvar del- Trabzon ( Hususi ] - Burada inşa· Bu da öyle zannedildiği gibi kolay bir iş Il ara a rta 
dına bir kaç söz söyledi, memleket genç - mek suretile mnteaddit hırsızlıklarından sına karar verilen on dersb11neli modern değildir. Yapılacak 1şlertn _başlıcaları ev- M }} K 
llğinin can evlerinde ta~ıd.ıkları duygula- dolayı yakalanan ve Tercan hapishane- ilk mektebin projeleri tııstika gönderil· vel emirde malı ecnebi piyasalara tanıt • Ua İffi Ur~ U 
nn bir hUlAsasını ynptı ve sürekli alkışlar sine gönderilen Karabey adlı ::?eşhur miştir. maktır. Kimse tanımadığı bilmediği şeyi 
arasında sözlerini bitirdi. hırsız Tercan bnpishunesinin de dlvarını T b U ... M 1·. . satın almaz.Bu hususta bazan fedak~r -

üh i Un cu yı1 mar~ı söy _ delmek sureuıe kaçmağa muvarfak oı. ra zon mumı ec ısı ıık1ar yapıp nıaııarı httkümetın satın alıp Bu sene de Gazi Terbiye 
c ur ye onun "I be 1 l b't• d. b bl i l t si bil lend:ikten sonra .. topluca salondan çıkıl - muştu. Bir nıllddetten .ri aranmakta . ça ışına arını 1 ır ı ızzat ecne P yasa ara. arze me e Enstitüsünde 

dı AtrC>a""ın oldukça sert soğuğunda gö- olan bu azılı hırsız en nıbayet Aşkale- T b [ H A ] V'l" t U lft.zımdır. Bu stu"etle tanıtılan malın mllş· k 
. .....,...... . . _ . . rn zon ususı - ı aye mu· · 1 1 UUıO açılacak ğüslerl milli heyecan ve iman dolu bulu - mn Yenıköyundekı evınde mahzen için· t M 11 i d .rt 11 k 1 d .. terisi artık bir ikinel müdaha eye Uzum ru 

nan katile ayakla.n altındaki karlafı ezelde yakayı ele vermiştir. Karabey yııka- bmi 
1 
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1 
ça ışmal ti evpresını k.almaddaan kendisi gelip malı satanı bu- Geçen sene olduğu gibi bu sene de 

. d t ere mesa s ne son verm ş r. azar· 1 B da uır t memleketlere ayni A k d o i T i eze kasabayı ve çarşıyı <tol~rak Cümhu- !andığı zaman Uslü bıışı kUl içındey f. l 1 U kü t 1 t V 11 B 
8 

m·. ura aca ı tı ara a az erb ye Enstltnsüode 
rtyet alanına gitti Orada da şiddetll nrtı- Bu işte hizmetleri görülen Aşkale e~ Ug n .son topta~ ıya a d8~. ie·, 2amanda propaganda yapmak işi de tav- bir sene devam edecek olan Orta mual· 

ğm ee~at Gobinin söylevi al- kaymakamı Esat Onata Aşkale bölUk za zay rıyase e m ş, ruzname e ı Ş· ı siye etmektedir. Asrımızda propagandanın lim kursu açılacaktır. KUltUr Bakalığın· 
:;:r1:a cll~~~d.1 ve okuma salonu önüne kumanHam Febml Ôzbe~le merkez ka· : g~;oşiü~~Uk~en so~;a,i~3SVb~ltçesl ki~· ne kadar mtı.hlm rol oynadığı burada yaz- dan gelen bir emre göre bu kursa ilk 
gelinerek törene nihayet verildi. rakol kumandanı Ali çavuşa vilayet le 1 m şb_ır~hltu bevedsı eb le 8 t mec s · mak IUzwıısuz .görUlüyor. mektep hocalarından isteyenler devl'llJI 

aza 11nna ır a e u unmuş ur. ü üncUsU hllkümetın hariçten yapa - d b.l kl d" K ıa Gösterit kolunun ha.zlrladığı "Ko - makamı tarafından bir takdirname ve- ö' U d ki i f h . i d ç e e ı ece er ır. urs sonunda yapı · 
·ı ·ı 1 sa.ııne ve salon olmadığı rilmişUr. : nUm z .e n ı ap ~e~sım "- eye- cağı mubayaata karşılık olarak istihsalini cak imtihanda muvaffak olanlar Orta 

zanog u,, P yes ni meclis seçılecektir. DaımıC encumene göstermesi. kt allf · 
1 

k h kk k 
0

• 
ı 1 gö.sterıemedi C ( 0 ) 0 me ep mu mı o ma a ını aza 
ç n, . • . B' h k J d Mustafa ansız t ' sınan Dursun Şüphesiz bu iş yukarıda saydığımız mış olacaklardır. 
Sarıkamış Çocuk Esırkeme ır ırsız ya a an 1 ( Trabzon ) , Kemal Suka ( Akcaabat ), şeylerin en müskül ve tatbiki en güç ola- ---------

K d Yukarı Hasan Basrı mahallesinde Ka· Osman Kulelo ( Vakfikebir ) seçilmiş- nıd.ır. Bu ·husu~un temini için hükümet f k } 
urumun a ya'nın evine içerde kimse bulunmadıtı lerdir. ancak bir takım sühuletler temin cdebilll'. çba an ığın belediyeler· 

Sarıkamış, [Hususi] - Bugnn saat 14 de bir sırada kapıda ki asma kilit açılmak Trabzonda oyun kağıtları Yoksa doğrudan doğruya icraata glri.şe - den istediği malumat 
Jlçebay Ziya Oğuzuk Başkanlığı altında suretile meçhul bir şahıs girmiş ve ev· • • mez. Gir~se bile muayyen blr kaç mal için İç hakanlık, varidatı 

10000 
Ura "e 

• çocuk Esirkeme Kurumu •Kaza şu· deki eşyaları toplayıp kaçmıştı. yasak edıldı olabllr. 'MeselA. hlç bir zaman it.hal edi- daha yukarı olan Belediye bütçelerlle 
besi senelik umumt meclisi toplandı. Ye· Bu meçhul hırsız hiç bir kimse ta- Trabzon [ Hu:ıust ] _ Kahvehane· lecek fllAn maddeye mukabil fllfi.n mad- yapılan işler hakkında 

15 
Marta kadet 

~i sene bütçesini görOşerek ( 7?~ ~ lira rafından görnlmemiş ve hüviyetini tesbit !erde oynanan oyun kağıtlannın mikrop de ihraç edllecektır diye bir knyıt konu - bildirilmek üzere Vilayetlerden bttzı nıa· 
olarak tes~it ve onayladıktan sonra ıdare edecek ufak bir !z de bı:aı..mamı.ştı. Bu nakline vasıta oldukları anlaşıldığından ıamaz. Ancak ma.n memlekete ihraç ede- lfımat istemiştir. 
heyeti seçııni yapıldı. yO_zden Polis takibatı . guçleşmlştı. Polis umumun sıhhatını vikaye maksadlle, cek maddeler için şu kadar prim verilir iç Bakanlığı istediği hu melumot 

