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SAYI: ·ı:u; G ÔNDELll< GAZETE 
Basılmayan yazılar· r,crl verlln er 

Başvekil Kral Naibinin Sarayında ! 
lT . 1 ROMANYADA YAPILAN ARAŞTIR~1IALAR . 
ı ugoslav Kral Naibi Türk devlet 
adamları şerefine bir ziyafet verdi . DemirMuhafızlarınbütün 

'--- gizli işleri anlaşıldı 
~eıaı Bayar Belgrat Türkmisafirlei-ini 
ugoslavyada tezahüratla karşıladı 

B alitan antantı yct.miş milyonluk bir 
«ltıe i. ıq'l11ı •ıallnde her gün lbiraz daha te-

.. ~ "'le ltu<ıretıe kendini dUnya siyaset 
lııı!~~e hissettire dursun, kıymetli ve

Huduttan itibaren 
istasyonlarda halk t!'I~ de, bu bağları tarsln etmek için 

tğ n lelen her .şeyl yapıyorlar. 
ll<ıt ~ Sa.ıkan antantına bağlı !bulunan llelgrat, 10 ( A.A. ) - Başvekil 
t ~ k!t adamları cıa ayni his Ue meş- Celal Bayar ile Hariciye Veklli Rnştn 
~Jt ~ı:ntnasaıardı, bugünkü parlak netı- ı Aras ve maiyetleri dOn akşam saat 
~k e etmek lmk'llnını dünyuda bula - 22,30 da buraya gelmişler ve istasyonda 

ll ·. 1 Yugosleya Bsşvekili Doktor Stoyadlno· 
t ~ ~n arııık sarahaten iddia cdilebi-

1 
vlç ve Yug-osl:ıv devlet adamları tara· 

illtr 8.litan antantı, dünyada şimdiye fındıın karşılanmıştır. 
~·~lLp geç.nıış anlaşmaların tıemen 1 Yugoslav hududundan itibaren, 

• t~~ en ktıvvetlldir, ç'Un\cti :realiteye bntün istasyonda Türk misafirler şerefi· 
~ daıha yakındır. 'ne balk tarafmdan büyük tezahurat 

~ ~ • dUnkü gibi alel'llde ıbir ittıfıW. gosterilml~lir. • 'buı:: lılevzuunun çok 1evklne çık - ı BUtnn gazeteler Türkiye Devlet 
1 l)>a~oruz. Şimdi iktisadı, kültürel ,ricalinin Belgrada muvasalatine ait ha· 

Belgrada kadar 
sevincini gösterdi 

e rı arasında da mU"la2Cneler ber ve resimlere genfş sutunlar tahsis 
bı ~erı ucı~~1Y'Oruz. İsmen <>lmasa dahi, 1 etmiş bulunmakta ve baş yazılarında iki 
,rıe.t~ devlet, bugün bile gayelerini 1memlekct arasındulii derin dostluğu v~ 
'eıe ~ konfederatif bir tar?.:da lsıkı menfaat birli~ini ıebarOz ettirmek-

4 

ltı~ nu.şlardır. tedirler . 
• tl ltıt~ 11 Başveklllmizin, Atına seya- Celal Bayar ve Tevfik Rllşli.i Aras · 
·~ ~ttılarının siitunlarınuzda mUre1c- . bugllo öğle Uzel'i Krallık naibi Prens _ . _ _ 

°1'1ıtt h ;!Qı~r. Dost :Rlen M l- P"l tar, tından kabul edil :r.i~lerdir. MUte~-
1 ı.ıeaa, ~'ktllnet reisini ve onun kıy - 'klben Prens Pol TUrk Devlet ricali şe· l'u(foslav J(ral Naibi Prens 
~ ~ arkadaşını l!yık oldnkları 1 refine Beyaz Sarayda bir ziyafet vermiş Pot ve refika/an 

~ ... ...._Utta gtatşıladı. Biz eminiz ki Yunan ' ve bu ziyafette valf de Kraliçe ile Prens 1 rilmiş, ziyafette bütün hUktlmet azalan, 
Uitrıtı l'dfıklert andan :itl:baren ne Polun refikası, Yugoslav devlet ricali Vekiller, mEbuslardan bazılar1, TQrkiye· 
erı111 • ne de Hariciye Vekilimiz,' hazır bulunmuşlardır. nin Belg-r.ıd elçilik erkanı, Generaller, 

Yabancı bir i.ilkede hlssetıme - Bu ak~am Yugoslav Başvekili tara- Anadolu ajansının husust muhabiri, A· 
lf 13r' 1be 1 • hndan resmi bir ziyafet verilecektir. vala ajansının muhabiri hazır bulu?mu~-