:B11yan Kongu.r Bnşkanh~a, Tfca· d~ımi bir teyekk~ halınde bulunuyordu. kahvekanelerde tavla, domino, santraç diye bir tedbir dUşünebllir. arasında su ve Elektrik tesisatı, meıb&· 
ret odası mOmessıll Bay Rasım Kanbur- Nıhayet evvelr.i gun çelınan eş~ada~ bir ve bilardo gibi sodalı su ile yıkanıp te- İhracatı teşkilfttlandırmanm bir fal - ba, hamam, pazar ve panayir yerlerfı 
oğlu vetnedarlığa, öğretmen Yahya kısmının satlığa çıkarıl~ığ'ı oğrenılmfş mlzlenmesi mUmkOn olan oyun aletlerin- desi de düşük Hat ile malların satılma - yol asrt mezarlık Belediye akaratı bBf' 

Sekreterliğe seçildiler. ve .bu izden yürüyen Polıs bırsııın, SOr· den mı da k&ğıt oyunları Belediyece 1 tnasıdır. Düny.a piyasasından haberdar tah~ne, dlspanse;, doğum e\'İ, bağçe ve 

Sarlkamlşfa S'ınemalı müsamere gelıç köyünden ve meşhur ~abıkalıla~- yasak edilmiştir. olmıyan veya paraya ziyadesııe ihtiyacı parklar vardır. Bu işlere 1937 yılı sltt 
dan Nafiz olduğunu tesbit etmıştir. Narız olan müstahsil -elndek1 mallan değerin - .. d 

1 
fi ki': 

1 
.. rı 

· · E 1 1 . 1 ay ıçııı e yapı an masrn arın ye un .. Sankaın!.J (Hu.sus ) - Oo.mııon ala - yakalanmış ve suçunu ıtıraf etmiştir. vra· den az bir flata satab lir. Ha buki a ıcı d 
1 

t kt dl 
yımn tertip ett:iğl, inemalı mUsanıere 19 kile Mnddelumumlllğe tevdi edilmiştir. İstanbul opereti karşısında bir teşkilat görürse hem ~m - a s enme e r. 
4ub9tta SUel gaZlnoda verildi. Subaylar, h . . r nyetı artar hem de sağlam fiat vermek Bir köy koyunlarında 
mülkl" askerı memurlar ve halk aUele-- şe rımıze ge ıyor mecburiyetinde kalır. l t 
rlle betaber salonu doldurmuşlardı. Mü - Bugece nöbetçi eczane Trabzonda temsiller vermekle olan 1 Sonra te..$k11Mın dünya piyasalarını uyuz Çl { 1 
Mmete pek parlak oldu. Gece yarısından istarıbul operet heyeti Jrana geçmek iiıe- 1 muntazaman takip etmesi ve plyasalarm Ağrı merkezine bo~lı Boştk köYÖ 
sonra saat ikiye kadar devam ~ttı. oa • ''VATAN,, eczanesidir. . te yakmda şehrimtze de utrayacak ve ihtyaçıarını zamanında takdir etınesı koyunlarında uyuz hastaııgı ıroruhnot 
\'ettiler geçtrdlkleri t1u gecenJn şıeak ve burada da Muhlis Sebabattinln ae9ilmff ela.una dalla Jtolay~. ve icap ~den sıhht tedbirler ahner•k kD1 

mimi nt-t~~! ıçımı ~· hhlır. aorlorlndon on bet \tm•ll yerocekUr. 1 
Mrnt~ror kt bug-Un!ç11 qUnrJ tktısı -kor~o" •Hm• ~ollmu9h1f· 

s 
e 
d 
t 

' 
<1 

a 



et 
~, . 

,nU 

ta 
ler 
o-

er 

r. 
r. 

e-

ı· 

8 MART t938 . o ö u 

EN SON HABE RLERD 
Çinde kanlı bir meydan 

muharebesi oluyor· 
----------

" T rak ,, vapuru 
tamamile hazır 

1 
1 Çin kuvvetlerine bizzat 

Mareşal Çankayşek 
kumanda etmektedir 

Badicivan 
Çocukları da 
Okumak istiyor 

Hiç olmazsa bu yıl bir 
öğretmem daha 
gönderilmesini istiyorlar 

-3 

Amerika 
Okyanustaki iki 
adaya el koydu 

Bu adalarda yeni deniz 
ve hava 

üsleri tesis edilecek 
Pasinler merkez nahiyesi Badi elvan Vaşington 7 ( A. A. ) - Relsfcum· 

köyU ibtiyar heyeti namma muhtar H. bur Ruıvelt Okyanustaki iki ada tııe· 
Kırmızı'dan dün bir mektup aldık. rinde Amerikanın bAkimiyetinl ilan etmlı· 

Hemen bntün Doğu şehir ve köyleri tir. Reisicumhurun bu kararnamesi ya· 
gibi muallimsizlikten şikayet eden bu kında meclisden geçirilecektir. 
mektupta deniliyor ki : Bu adalar yeni deniz ve bava üsle· 

•Badicivan yoz elli hanesi ve 1012 ri tesis edilecektir Amerikanın Okyanus 
nUfusile Pasinler ilçesinin en hoyuk kö· . . ' 
yü sayılır. Fakat köyOmUz yıllardanberi denızi nze.nndeki hakimiyetine doğ':' ve 
Uç sınıflı okulla idare edllmekfedlr. atılan .bu ılk adımın lngiltere ile hır ta· 
Genç ve değerli öğretmeni i M A • kım ıhtill\flar doğuracağı muhakkak 
oğlu gündüzleri yllze yakın :;ren.icis~:~, telakki edilmektedir. Amerika bUkQmetf 
geceleri de yarısı A, yarısı B kursuna Londra ile aralarında çıkacak ihtııanan 

8erUn, 6 ( A.A.] - TUrkiye he· 
S&bına Alman tezgahlarında inşa 
edilerek 14 ikinci K!nun 1938 de 
denize indirilen ve o zıımandnnberi 
teferruatının ikmaline çalışılan •Trnk. 
•apuru tamamlle bitirilmiştir. 

Yapılmakta olan diğer iki \'apur
clan biri 24 Martta, diğeri de Nisan 
1Yı içinde teslim edilecektir. 