• ..J tıqkta~l'llıD>. l'aıberıtği, sev:.gi, ortadaki kül- Yıı"oslav Bas,·ckillniıı :1.hafeli lardır. Ziyafette Başvekil S!oyadınovıç .,. ~ ı ı:»•nı t u =- • · • • • • 
il t . amamııe ortadan kaldır - Belgrad ıı ( A. A. ) - Türkiye aya~a kulkanı.k bir nutuk irat etmış ve 

tı~ıı .\l'tıı "aıı . Başvekili Celal Bayar ve refikaları, Ha· nutii unda Türkiyeyi ziyaretleri esnasın-
ı ~ U..ı;q."'a11ttır. Yet Yugoslavya için de ay ~ riciye VekUi Dr. Tevfik RUştu Aras şe· da Türklerden gordüğO misafirperver· 
°I >,<ta btıııa ba.AJans havadislerinden al - refine bugün Başvekll Bay Stoyadinovlç likten ve Yugoslav mllletlne karşı olan 

,.. _,,t t ~baı °lllırit tn~ılacak olur.sa, Yugoslav - ve refikaları tarafından bir ziyafet ve- 1 ( Alttarafı 3 ancade) 
,rr Ya,..._ umessıııerine bilyük bir is-
llf ~ ... •rııştır. 

. ):~a(:~:ı!ı Stoyadinoviç bizzat yazdığı tt•tler halkın alkışları ~11) '1>aea1tı e veklllerimlzln Yugoslavya- ı 
) l :t\Jtı l3a~ı ziyareti öğ'ınUş ve Yugoo -

~ ''<ıı~~·~."" antantına ba~lılığını ı·- arasında Berline döndü 
tı.t1atas111<1'!er slit•ınlarımızda !ki Baş~ 
.~~ a aıruy teati edilen nutukları i1 - • 

tt.~~ ıeıaıc1ttacak, ve kısa zamanda. batll~ /talyada son uğradığı Floransa 
~!.tt~ 'bir tn edilen, Balkanhrm nası. 

1· ~it buıu~ha~enet yuvası haline kal- şehrinde de büvük merasim yapıldı 
~;J ~ ~U U t.ı~ duguna hayret edeceksiniz. . 'J 

11~ ·~>a tt1 ha~:t.ıer esnasında basit gibi gö- BErlin , 11 (A. A.) - Bitler bu ak· 
ôt"..ı 1 tıı.~a~ <ıı~e: ehemmiyeti g<Yzden kaç _ şam saat22.45 d e istasyonda Nasyon~
tJ";/ \> c~lbtttı bir Vak'a da nazarı dlkka- list aske ri kıtalrın btlyUk bir tezah~ratı-

tt~ ~la ' le karıılanarak . BerUne dönmüştür. Istas-
~ ~tır>, ll~~~~a gitmek tiEere Sofyadan yonda buton Berlin haıkı Bitleri bara· 
" ~ ~~n hnızıe, Haricyie Vekilimiz, r etle alkıılamışlardır. , ;/ r~~ ~.rvanor Ullda Bulgar Baı;;vek1U Bay 