Japon Başvekiline suikast yapmak 
14 kişi tevkif edildi 

devam eden 46 kişilik halk dershane· mUnakaşaya hazır bir vaziyette bulun· 
sinde ders vermekle istenilenden fazla- maktadır. isteyen sile çolışıyor. Ancak hemen h •. ber vere· ------------
ylm ki, köynmüzde tahsil çağında tam Polanya Hariciye Nazırı 
300 çocuk vardır. Fakat oğretmen ek- R d 
siklfğinden bunun yalnız beşte bir nis- oma a 

........__ 

.............::------~~~~~----
beti bile tıültllr nurundan layıkile isti· Roma 7 ( A. A. ) - Polanya Ha· 

Tokyo, 5 L A.A. ] - Başvekile 1 l>fişürlHcn Jnpou tayyareleri fade edememek talisizliğindedir. Beş ya- riciye Nazırı albay Bek dün akşam R<>-

F ransada Milli 
Müdafaa bütçesi 

sulknst yapmak t.-•şcbbüsündc bu-ı Hankeu, 6 [ A.A. ] - Tanşeni şını doldurmuş yavruların okul kapıla- maya muvasalat etmiştir. istasyonda Ha· 
lunarılnrdaıı oıı dö:-t kişi tevkif bombardman etmek isteyen on bir Ja- rına koştuklarını, beş evlatıı babalann rlclye Nazırı Kont Ciano, Parti ve ordu 
cdilmlşllr. llunlnrııı arasında nas- pon tayyaresinden ikisi yapılan hava bntnn ~ocularını okula gönderdiklerini mnmessilleri tarafından karşılanmıştır. 
)'onal sosyalist partisi l't.>lsi de muharebesi esnasında Çin tayyareleri görmek, Türk köylüsUnlln Atatnrklln Bu sabah abideye bir çelenk koy. 
buluımınktndır. tarafından dUliürnlmüştnr. altın devrinde uyunıklığına ne canlı gll· muş olan Polonya Hariciye Nazm Ro· 
~hltlctll bir me)'dan muhnr•!besl Son on beş glln zarfında Çin tay- zel bir delildir. Ne yazık ki bu yerinde mada bulunduğu sırada Kralla, MusoUnl 

B . k ·· Şanghay, 5 [ A.A. ] - Sarı nehir yareler! gerek hava muharebelerinde, uyanış heyecanına lazım gelen cevap ile ve Kont Ciyano ile konuşmalarda 
U Sepe On bır ~S~r civarında Çin ve Japon kuvayı kUlliye· gerek attıkları bombalarla 32 Japon verilmiyor. Azap ve Horasan gibi daha bulunacak ve Papayı ziyaret edecektir. 
lniJyar tahsis edıldl leri arasında kanlı bir meydan mubare- tayyaresini tahrip etmişlerdir. Hor:mlnt kUçUk köylerde tam teşkilAth tirer okul f y h X-) 
Parıs, 6 (A. A.) _ su· sabah A- besi olmaktadır. Japon_ kuvvet~erine bir muharebesinde düşllrüle~ Japon tayya- faaliyet halindedir. Bu köylere gıbta ile 1Il81Il a yanın ?6 U 

:-.ı ınecıisinde, Milli Müdafaa sandığı· general, Çin kuvvetlerıne de bızzat Ma· releri ~e bu besab~ dahıldir. bakıyoı:uz. Bizim köyllmllzün de bu Roınaya geldı 
lllQ teşkiUne dair htıı.ırlanan kanun reşal Şankayşek kumanda etmektedir. Sınkov ceplıesınde Japon kuvvetle· mazharıyete erişmesi için mazbatalarla 
be~ hakkında, Milli Mudufaa Naz_m Şankayşek Japonların şiddetli taar- rinln sol cenabı tarruza geçmişse de, müteaddit mllracaatıarda bulunduk. tık Roma, 6 (A. A.) - Yemen Krala 
lt?ıtn1atta. bulunarak, geçen sene _MıllI ruzlanna rağmen mukavemette bulun- Çinliler tarafından püskllatülmüştür. tahsil kanununun 78 inci maddesinin imam Yahya'nın otlu Prens HQseyio 
lltrrcı~tta .,ı~rlne 10 milyar, 355 mılyon makta, ve Jtıponları Sarı nehirden ge· liablncdt~ deülşlkllk yok tatblkile köyümOzde tam te kilAtlı bl Seyfettin Romayu gelmiş Kral taraho· 
"''l ecııtdlğmı ve bu sene de bUtçeye 11 · k . k . . . T 6 [ AA ] K b. b ş r dan kabul edilerek yeme"'e alıkonul· 
""I Yar, &sS milyon tahsisat konduğunu çırtmeme ıçln llllıyetlı mıktarda tak· okyo, . . • - 11 ıne ugUn okulun sçılmasını istiyoruz. Bu yıllık 

0
• ı r. 

~)leıoiş ve bOtün J'ransız kayntıkltt· vlye _kıtalnrı celbetmektedir. fevkalade bır toplantı yapnrak, mlllt kul binamız dört sınıfı istiaba katidir. muştur. 
lıı~ gelen varldatin MUli Müdafuaya iki lnrafın zayinll mühim seferberlik kanunu lle elektrik fabrika- Gelecek sene için okulun planını tama· ~1ilii küme maçları 
~is edilmesinin şart olduğunu kaydet- Hu~keu, 5 [ A.A. J - Cenuba doğ· larının . kontrol~. meselesi mnzakere mile tadll eylemeği batnn ma:srartarlle . _ 

r. ru tazzıklerlne devam eden Japon kıtala- edllmlştır. Dabılye Nıtzın Beyanatta berabeı kabul ediyoruz. Yeter ki bize Ankara, 6 (A. A.) - Mıllt kume 
Yugoslavya otomobil rı Sumeyyaya varmışlardır. Muharebe bulunarak demiştir kt: • Politik vaziye· şu önllmUzdeki 1938. 1939 ders yılı ib· fubol maçları neticesi şunlardır: fstan· 

buton şiddetile devam etmektedir. iki timizin bozulduğu, kabinede yakında tidasında bir öğretmen daha gönderil- bulda Fenerbahçe, Beşiktaş 1 - 1, İzmir· 
Seyahatına eheınmiyef tarafın da mDhim zayiatı vardır. Çin değişiklikler yapılacağı şayıalan dolaş· sin. de Alsancalc, Muhafız Gncn 2 • O, An· 
\1eriyor kumandanlığı Japon hareketini durdur- maktudır. Şttylalann önüne geçmek, ve Söznmn~ü. büyüklerlml~~e alakadar karada oynanmamıştL 
Bel l mak için knUiyetli miktarda takviye sükQnetin devamını temin etmek için makamlann ışıtmesl en bllyuk temenni· Bı·r haftada ka"akcılık 8-a ırat, 6 - Bugün öğleden evve ' . . . mizdir .., 

l on birde Belgrıtlta Enetemasyomıl kıtaatı göodermış ve bu kıtaat Tunkvan- lazımgelen tedbırlerı aldım. • ,. 

~Qlnobu &ergisi açılmıştır. Yugoslav da mevıl nlm.ıştı. Vaziyetin son derece nezaketine A vusturyada iki sınıf s·ı h Ankara, 5 (A. A.) - Son bir batta ottlk<i111eunı0 aldığı tetblrler meyanında Honkok - Nankin demiryolu nzerinde binaen, meclis kabinede bergangl bir l a zarfında gümrnk ve inhisarlar muhafaza 
.. 
0111~bU fiatıannın dllşUrOlmesl için ilerlleyen Çin kıtaab Sarı nehri geçerek değişiklik yapılmasına sebebiyet verilme· altına Ç8ğirıldı idaresince on beş kaçakvı yaltalanmış, 

~ınruk resminin indirilmesi ve ibrak Tenyan ve Sankayı tekrar işgal etmişlerdir. mesinl ittifakla kararlaştırmıştır. Yiyıma 6 [A.A.] - Milli Mudafaa 935 kilo kaçak eşya, 200 kilo afyon. 
etu~~dı fiaUarının indirilmesi takarrur Vekaleti 20 yaşını ikmal etmiş 917 ve 50 silah, 275 mermi ve kaçakçı hayva· 
~"' ıfa1v'etve ş6lm~iye dkakd.ıır ytlapılan f yodla- • • • • 918 doğumlulann silaıı altına çağmlma- nı elde edilmiştir. 
dit en nunıUz e ı yı ar zttr ır. B k •ı 1J k l 
etu~I ~oııann tamir ve ısuıhı tııkarrur QŞVe l Ve CJ QTlClVe Ve l l sıoı emretmıştır. • Viyanada dört Banger 11

ıııttr. '.T Yunan Vehahtı balayı . . . 
Cebelüttarıkte İngiliz llİ A • . _J k seyahatından döndü . tevkıf edıldı 

manevraları ırıayısfa tınaya gıaece Roma, 6 - Mosomnı, hngün vu- Viyana. 6 CA. A.) - Hükumetto 
lt Londra, 5 (A. A.) _ Cebelüttarık· · nan Veliahtını kabul ederek, kendisUe istiklalinden ıüphe ederek, paralaruıa 
111 l!ı1Devraya bıtşlayan lnglllz donan· Atına, 5 [ A.A. ] - Buraya avttet etmiş bulunan Başvekil Metaksas gaze- samimi surette görüşmüş ve bunu mütea- ecnebi memleketlere kaçıran dört ban· 
~ı, ınanevraya Cuma gllnü nibttyet tecileri kabul ederek, Balkan Antantı Konseyi görüşmeleri hakkında uzun uzadı- kip Dahiliye Vekilliğine tayini hasebile ger bu sabah tevkif edilmiştir. 
ı_~ktir. Bu manevraya lkl zırhlı, iki ye izahat vermiş, Tnrkiyeden çok memnun döndugunu söyledikten sonra, Mayısta memleketine dömekte olan Arjantin Se· M l d k ""lre gemisi, dört kruvazör, otuz tor· Atlnayı ziyaret edecek olan Türkiye Başvekili Celal Bayar ve Hariciye Vekili flri Yoze Karlyo, CantiUo'yu kabul et· Ug a a ar 0 

lllUbribl iştirak etmiştir. Tevfik Rnştn Arasla beraber, iki devlet arasında aynca bir muahede imza mlştir. Mug)a, 6 (A. A.) - iki günden be-
~~ '1ınavralar 10 Mıırtttl nihayet bula- edileceğini beyan etmiştir. Belgrat, 6 - Balayını Avrupada ri şehre şiddetli yagmur ve daQ'Jara da 
't"ıl ll. 14 Marttan 18 Marta k:ıdar de- geçirmiş olan Y!!nan Veliahtı ve refika- kar yağmıştır, Dağlar kardan bembeyaz 
~ t 8decek olan yeni manavralara bü sı don akşam Atlnaya gitmek Qzere olmuştur. Bu yüzden müthiş bir sel ıel· 
~~Uz deniz kuvvetleri iştirak ede " Sulh jandarmalığı sopa Belgrattan geçmlşterdlr. meslnden korkulmaktadır. -

Yugoslavyanın Milli BENİM GÖRÜŞÜM 
Müdafaa bütçesi ·ı l b ·ı· •? -

~'c~lgrat, 5 (A. A.) - Meb'usan l e yapı a l ır mı. ,, . Kış gUnUnde bahar 
b.. : liatnde Harbiye Nazın General Me· ı . . 
~ ?dilli MOdafaa bOtçesi hakkında Londra, 5 [ A.A. ] - şçi partlsı lngllterenm silahlanma programına mu· 

3ı~ •t vermiş ve 938 bOtçe yekOnunun halefet etmekted~r. Oazetel~r~en b_irl işç~ partisine şiddetle hllcu°! eder~k, şunla- R. Fethi TAŞKIR 
'llıily00 dinar olduğunun ve bu tah- n yazmaktadır: işçi partısı, lngılterenın Avrupa sulhunun taminmde bır jandar· 
~~ lle Yugoslav Ordusunun ancuk ma vazifesi görmesi Jazıoıgeldiğl kanaatmda idi. Şimdi ise sllablanmata muhale- Kı' Jçlnd& ıiineşll bahar talllidl 
ı.._ ""'ctn ıünJer yaşadıiım.J% vak.ld!r. Dık oda-~ı.. bir bale getirilebileceğini söy- fet eden bu Partiye sormali ki: • Acaba İngiltere bu jandarmalık vazifesini sopa mızın penceresinlıı berrak camlann-
S1~e Oeııeralın bu sözleri alkışlarla ile mi yapacak ? • 

~lllıttır. --------------- , _________ , ____ _ 

HARreı--ilJÇOK HABERLER 1 
~ 4\İ L1oskova, 5 - Sovyetler Birliği 
~ l!ı1Dlar araaında lıer iki Devletin 
~lerinde olan konsolosluklannın ka-

lsına karar verUmlştlr. 

Yugoslav meclisinde 6ir 
muhalif hadiıe çıkardı ~Q Vaşington, 5 - Yarın Parlemeoto 

~,~un 938 yılı . mesai programını 
~to~etınek Ozrc to'planacak ve pıule- Belgrad 6 - Don Yugoslav meclisinde önnne gelene beyan etmiştir. ~ 
~:ı, Cümburrelsl Ruzvelt riyu~et 1938 harbiye ve bahriye bntçelerlnlnimü- Meclisin iotlmaında muhalif mebus· 

' ' Se~ıİ 5 Al k iklet zakeresl esnasında muhalif mebuslardan lar mumaileykin bu beyanatını mecli· 
Sl)ll'onu lcresfyersle mınvus~u~al~ Ba- Miloş Zarçaviç harbiye ve bahriye işle- huzurunda t~krar etmesini istemeleri ~· 
~t •• d ı - t K rfndeki suiistimaller hakkında vesalka zerine, korıdordakl beyanatım meclı · 

dan lekesiz semayı, parlak cüneş zı
yasını seyreder, doyulınaz bir has 
duyarız. BattA ve hatti bu cüse1 ba
har l'\inü içinde a(açlar neden yap. 

raksız, tarlalar neden ye,U deif~ di
ye t&Şar, duru.ruz. Bir çok cauıan · • 
la.rda da aldanıp ve imrenip atkımw 
paltomusu almadan bu müstesna 
ıünün koynuna bir an önce atılmak 
için sokata farlaıu. 