tıt· ı .,.~ ~t ~ararından ıcarşııandı1ar, yalnız Madridde 
~~~ '1erlıtnız r SU.ren bu telı\ki kıymet- •• •• 

·~. ~.~1~11le ne~~ avcıette Sofyaya da~et e- tayyarelerin öldürduğu 
~~ Qlııat ceıeıı<!1 ve Bay Köse Iy - • 

et· t~{' ~ 'l'e.., (kl{ll Bayar ile onun mesai ınsan]ar 
ti ~tın~1k Rüştü Arası iki gün Bul- Madrid, 10 (A. A.) - Belediye Re· 

'ıtt.; !can arasında görmek istedi. isi ıehrin vaziyetı ha~ kmd a ecnebi ga· 
~ ~ (l Yal'ltn · b l' ~~an <1 adosı Balkanlılarındır. zetecllere beyanatta bulunarak, lspan-
~ ~ 1 btr su evıetıerl birbirlerine o ka- yada dabilt harbin başlangıcından son 
~ >lıtt deı;~ette sokulmuşlardır ki, hiç gllnlere kadar, yalnız Madridde bom· 
>tc..L'lka etlerin nüfuzu altında ka- bardıman neticesi olarak 1119 kişinin 
!e.._'qıt nıatda b! ~tı · l'arth r şer vasıtası olma- ölmu, ve 3553 lı.işinin de yaralanmış 1 
~ iti, a iyice tetk11c edilirse görü- olduklarını söylem ş ır. 

· a'lı 1\ıtr ~kanlarda Sırplar, Bulgar
~:' ~~ •• ' unanlılar tbirblrlerile çok 
~~ft .. -,16r. Anlm ' B h 

1 
d mediği için de ki.ıSki.ın durduğu şeyJerden . 

, ıL , ç1...._ a.. . u arp er en d razı f . 'd' · '' ~\Qı ~n bile d 1m •1,., 1 aha a men aat verıcı ır. 
~ı1.. a n.ı...... a a mag up o muş 

..,t'Ur-"YUk devletlerin hesabına dö- Umit ediyonız ki, Celal Bayar ile Tev-
~ ~Un. flk Rüştü Arasın a:vdette Sofyaya uğra -

tG~~Ça~ kendini nüfuz altına sokmak- dıkları, faidesiz ve zararlı lbir taannUdi.ın 1 
t ~~·ıtııı~lt hamleyi Bulgaristan halı\ çözülmesine hizmet edece.k, Balkan an -
~41.. ~<letrı:' htı.lA. Balkan ant:a.ntıno. ıı~ tantı her geçen gün 'biraz 'daha kuvvet - ! 

Rıza Korukçu 

"' -
------~ a.~ ~t:iş, MlA. anlamamıştır ki, ı lenerek, mensuplarının hukukunu mUda - ! ,__ 

·"'tia\Gen a daıhll ıolma:k, baıı Balkan faa edecektir. l Rı.ıa Korukçu'nun eaki reıimlerlnden 
11tt<tı11 ve kendillne verll-' CİPAJ> BABAN 1 (Yatısı 2 incide) 

Neşredilen vesikalara bakılırsa 
Demir Muhafızlar bütün Romanyayı 
baştan aşağı allak bullak edeceklerdi 

Bükreş 10 - RoTıen gazeteleri, De· 
mir muhafızların d srbei hUkt1 met teşeb· 
büsn hakkında h·ç bir kon aııter yapma
naktadırlar. Gazeteler yulmz bu fırka· 
flID meıkezinde ve eyaletlerdeki şubule · 
rinde, yapılan tabıırriyat neticesinde el· 
le edilen vesaik l!e buna mUtedair pre · 
reliklerden gel~n resmi raporlardan ba· 
~ılarını neşrelmektedirler. Demir muha
ızlaıın gizli faaliyetlerini gösteren bu 
vesitrnlardan bir kaç tanesini, ebemmt
yetice binaen aşağıya aynen tercnme 
!diyoruz: 

Kapiten Cornelyos Codreanu Lejl· 
11on kumandanlarına ve muavinlerine 
l'Önderdlki 25 Şubat 1938 tarihli mah· 
rem bir mektubunda ez<'llmle şiiyle di· 
yor: 

« Muhterem arkadaşlar, 
Şimdiye kad~r geçirdiği:niz ağ r ve 

1erefıi mOc1delelerde şecl\at ibraz ed~n 
:nubterem arka:laşlarlma hitap ediyorum: 

(Alt tartı & l.nclde) • Romanya Knılı l\mnl 

CENEVllE TOPLANTISI 

Habeşistan işi yarın pe~ 
heyecanlı konuşulacak · 
• 

lngiliz Haricive Nazırının suallerine 
bizzat Negüs cevap verecek 

Cenevre, 11 tA. A.) - Kon3ey Ber· llf11ks tarafından f ç lacak suul!e:e 
şembe g-Onli Habe~istan meselesin\ mü· zat Negl\5 cevap nrecekt'r. 

biz· 

zakereye başlayacaktır. O gUn L1rd Ha- ( A litarafi 3 llncllde) 

Hınısın bir köyünde· FIKRA : 

tarlayadüşenyıldırım 1 Damlarda bahar 
. . , . . ~ \ Karın ardından birdenbire ortaya çı-

/JIJ• ('1/f<'lf'JI flfjl.I ' l'Jffl'(f / flfl l kan yeşiıtikler şehir içinde bizi doyura -., "' ' • • , 1 