Sert bir ayaz daha ilk fırsatta 
bb de bir dıq tes1rl yapar ve akşama 
aksıra, öksüre evim.be döneriz. Ya 
~ur, ya tırtuaa, yahut kar ~ 

baktıkça ne iadar- sempatik. acu 
ve tatlı röritnüyor ve imana b\'Uf• 
n!ak için ne dayanılmaz bir qUJak 
v~riyA>r. 

Güveniyor, lmreniyor ve at.lam 
paltosu bu müstesna ıünetll doa • 
luk havasına kendinlsl ataverlyortıa • 
nur; ve sonra: 

Bora, kasırp, yaimu.r, ~ 
öksürük ba,, a.tnsı içinde ken'11dse 
ıellyor ve yuvanıza dönlyonaa-. 
Gönlünilz pbl ca.mlarum lun.baa .. 
dıysa.; klremitler ~ 
h•ttA çatum çökmed1)'11e sise ne mu; 
lu batit atla.ttuus demektir. 

Habef.lstaD. ve ÇiD bta aWa&iel 
bahara inanmanın • uabim çdmli;w· 
mu? -.asın a yapı an gureş e re- h d d t ı't t k t 

• llıığlup olmuştur. istinaden mlltlılş baklkatlar meydana çı- ~znrun 8 8 aynen ey ve ~ rar e · 
L"" .\ti 6 - y l t tO 1 · ı karaca""ını iddia etmlcı va meclisde bara· ml~tlr. Mumaileyh, ihtiyat za.bltlıfi rlltbe· Kıc. i"lndffl ..A .. -11 b&har tak • ~'1- na, unan san ccar arı e 6 .. . slnı beş sene evvel bubıye nezaretı .. ,. ._..... 
~, l'lndan bir çoğu Yugoslavy~nın retU ~nnakaşelere sebebıyet vermişti~ .. kararile kayhetmlş, avni zamanda güm- Ben siyasi dcııstluldan; ~I suJb llcU rtmıere aldanm&J'lll n aıkılan • 

bqlamqtır. .... .... 
~ ti.... YaptıkJan yUksek mlkdardakı sı· Mıloş öğleden sonra meclise geldığı I rDk kaçakcılığında bulunduğu da tesbh propap.ııdalannı biras da kat itin • nm paltolanmsı alm"'IN 1 ...,.... ı 
~-~tini alika ile takip etmekte, bu esnada yemeti müteukip evinden çıkar- edilmiş olduğu için, sözleri her tllrlO jf. deki rüneşll bahal' taklidi pnlere tırl~IL ' ı 
..... "tlldtlerinin tevslt edilmelerini I ken, meçhul şahıslar tarafınc1an mQtblf ttraya haıır bir adamın uydurmua ola· benAıl7orum. Pencere -nlıncJan NelMlbun, ne olar ne obUi. 

'ttnektedlrler, ınrette dOtilldOtano meoliı kor"donında r.tr telakkf edthıektedlr. •ıı-..,..;""ZP ... ••4 ıımı •'"'' "'' •> """'.._'l!Pl...,.._..,""""" ... _'""""'_11!1'!111!..,...,...... .......... ....-
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İspanyada 
Muharebeler 
Şiddetlendi 

(Öst tarafı l incide) 

Kruvazör batmışttır. 
Barselon, 6 (A. A.) - Kartejenin 

40 mil açığında batan harp gemisinin 
Katarya zırhlısı olduku anlaşılmıştır. Bu 

• 

Şikagoda 
inkılabımıza dair 
bir konferans 
Beyrut Amerikan 
Üniversitesi 
Rektörünün sözleri 

bombardıman neticesinde dokuz kişi öl- Şıkagodan bildirildiğine göre Bay-
mUş, diğer yirmi kişi yaralanmıştır. burt, Amerikan Üniversitesçi RektörU 

ve Do fabrikası sahibi D. Bayaro Dolge 
Frunko kUYV('llerlntn Heri Şıkagonun meşhur binalarından Enterna-

harekctlcri llomıl Housda yeni Türkiye hakkında bir 
Barselon, 5 (A. A.) - General konferans vermiştir. 

Franko kuvvetleri haylı ilerlemişlerdir. Doktorun çok etraflı ve veciz bir 
Ternel şehri civarında bulunan bükO- surette verdiği konferansm kısa hul!saı 
metcl kuvvetler üzerine sekiz tayyare şudur : 
htlcum ederek bir kaç bomba atmıştır. «TOrkün BüyOk Önderi karanlık an
Otuz ki~i ölmü~, bir çok kimseler yara· da doğan purlıık bir nur güneşi gibi 
lanmışbr. Tayyareler ayni günde Akde- yllkseldlğl gOn, Yakın şark esaretin zen
nJz sahil ka..-:abalarından bazılarını da cirini dişlerlle, parmaklarile kopardı. 
bombardıman etmişlerdir. Millet, hürriyetin, millt gururun ve var-

Roma ve Londra 
Müzakereleri 

lığın kudretini damarlarında duydu. 
Kamal Atatnrk, beynelmilel şöhret 

ve kiymeti haiz bir asker olmakla kal
madı. Yurdu demir ağlarla ördn, yük
selttiği fabrikaların dumanını hür yur· 

('Ost tarafı ı incide) dun mavi semulıırma savurttu. Vatanın 

Almanlar daha yumuşak selametini Türk süngQsünün ucuna ema-
da \·rauacakJıw net etmekle beraber milletler arumda 

. . _ sulh köprüleri kurdu. Asyayı Avrupayn, 
Berlln, 5 [ A.A. ] - Berlın sıyası a kı ga be şimali çenuba bağ'ladı 

mehafili, Hitler ile İngiliz sefiri H11mber- ş r H r tl' i lb d uh· · k 
son arasındaki mülakatın iki saat devam ayre er ce e en en m ım no · 
ettiğini ve bu mülakatta müstemleke ve ta, bu işlerin - mahdud ve kısa bir za. 
Avusturya meselelerinin görüşllldüğünU manda ve mah darlığa, ağır Ştlftlttra 
b·ıd·r ki be be et ibt" ti d rağmen başarılmasıdır. Tasavvur edlle-ı ı me e ra r, gay ıya ı av- . . _ 
ranmaktadır. Çünkü evvelce Hltler ile bile~ek, hatta edıle~ıyec~k kadar buyUk 
Lord Halifaks arasında Be llnde 1 mamaların o Dııhinın kuvvetli dımağı 

r yapıank d •ct·,.· · d _" 
mülakııtın uğ'radığı nıuvaffttkıyet;,izlik arşısın a nası erı ısını Oşunup şıış-
göz önünde tutulmaktadır. Almu.nlar mamak kabil değildir. 
evvelce ileri sfirmQş oldukları ağır şart- Dr. Dolge, konferansmm son cümle-
lard11n vaz geçmiş bulunmttktadırlar. sini söylediği vakit, dinleyiciler cı kadar 

Alman Hariciye Xa7.ırı teshir edilmiş bir hale gelmişlerdi ki, 
Loııdrn)a geliyor · srlon sürekli alkışlarla inlerken, herkes 

Londra, 6 [ A.A. ]- s Martta Lon- Türkiye bııkkında mütemmim malQmat 
draya gelecek olan Fon Ribentrop alabilmek için rektörQn etrafına üşUş· 
fütşvekU Çemberlııyn ve hariciye nazırı mOştür. 