" /, · ı. " .. " "[ / " · J" mıyor. N«> tarafa bakarsanız kerpiç, ne -
lıı I Oıı lf-· ({ () ( HJ ( il reye ba~ınızı çevirseniz toz. 

. Hı~ıs~. [ ~Iusust ] - Bu ayın se'tl· Günlük hayatımızda ota ve çimene 
ııncl gunu h.uraçoban nc.htyes~r.c bdğlı duyduğumuz hasreti ancak damlarda tat~ 
Kl!hkik köyllncien Cııfor oğ!u Oıner He min t>diyoruz ~ 
Salim otlu Ahmet Halil çavur nahiyesi G · .. • . . 
tıududu üzeıindeki tarlalarında (ft sU•· A~çeııl"rde bır gun pek şayanı hiir -
mekdelerken , hava bozulmuş, şiruş o.kl~r ı~.et bır dostumu7U evinin damı üzerinde 
çakmaQ-a başlamıştr. Ö.:.ner'Je Ahmet guııe.şe karşı safa t-derken gördüğüm za
sep!lnı bırakıp dönmeğ'e b !lzırhmıdar· ~an hay~et.e .dü~müştüm. Sonra hak ver· 
ken birden bulundukları yero y.ldı:ım dım. Şehır ıçınde yeşil bulmak için dama 
düşmüştnr. çakmağa razı olmazsanız mezarlıklara glt-

Yıldırım Ômeıfn iki ö!\ÜzÜLÜ öldür· mektt>n ba7ka çareniz yokt ur. 

mOş, Abmed'i de b!lşından ve sol ta:a- Erzurumda bir dam sarası ve hususi 
fından ağır surette yaralamıştır. Ömere bir dam muaşereti var. Bu safayı ekseriya 
'ıir şey olmamıştır. hışıld:ıyan bir semaverin sesi ahenklen -

Esnaf 
Arasında 

Bir muhtırtirinıiz şehrimizde 

çalışan küç ik e.'ina f' arasrnda dola· 
'şarak, hepsile de konuştu. hepsinden 

1
birer birer dertlerini sordu. Er.ıu· 
zumm esmıfımn buyiirıllii vazfyetini 

'nunc'l tıi?' y5stermesi itibarile, oku-
1yuculımm :z im küçiik anketi dilikat 
've merakla takip edeceklerdir. 

[:ı D<' i sayıtamızcla] 

Abacılarla görüştüın ! 
~--

diriyor ve göz alabildiğine uzanan ova ve 
onu snırlayan dağlar yüksekten daha gü

zel ve daha ren kli görünüyor. 

Bunları yazarken, talihlerine razı o
larak, damlar iizerinde biten yeşilliklerle 

kendilerini avutan Erzur umlular yn bir 
1 giin oradan aşağı inerek, belt>diye önundc 
1 t?p.lanır n yirmi üç Nisandaki çocuklar 
gıbı: . ;. 

1 - Uahçe isteriz a\•azesini koparırlar-
sa diye düşündüm. , 

1 Bu her halde isabetli bir hareket o-

lurdu. Bug-iinkü hali gördükten sonra 
1 
şimdiye kadar bu hususta niçin bir teşeb· 

büse ıeçilmemiş oldu(unu hayretle karşı~ 
ladım, 

l 
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Bu yıl halk 
dershanelerinden 
belge alanlar 

j ESNAF ARASINDA 

On ii m ;; ::r'eki (,'u """ ·srı.~i 
y;;,,;; llrdkeı·iudı· fJetrrleJ' 
ıeı•:.i <'<tileN1k 

acılar ne 
alemde? 

«Zaten bu sanat ergeç 
sönecektir» 

Dün kafa tiur caddesinin iki tarafı
na sıralanmış dUkkanlann da sessiz, 
sessiz çalışan abacılarla konuşmak iste
dim Bu maksatla rast gele bir dllka.na 
girdim : 

- Merhaba eğam ! 
- Merhaba! 

Şehrimiz Halkevinde Halk dersha
neleri komite~intn bu yıl sı ç ığı Ulu · o
kullarına 554 vatan 1aşın devam etmiş, 
dö·t a~lık öğreamden sonra )apılan sı· 

nav s')nunda erkek (A) dersh anesinden 
124. etkek (B) dershanrstnden 32, kadı-:ı 
(A)dersbaneslnden 8, kadın (B) drrshı.ın1' · 
sinden 3 vatandaş belge almaga rr.uvaffak En·eJa b ~nt blr müşteıi sandı, fiikat 
olmu~\ardı". B\l vatandaşlara belgeleri 1 maksadımı anlayınc uzun b~yıklarını sı
önümüzdeki Cnmartası gUnü sut 14 de vayarak galdU. 
Halkcv:n::te dağıtılacaktır. - Sanatından memnunmusun? Ka-

zancın nasıl? 

Bir köy hayvanlarında - Kazancınd !ın memnunmusun. He-

noou 

E\'kaf idaresinden 

Soruyoruz .. 
Müzayede ile bir ev 

satışı 
Dün fakir ve hüviyeti bizce tcs -

bit edilen bir adam matbaamıza geldi 
ve şu şikayette bulundu: 

"23 Nisan tarihinde intişar etlen 
gazetenizde Evkaf idaresinin satı~ 
ilanını gördüm. Sultan Melik mahal