Lord Hallfaks ile Almun ·• lngiliz anlaş- Bunun üzerine profesör şu cümleyi 
ması etrufmda mozakereleıde buluna· ilave eyledi.: 

caktır. - TeredUtsUz tekrar ediyorum: Söy
Çekoslo,·akya Garp Dc,·letlerindcıı ledlklerim gördOklerimle orada başarı· 

üuıi<.lmi kes mi yecek lan işlerin onda birini bile ifade etme. 
Londra, 7 (A. A.) - Çekoslavakya miştir. TOrkiyeyi anlıyabilmek, ancak 

Cbmhuarelsi Doktor E. Beneş bir lngi· onu görmekle kııblldlr. 
liz ıazetesine verdiği beyanatta şunlttn 

Böy1emiştir: «Bütçe» kelimesi nerden 
• Bizim için dahilde tek mesele 

mevzuu bahistir. O dtt ekelllyetler me- geliyor ? 
ıelesidir. Ekeiliyetlar meselesinde bey- Devlet işlerinde olsun, Vilayet ve 
nelmllel abiUerle bıı~lı bulunduğumuz Belediye işlerinde olsun, hatta kendi iş
noktalttı-a temamen rıttyet etmekteyiz. lerimizde olsun, sık sık kullandığımız 
O muahedelere su.dık bulunuyoruz. Fran· bir kelimede •autçe. dir. Acaba bu ke· 
aa ve İngiltere tarafındun ekalliyetler hak- lime nereden geliyor? Tetkiklerden çı
kında sorul11cuk her bangi bir sOıtle kan neticeye göre, bütçe kelimesi Seıt 
cevtıp vermeğe amude bulunmaktayız. dilinde mevcut Bolga kellmesi:;ıden gel· 

Çekoslovıtkya müşterek bir demok- mektedlr. Bolga eua nakline mahsus 
tası bagıle merbut bulunduğu Garp çanta manasına gelmektedir. Mecazt 
Devletlerme sadık k11lacaktır ve Gıtrp manada ise, kıymetli eşya naklına mah· 
Devletlerinin de onu bırakmayacakları sus bir vasıta demektir. Bu kelime Bu
bttkkında U~ltlerimiz k~vvetlidlr. jet adını almıştırki, sfyab çanta içinde 

Bu vazıyet Almanya de olan haya· parlementoya arzedilmek özre getirllen 
tt ınnu~sebetlerimizln munkati olacağı hesap pusulalarını ifttde etmektedir. Ve 
manıtsını taşımıtz. bu suretle zamanla bütçe kelimesi yeri· 

Macaristanla mevcut münasebetleri- ni ve manasını bulmuştur. 

anid günden güne kuvvetlenmekt'edlr.. Sümüklü böcek bir şehri 
Koau,maluı·a Romada de\·am 

edllccek zengin etti 
Roma, 7 (A • . A.) - Romada yapı Macaristanda Oiyor ıehrl, dünyanın 

lacak İtulya • İngıltere konuşmalarmda en fakir şehirlerinden biri idi. ÇünkU 
lngilterey! temsil edecek olan Roma btl- her Macar ıehri gibi bir ziraat ıehrl 
}'Uk elçlsı dun Londradan buraya mu· olan Giyor'un tarlalarına sümüklü bö-
\raselet etmi~tlr. cekler musallat olmaşlardı. Hiç bir şey 

P .. k •• k k yetiştirmek mük Un olamıyordu . azar gun U aya Bir gün bu şehre bir tüccar geldi 
ve köylOlerden bu bu sUmOkln "böcekle-

(Üst larafı 1 incide) ri toplayıp kendisine satmalarını teklif 
Hemen biç kimse kayaksız kalmamııtı. etti. o gün, bugün bu şehir zegln oldu. 
Saat on birde Tapdağmın istasyon kıs· İ '}' ] d 
bunda Cok tatlı ve uzun meyilli bir yer ngı lZ mağaza arın a 
bulunmuştu. Fttkat bu aralık kafileden kibar hırsızlar 

~ bir kısmı ~öşk ci1varı~da keyma!tı tercih İngiliz mstazalarından bizim para-
etlerek, oraya g tmiş erdi .. Kayağa gt- mııla benede altı mil on liralık e a 
:~~JıT!r~k~ama kadar neşelı bir gOn ge- çalınır. Bu eşyayı da ~ağazalara !fa, 

Yalnız Erzurumgücü spor kulo6n veriş için giren müıtenler çalamakta
Pazar gOnUnQ ka~ak bayramı olarak nan dırlar. Alakadarlar baıan yakalanan bu 
etmif ve şebrimiıln kayakcılarım da da- kibar mG.şterilere verilen cezayı 

0
8! bul· 

\ret etmfşU. Biıe gelen bir kaç kayakcı- makta, bu cezamn arbrılmasım lstmek· 
iıtn anltttlıklarına göre, ·kulnban gazete· tedlrler. 
mlze verdi~i U!n oıerlne kendilerini . 
davetli sayan sporcular kulübe kilmiş- Zaten sporculuğun en asil ve ccntll· .. 
terse de, hiç umulmayan barld bir mu· men tarafı da budur .. Erzuturngocn spor 
amele kbrşısında kalmıŞlar ve mnteessi- kultıbU, davetli olmasalar bile kendisine 
ren ~'rl dönmoşlerdir. Biz sporcuları gelen sporcu arkadaştan kar~ıtaınak, 
Şu wya bu kulüpten ve yahut hiçbir onları aR"ırlamak ve . memnun etmek 
kulübe l'l\en p olmamalanndan ıtyade ıoın btnbtr fırsat va ve•ile bulabl· 

ktpltnl 'P.~~~I. ~ep'l~1 - k~r~ıf ~ .~uırıJ• Urdiı N.e ftllkkl bU/J\I r•ıtm•tmtl 
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Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 Hazirandan itibaren tatbıkına 
başlanacak olan talimatnamenin 
madde madde neşrine devam 
ediyoru~. All1kadarlar kendile· 
rine ait olan kısımlar için şim· 
diden ~zır/ıklarım yapmağa 
başlamalıdırlar. 