lesinde Hurşlt Bey sokağında Evka
fa ait bir ev 200 lira muhammen fiat-

' 

la satılığa çıkarılmıştı. Yüzde yedJ 
buçuktan 15 lira pey akçesi verece -
ğime fazlıısile 22 lira yatırdım.,, 

Müşteki 22 liralık makbuzu bize 

gösterdi. ~ \ 
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Rıza Korukçu 
[ Riza .R.urukcunzın vefat habe •i Jını kur!armak için Erzuruma gelııı1~ 

matbaamızda duyulduyu zaman, arka- lan Atatllrkün kongrasına yardı~_ ..... 
doşlardan biri, demiştiki: "Seyfullah onun mukaddes izinde çalışarak, ':? 
Topda{j' ı bu ufa/dan bilhassa çok müte- külüne teşebbüs ettiği Mlldafaal ~ il"' 

1 essir olacaktır. Kendisini çok seı ıerdi.,, Cemiyetinin kuvvetini arttırmak içı")ler' 
* * * 1 ~ı. ikaz etmeğe uğraştJ. l:;ta~bulda }.~' 

Dün bilyllk bir kederin ezııinll(jini hsı Mebusanın feshedilmesi uzerlpe, .~ 
· • 1 k d i t tı · ·otlb üzerinde taşıyan Bay Selffuilalı matbı-1 ara an s en en yenı azanın ı dl 

mıza geldi. Mektepten ·başlayarak 6.J hususunda fevkalAde gayret göster ~ 
sene bila inkita devam bir arkadaşlığın 1 istiklal kazanı\mı§lt. Her tart 1 
hatırasını unutamıyordu : "Müteveffa Halk Fırkası teşkilatı yapılıyordu. O 111' 
ıırkadışım hakkında kanaatlarım var .. 1 ralarda da abadınas arasında şapka 1" 
dedi. selesi çıkmış ve ortalıkta dedikodll 

Memleketin iyi ve kötü {JÜnlerirıde alıp yUriimOştn. IJlf 
hemşerilik tarihine kanşmış olan Riza Halk Parhsına Erzurumia bir 9' 
J{urukcu hakkında yazdığı yazıları der· kan tayin ~tmek lAzı~ g-eliv~rd~--
cediyoruz: j buhranlı gunlerde Vah - şimdı S "'J'. 

Er 1 1 , 1 Seyıavı - Zübtu Durukan ve o zr.ın -
zurumun i eri ge en er nden ve v d f k kkül" IlleJO l ı d R K k ı .. rzurum a ır a teşe une ~ 

1 

has ta 1 ğı le bu sene her seneye n zaran daha 
' . uyuz ı ,. . , . . . 1 h· i. lnşaal t !l çalış an amele ustalarla iyi 

"29 Nisanda ihale olacakt. 225 
lira verdim. Evi satışa çıkarmadılar, 
satışı tehir ettiler. Ayni evin 6 ma -
yıs tarihine yine gazetede bu ~erer 
225 lira muhammen riatla satılığa 

çıkarıldı&"ını okudum. Muayyen gün
de yine gittim evi yine satışa çıkar -
madılar. 225 lirayı vereceğim evi 
müzayedeye çkarın, arttıracağım, 

dediğim halde memurun biri: 

tbeanın~ışl"kevhatf.af rbı~ an h t ızal x- or~t cu edilen Amasya Saylavı Bay E~d,. 
ş gun u a ı ır ra a s1z ı~ı mu ea- 0 t hk ki J{ t bUIJJ P" • _ - m sa em mev omu anı mer ~ ... ıJ. " 

klb dort .Mayıs Çarşamba gUnü yetmış k di . b lf . t 'b eW li 
trzır c1n, [H~sust] - \_ılny~ tı nız~ alış veı i ş ya p ıyoruz. Eğer inşaat olmasa 

Armadan nahyos·ne bsğlı Erbımı kOyu halımız yamandır. Çiftçi ve sanat erbabı 
keçi ve koyunlarında uyuz hastalığı gö- ı d .. ·ı . 1 dl A · _ _ • . a muşterı erım z r. ra sıra Dıyarba-
.ıulmu~, lazım gelen tedbırler alınmıştır. k 11 .. 1 b' d'"kk. • , •• •• ır ı arde şoy e ır u ana uğruyorlar. 
İz mır f uannın açılış gunu 1 - Abacılık sanatı eskiden mi iyi 

İzmir, [Husust] - Fuar hazırlıkları · idi, yoksı şimdi mi? 
ilerlemiştir. 938 fue~fnin h açılış töreni, ı - Tabii eslddon daha iyi idi. Sa
g~çe~ senelerden dana guzel olı::cttktır. natımızın rıığbeti git gide azalıyor. Şiııı
Şımdıden programı hazırlanıyor. 1 di herkes p1ntol, caket giyiniyor. raf-

lnhis ıırla_r Vekaleti, fuarm açılacağı 1 lardekl d ikill elblseleleri, dikilmiş 
22 Ağustos gunü, nçıhş töreninde bulunu- kumaşları gösterdim 
cak d&vetlilere tevzi edilmek nzere elli f · 
bin paket fuar hatıralarını taşıyan netfs - Elhamdurullah, .b~p. ~ullandığı-
amb1lajh slğara haztrl ıım~kt~dır. Aynca mız yerli malı. İğnemiz,lpl1ğımız, tığımız, 
bu siğ"arlardan satışta yapacak tır 1 kaytanımız , kumaşımız hepsi, hepsi... 

İzmir fuarin1n posta mürselatında Bay abacı Eminle biraz daha konuş-
kullanılacak etiketlerden posta ve tel· ı t~ktan sora diğer bir ubacı dükkanına 
graf idaresi h'ç bir ücret almam ağa ka- ı gırerek sordum. 
rar vermiştir. Bu e.tiketler hazı l •atılmış- - Kışın niçin dükkanlarınızda tağar 
tır ve Ozerln?e (lzmtr fuar.na iştirak ' kurup tlz9rinizo kevel alarak oturuyor
edinfz) lba~es~ yazıld r. • 1 sunuz? Dakkanıarımızın önüne camekan 

Ankara \:e İstanbul rad~ oları fuar yapınız, iç"ride soba yakınız : 
reklamlarını ve konfra.n~alarını acretsfz D k ~ 

1 
r . 

olarak neşredeceklerdir. - ll kan a ımız C Jk ufak. Bır de 

Maliyede terfiler soba kura~, camekan t&karsak tepre~e· 
r cek yerimız kalmaz. Hem de müşterıle-

F. nans Bakanlığı memurları arasın- rimizin na"arı dikkatını celbed yi 
da yeni yapılan terfiler ~ unlardır : ı - . . eme ~.' 

Varidat genel direktörlüğü şube yar - P~kl öyleyıse, nıçtn bllyük duk-
direktörü BB. Heydar Akbaş, Ankara ' kanlarda oturmuy~rsunuz? . · 
varidat kontrol memf'muru Fahri Çanır, j - Sermayemız yok. En kabadayı 
varidat kontrolörü Zeki Ômer Öner, abacının s~rmııye3f 400 500 den fazla 
Van muh~sebe müdürü İsmail Çillngir. 1 değildir. 
zet işleri ikinci müm~yyizl Hikmet Dinç-j MUşteri az, sermaye yok. Eğer bir 
m1n, bütçe umum müdürlüğU mümeyyizi de tren gelirse işimiz haraptır. Zaten 
Sırrı Gürkan, Bursa tahakkuk şctl Rfza: bu sanat er geç sönecektir. Fakat işsiz 
Sarkun, İstanbul tahsil kontrol memuru 300 kadar zavallı ne yapacak ? Hangi 
Cel!\ Özden, merkez muh ıısebeciliği me· işe girec~k ? 
n:~m S ~m\ G ılatah, zat işleri mtldürlü- Hangi ub!!cıyla konuştumsa hep , y· 
ğu memuru Kaya Su~~ur, Bolu tahsilat ni sözleri, hep ayni şikayetleri duydum. 
§efi Halil Öncel, harıcıye muhasebe me· 
muru Emin Göken, gUınrllk muhasebe 
memuru Hulusi Akpınar, D. D. Y. mu· 
hasebe mtldekkiki Utvl Day, İstanbul iti· 
razları tetkik. kom!syonu h~sap mOtebas
sıaı Ziya GUrsoy, Zonguldak •inşaat baş 
müdürlüğü mesul muhasibi Cevad Çiçek· 
dağ, Bolu hazine avu'.rata Akif Akalın . .................................... " ....... 
1 Ev kndınları : 1 

1 

Taze yemiş mevsiminde reçel 

1 v~ şurup har.ırlamak, için kollarınızı 

sıvıı.yınız. 1 
Ulusal ve Ekonomi 
Arttırma. Kurumu ................ _.... ...... _... ........... 

••• 

HAVA 
11 • 5 - 938 81lllt 8 R1tporu 

Hava tazyiki : 612.7 
» » (Deniz seviyesi) : 770.1' 

Suhunet : + 10.8 
Düşük suhunet : + 4.6 
Rutubet : % 59 
Ruzgar : Şimalişarkiden S. 1.2 M,. 
Rüyet : Tam 
Sema. : 1/10 yüksek bulutlu 
Yağış : Yok 

- Ev pazarlıkla satışa çıkarıla -
cak~ır dedi. Artık müzayedeye koymı
yacaklarmış. 

DOöU - Okuyucumuzun şikaye -
tini mutlak bir hakikat olarak telak
ki etmediğimiz için, Evkaf Müdiriye- ı 
tinden hadisenin aydınlattına~ını ve 
- müzayede yapılıyor amnıı.a ıstenen 
adama satılıyor - şeklindeki iddianın 
önüne geçilmesini talep ed'tyoruz. 

Eğer şikayet vakise müzayedeye 
çıkarılacağı ilan edilen bir ev müşte
kinin iddiası veçhile satışa çıkarıl • 
mamışsa bu düpedüz yolsuzluktur, 
çıkarılmışta. haddi layıkını bulduğu 
halde yine ihale edilmemi:tSe, yine 
yoksuzluk tur. 

Evkaf Müdürlüğünün na.zarı dik -
katini celbeder ve cevap bekleriz. 

IJk;;/ııu:1tlt11·m §"f'i:d!Jef leı·i 1 
Fren muayenesi diye 

alınan para 
Trabzon - Erzurum - Kars - Iğdır · 