894 - Munis olmıy>ın köpekleri 
umumt mahallelere götürmek yasak· 
hr. 

395 - Şüpheli görülen köpek· 
ler blUlistisna muayene ve itlaf edi· 
lebilir. 

396 - Zincirsiz veya bağsız kö· 
pek gezdirmek yasıtktır. 

- 28-
Pazar l' t rleri ve l\leydanlar. 

397 - Mahrukat maddei gıda· 
iye vesaire bi:~mum satılık şeylerin 
vesaiti nakliye ile cedde, sokak ve 
umumt yerlerde dolııştırılması ya· 
saktır. 

398 - Bu gibi mevaddm pa· 
zar yerlerinde veya hallerde satıl
ması mecburidir. 

399 - Pttzar yerleri satılık me
vadda, meydanlar boş arabalara 
mahsustur. Bu sebeble boş arabala
rın pazar yerlerinde bulundurulması 

yasaktır. 

400 - Pazar yerlerinde ve 
meydanlarda Belediyece gösterilen 
yerlerden başka yerlerin işğall ya
sakhr. 

401 - Pazar ve meydan yerle
rinde alınacak lşğaliye resminin mık· 
tar ve sureti istifası belediye mec· · 
lisince •ayin ve tesblt olunur. 

-29-
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402 - Belediye hudutları duhl
linde ~atılacak bilQmuın yaş ve ku
ru sebze, meyva, hububat gibi mah· 
suller arzıye ve hayvaniye gıda 
maddelerinin toptan satışlarının umu
mi sıhhat tağşiş ve ihtikar bakım· 

larındım mürakubeleri i_çin Belediye 
hallerinde yapılması mecburtdir. 

403 - Hallerde satış pazarlık 
veya müzayede ile olabilir. 

404 - Sabfı muteakip makbuz 
alınır. 

405 - Tahsilat, dara, satış fş· 
lerinl hal memuru murakabe eder. 

406 - Belediye tarafındıtn vezin 
olmtyan. ölçülmüyen emvalin vezih 
ve ölçUsünden bal me~'ul değildir. 

407 - Sahcılardan l~ğaliye ve 
ahcılardan muayene resmt alınır. 
Bu resim Belediye meclisinin yapa
cağ'ı tarife ile tesblt olunur. 

408 - Hal dıthillnde satm alı· 

nan mal hiçbir sebep ile geri veril
mez. 

409 - Alıcıların ticaret odasma 
mukayyet olmttları meıruttur. 

410 - Hal duhilinde perakende 
sabş y~suktır. 

411 - Belediye huduUarı dııın· 
da satın alınıp Belediye hudutlttn 
içine getirilen mahsulat arzıya ve 
hayvaniye gıdtt maddelerinin h11l 
memurlttrma muayene ettirmeler! 
mecburidir. 

412 - Muayene makbuzlarının 
mallttrm tamttmen satışma 1Cadar 
muharaıalan ve icabında gösterme
leri mecburidir. 

413 - Httl memu!'ları tarafın· 
dttn muayene neticesinde satıılttrın
da mahzur görtllen gıdu maddele· 
rinln satışına mnsaade edilmez. Bu 
maddeler Belediye doktorluğuna 
gönderlltr. Doktorlukca da satışla
rında mabzur görülenler imha edllir. 

(Devam edecek) 

HAVA 

YENİ ESERLER Kars Valiliğinden 
Kapalı zarf usulile elekt· Mer'i ve MUlıa Ka11nlar KılaYUZI 

· k Bnyük Mitlet Meclisinin tesisi taıi· 
rı inşaatı hinden beşinci intihap devresi nihafetİO' 

1 - Kars, Sarıkamış, Iğdır elektrik kadar intişar etmiş bulunan 8265 kaaıaıa
projeleri hususi şartnameleri değiştirile· dan bugün bazılarının hQkümleri cadı 
rek 15-2-938 den itibaren 45 .gnn mnd- bazılarının da hUkUmleri ortadan k~ 
detle kapalı zarf usultle eksdltmeye çı· mıcıı bulu kt d 
karılmıştır. w nma a ır. 

2 - Kars şehrin in idrollk elektrik Dahiliye Vekaleti Hukuk Mü.flvl 
tesisatı (296400) lira Muavini ve Muhakemat Mndıırü Osaaa' 

3 - Sankamış şehrinin lokomobU Sabrı Adal, Muhakemat Müdtır muavıol 
elektrik tesisatı (80011) lira 71 kuruş izzet Ors ilga edilmiş kanuolım usu' 

4 - Iğdır şehrinin Lokomobllli elek· mesaiden sonra tasnif ederek " mer'i fi 
tirik tesisatı (84692) lira 63 kuruştur. mOlga kanunlar kılavuzu .. ttdı altıod' 

5 - Kaı:s şehrinin elektrik tesisatı bir eser halinde meydana getirmttıtf 
optan veya kArgir, Toprak ahşap işleri ve neşretmişlerdir. 
ayrı diğerleri ayrı ihale olunur. Memurlann ve alakadarların vaılfe 

6 - Kars, Sarıkamış, l tdır ayrı , ve işlerini kolaylaştırmak için çok fa1 
ayrı ihale olunduğu gibi hepsi kül halin· dttlı olan bu klavuzdan edinmek isteyer 
de (461104) lirtı (34) kuruş olarak iha- ler kltapcılara veyahut sahiplerine aaıt 
le olunur. racaat edebilirler. 

7 - Toptan ihale olduğu · takdirde 
istenirse % 20 dahilinde Naha Vekl\le
tine tastika gitmiş ohm Tuzluca, Kağız

iLAN 
man, Arpaçay, Susuz ve Selim kasaba- 931 de Kagızman sıvan birinci fır• 
lan elektrik tesisatlarından her hangi ka 41 inci alay 2 inci bölüğUnde s-z4 
biri yaptırılacaktır. doğumlu olarak askerUğimt yaptım teı· 

8 - Nafıa Vekaletince Lastik edil· . . . , 
miş yukımda yazıh üç şehrin dosyasın- keremi ~aylp etbğımden yenlsınl a)ac• 
d~ki evrak şunlardır. Proje, Keşif, Fen- ğım eskısınin kıymeti yaktur. 
ni şaıtname, husus! şartname, Bayındır- Vagaverden Dursun Og-lu H.ttsan 
lık işleri genel şartnamesi , Mukavele (No: 155) 
projesidir. ------------9 - Taliplerin bu işleri yapa bile
ceğini gösteren 93s tak,·im senesı içın Erzurum Haya Kurumu Baltanlllındll 
Nafıa Velcaletinden almış olduğu ehliyet 
sesikası ile 938 senesi ticaret oda!ı vesi- Sayın halkın Kurumumuza tebelf" 
kası. ettikleri aşağıda yazıh 987 mahsulJI 