Van bavallstnde kamyon çalıştırmakta
yız. Trabzondan hareketimiz esnasında 
belediye heyeti fenniyesi tarafından 
muayene edilerek gideceğimiz mevkie 
kadar sefere elveıişli olduğuaa dair 
muayene raporu alıyoruz. Otomobillerin 
umumiyetle mu·ıyenesi heyeti fenn1yesi 
olan vilayetlere ait bir iştir. Halbuki 
biç bir fenni tr!şkilatı olmayan Tercan 
ve Iğdır kazalarile Ilıca köyün ie maki
nelerimizi durdurarak bizden firen mu· 
ayeııe veya işgallye namı altında rUsüm 
almaktadırlar. Vermediğimiz takdirde 
bizi saatlerce alıkoyuyorlar. Fren mua
yenesi diye bizden alınan bu paraya 

aklımız ermiyor. 
Trabzon 117 No. kamyon sahibi 
Trabzonlu Fazıl lskendero(Jlu 

. .. .. . .. . . ·ı: •. • .. ..... • .. - ,. l 

Bu gece nöbetçi eczane 
"Cumhuriyet,, eczanesidir 

beş yaşını ge<;gin olduğu halde hayata ~n ~n ~me . ~ vaz ey~ ~vcıb_t00 lf 
gözlerini yumdu. J ı~a. turu ç~, ış ebo sıralttaria u .... i ~ 

erını erkettı. ve u vaz ıey ozer&J ... 
Rıza Korukcu bu müddet zarfında d• 

bütün hemşehri hemcinslerini hoşnut ' Dokuz sane bu vazifeyi hOsPO ~ 
etti, resın'.i ve umumi muamelatta va- ettı halkın teveccühünü kazandı. O~ 
tanperverane ve değerli yararlıklar gös- ral~rda Mtcllsi Umumi ansı bulUJIST'°" t~ 
terdi. . . ve encamende de çalışarak iyi te~ 
Ben eskı hır arkadaşımın hatırasını le memleketin nefine hizmet ediYor"'. •t 
taziz ederken, onun ğeçmiş güıılerlni de dört sene evveline kadar bu işlert!e 'U 
yaşat~ağa çııhşacak. 40 sene evvel ' lışmıştır. " foıi 
Beledıye azalıklarında, ~ir çok teş.ek-ı Yaşlanmıştı, Fırka hizmetindeO 
k~llerde, tahsilat komısyonları reısl~· fa etti. Son zamanlarında da yine IJ~ 
ıtınde Fahri olarak çalıştı. Halkı kendı- mi Meclis 8 zıısı bulunuyordu. . İ 
sinden memnun etti. Ufııll ebedisi memleket için bJ!. 

Büyllk harbde Umur vilayetin yadır, Mevkifni boş bırakmıştır. SD 
nezaket kesbettiğl bir sıralarda, Vali ailesine uzun ömürler dilerken onull 
Tahsin Uzer'in kendisini mUstac!len va- metli hatıralarını tszbi bir vazife 
zifeye davet etmesi üzerine, gene fah- S , ll h TOPIMtJI 
rlyen Belediye ıiyaseti vazifesini uhde- ey, u a ';/ 

sine aldı. 1 h" ı d t . 1 r 
Tahsin Uzer'in teveccüh ve mem· O ısar ar a ayın e 

nuniyetini kazanmıştı. Orduya at ve Ağrı İnhisarlar · MüdürO Rıd 
mevaşı temin etmek için teşekkül ed~n Kağızman inhisarlar MüdOrlüğOD8• 
komisyona iltihak elti. Orada da tıpkı 1 mlldllrlük evrak memuru Nectp Sal 
Belediye reisliğinde çalıştığı gibi, asla ya inhisarlar memurlu~una, onun 
ritür getirmiyerek, didindi. Sıığirkaya inhisar memuru Ahmet, 

Harbi gaip ediyorduk, Rumların BaşmüdllrlOğü tuz muaumelit rrıe 
Erzurumu istila.tarı bir emri vaki idi. Mustafa Başmüdürlük sicil meınurl 
Herkes Erzurumden kaçmak esbabını tayin ve nakledilmişlerdir. 

arıyordu. işte o sıralarda biç bir sızıl- İ d k edi 
tıya meydan vermeden idare ettiği Be- ran ~ munzam r 
lediye reisliğini terketmedl, yalnız aile- İranda umumr blltçe için par 
sini Erzincana gönderdi. todan munzam kre?i ls~enece~ti~0 

Vali Tahsin Uzer'i buı:ada yalnız 
1 
krediler, Ang_lo - İranıan şırkettnıD 

1 bırakmak istemiyordu. Kendi metanetini olarak vcrdlğı aidattan temin olutı 
muhafaza ederek her tllrlü tehlikeye tır. Mikdarı 2 milyon lngtllz lirası 
göğüs gerdi, ve artık plçağın kemiğe bu kredi memleket mUdafaasına 
dayandığını anlayınca, Etzincana aile· olunacaktır. Gerek Millt Ban~a, i 
sinin yanına iltihak etmişti. Oradan ~ı.raat. Bankası "sermayelertnın t,_ 