10 - Muvakkat teminatı liradır. müzayedeye çıkanlmıştır. 
11 - Dosyası Kars ve lstanbuJ N J· ihale, 12· 3·938 Cumartesi gQnQ ad 

fıa MOdQrlUklerinde olup Karsın 14 liraı 14 de yapılacak.tar. 
80 kuruş, Iğdır 4,20 Sarıkamışın 4 lira Talip ol(tnlar % 10 depozito ak9" 
mukabilinde isteyenler alabilirler. )erile Hava Kurumuna murftca•ltlan uP 

12 - ihale 30.3.638 Çarşanba gtl· olunur. 
nü saat 15 de F'ars HükQmet konağ'ı Clnst 
içindeki Daimi Encnmen odasında topla Btd° 
nacak Sllrel komsiyonca yapılacaktır· A u ay 

Kilo -6840 
Taliplerin '.:!490 numrolu kanuna gö· ç!~:ar 

re hazırladıkları teklif mektuplarını mü
hUr mumu He eyice kapatılmış olarak 
umdde 11 deki saattan bir saat evveline 
kadar komsiyon riyıısetlne vermiş olma
lan, postada vuku bulacak geçlkmelerin 

5951 
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kabul edilmlyeceği ilan olunur. 
(No. 112) 4-4 

ECZA VE ALAT 
SATIN 

tNo: tll2J 4-3 

Erzurum Yoksullar Kuru• Bıpat 
lılmdu: 

Yoksullar Kurumu manfaatına 10,3,981 
de çekileceği. han edilmiş olan piya0· 
konun çekilmesi 10-5-988 de tehir ectil' 
m1şttr. (No: 156) 

ALI NACAK Erzurum Tapu MOdOrlOIOlldeı: 
1 Erzurum Gez muhallesinde Mukitf 
lıca Aygır Deposu Satı~alma Komis· Memet oğlu Abdurrahman mahallesi t1• 

yonundan : rıtrından tanzim olunan ilmobaberl' 
idareye muracaat ederek Mustafa otl' 

1 - ;i~mi altı kalemden mQrekkep Abdurreh1min T. evvel ~ 2 J tarih fi 
9 takım sun ~ s~f at aleti. 280, 281 numaralı iki kıta tapu seoel 

2 - Ellı bır kalem veteriner alet· mucibince uhtai tasarrufunda mukay1" 
leri. .. bulunan Oez muhalleslnln Geçitler p111I"' 

3 - Seksan dort kslem baitan rında ıo dönnm tarla lle ayni muıiall" 
ecza. nin Duzcu stnoru mevkiinde vaki 8 dÖ' 

· 4 - 1 .M ttrt 938 den itibaren on nom tarlayı '80 tarihinde haricen 60 il' 
beı gOn müddetle açık ebiltmeye ko· ra mukablllhde satun alarak ve maıdi' 
nulmJştur. . . ye kadar bilanlza bu tayrl menkull,,. 

5 - Tahmın bedeli. (2650) lmıdır. tasarruf ve zilyedi bulunmasa 1tıbarllf 
6 - ihale Mttrdın on beşinci salı 1515 sayı kanunun t inci maddesine il' 

gnnü saat on beşk Erzurumda Veteriner tlnoden naırına tesclllni talep etmeslo'' 
direktörlllğü dairesinde yapılu.caktır. ve bu suretle hukuki ktymetlnl tal 

7 - Liste ve şartname aygır depo· etmiş emlaktan bulunmasına btnac' 
su dlrektörlllğünden verilecektir. rnezldlr kanun ve nizamname bnkomll' 

8 - Muvakkat teminat yerine ko- rlne göre mahallinde. tetkikat ve ~~ 
misyon para alamaz. kat yapılacagına göre itirazı olan..,-

fı 9 - lsteklıler bu teminatın yüzde tıtrlhi ilandan itibaren on rtın zartınd' 
yedi buçuk tutarı olan (198) lira (75) evrakı mDsbttelerlle birlikte tapu ld,,.. 
kuruşluk banka mektubu veya vezne sine veya tahkikat gQnOnde maballbld' 
makbuzları ve ticaret vesikalarfle birlik- bulunvcak tapu memuruna muraacaalıtt' 
te o günde toplanacak satınalma ko· ilan olunur. (No: lSl) 

Erzurum Belediye Riyasetinden 
misyonuno gelmeleri. (No: 147) 4·8 

D'OGU 
iLAN TARiFESi Tttşban önünden Cennet Çeşmesine 

doğru yeni açılan caddeye Naıır ve 
Memet Kömürcünün evi arkasından 8 net sayıfada santimi 25 Kurul 
(264, 27) Metre murabbaı ve Evkatf lda- 7 • • • 50 • 

. d ed 6 • • • 16 • resı tarafın an 'yaptırılan yeni cadd e· 5 • • • ıoo • 
ki apartumanın alt tarafmda Belediyeye 4 • • • 160 • 
alt (124) Metre murabbaı yol fazlaları 8 • • • 200 • 
sablmak Oıere 1 ·8 988 OQnOnden itlba· 2 • • • 2C50 • 
ren 15 gün müddetle mnıayedeye konul- 1 • • • 400 :,_.., 7 

· 3 • 938 aaat 8 Raporu muştur. ihalesi 15·3-988 günü saat U de ilan verecek klmııeler DOOU uP"'.· 

Hava taı 1 • 604 0 Belediye Dairesinde icra kılınacakbr. test idare .MOdOrlotOne mnraoaat ~ 
ytk (~t • vt 1 . 717 8 Taıtplerin Belediyeye müracaattan ilin tldlrler. Devamb Ulnlar için bGI""" 

B •b ~ ıı n.ı se yes ) · · olunur. (No: 148) 2-2 tarife tatbik edilir. ,..JI 
u unet · - •·• Kırmızıb iUlnlarde tarife b6r _,,, 

Düşük suhun;t : - 17.8 razl,sıle alınır. 
Rutubet : ~ 7:!ı Teminatlı Daktilo, Dikiş Adres defişttrmek 25 kurufhak , ,.. 

~U:!r ; !~~~n 4' ve her nevi makineler rete tabidir. 

Yatış : Yok tamiratı yrpıhr DOÖU Abone tarildi 
t' Senelltf : t 2 ıJrit Balllı> ve B9,fmuharrlrt! Riza y atandaşlar Alb •flılı : '7 -

ctllAn B1BAN UÇ ayblt : t • 
umum neşti~tı idare eııeıı 'razı İşll!U Slltıh Fabrikası karşısında Bir ayııtı : 1,50 • 

MtMnrn: BARAom om.on ! Bay KAYA hanesinde • ECNEBi MEMLEKETLER ~ 

auıı~~ ~~;~~ ~;··~~" l ~ ; ~ ':" 