hep beraber Sıvasa gittiler. j ıcın mıkdarı benuz ma~1l~ oıınıYbit 

Sisvasda hicret dolayı sile felakete . geçenlerd' mnbayaa edılmış olan ·s 
düçttr olan hemşehrilerini bir baba gibi ! ·tın stoku ve ayrıca 300,000 lnılli t 
himaye etti, nakden yardım ettiği gibi . sı emre amade tutulacaktır. zıraa 
ianeler toplattı. Onlara meva ve mes- kasını~ bugün _30 mtly~n riysl olaOol 
ken tedarik etti. Bazılarının memuri- mayesı 100 mılyon rıyala ibl'! . 
yetlere tayinleri için tavassutta bulun- cakhr. 
du. Daha ileri gitmek isteyenlere im- ..._ ______ ...... ...-

kan ve vesait temin elti. 1 Ev kadınları : . 

* * • · 1 BUtüo doktorlann birleşti• ~ 
lstirdttan sonra derhal Erzuruma hakikat şudur: Reçel ve ıutUP 

döndn. ltyl sağlık ve kuvvet llicıdır. 
Halkın edevatı zlrraiye ve beytiyesi 

1 
Ulusal ve EkOJf ~ 

temamile yağma edilmişti. l~te o sıra- .Arttırma KuffP'"~ 
larda bu bedblni anlarında Türk 1stikla· . ......, ......... - :,./. 

11.iş oluyordu. O da karşımdaki bir kol· - Beni adeta tanıyor köftehor... Bize doğru ;ürüyordu. seoi 
Bu sırada dış kapının zili kuvvetli rünce birden durdu. elini uzattı: 

tuğa yaslandı. 
_ Ben hayvanlarda tuhttf bir uğur kuvvetli çalındı. Asim bey yerinden kı- - Refik Bey oğlum sen 

d 
· t d' BI manlar bir çift ka- mıldadı .. koridordaa kalın bir erkek se- sakın sahih zannetrl}e ... AsıDJll 

enemış m ır. r za si geliyordu : mazsam işim rast gıtmez ... 
narya~ v11rdı. ? . zamanda ~ocuk dene- - Nerede canım efendim bizim üs- ı Ses vermeden gQldüm. Sağ t.; 

lcek hır çağda ıdım ya ne ıse.:.O nun~a tadı pllrnişatunız efendimiz... da ld geniş koltuğa karisile bet' 
meşgul olmak benim fçl~ . geçıl~ez bırJ Asım bey oturduğu koltuktan gül- turdular. Ömer bey işlerini düıeO' 
zevk olmuştu. Kafeslerını temızlemek dü, yüzüme bakarak : • mu, bir avukattı. Onun için b• 
vakıtlan geldiği zaman çifte haneye ata- - Ömer dedi... Koskoca adam ol- kendisinden çok emin bir adalll 
rak onlardan yavru almsk beni sene- dun ..• HalA o eski bal ... Sonra yerinden nu anlatan bir serbesti vardı. otıJ 

Tefrika: 56 ıerce oya1amışh. mr sabah baba ka- fırladı. kapıyı açarak : dan, sıgara ıçişınden seçttgı ~~ ~ 
naryayı kafesinde ölmllş buldum ... Oka- - Gel, gel... Buradayım . .. Seni dan bunu sezmemek kabil detıldl• ~ 

Rttkıda tuhaf bir hususiyet var- I hakl<.ak mutena mezeıerirn mevcut o ima- dar üzüldüm ki .. : O gün de mektebi hu- bekleyorum. . . sı ise insana bir parça şımarbJ.ıJllf )flJ 
dır. O!lun ha~sası daha toplayıcıdır. Hiç lıdır. Değil mi? kukta tesadüfen mecelleden imtihana Ömer beyın g~be~l kendıslnden da- ni veriyardu. Ömer beye nazara'~ 
bir içkinin bundan daha derleyip topla- _ Evet efendim... l<'ekat biz yeni girecektik ... Ben bu ölümden bir şea- ha evvel kapıd~n gırdı. genÇ olan Sadiye hanım bu ız·d~;ı-t,J 
yan karakteri yoktur. Rakı sofrasında yetişenler bunun zevkhıe henüz vara- met tefe'Ul ettim. Bir dürlü imtihana - O efendım bu ne hazırlık... Da· mazur olduğunu hissettirecek P \fi~ 
daha iyi konuşulur, oradaki s;ımimiy2t mıyoruz .. İçimizde h414 bir yabaı ıcılık girmek istemedim... Zaten imtihan da yana_:s~:~e~~!r;~~~ · bir tebessümle ge- hrdı. ııH~bı~ yaşı a!~k ~ı}~!ir. ıt I 
daba sıkı fıkıdır. Sonra rakı iÇ'lleyenin var... • 90k fena gitti. Eğer hoca beni evvelden nişledi . 0

1 
~a Y 

1
• • genç gı 1 

s 
8pk•~ 

d k dl ı h bt ki d 1 f l 
· . d ,_ erın en goze çarp3nını, ıe V'J 

e ~n s ne ma sus r zev var ır. _ Yaşland•kca, hayatınız hareket· tanımamış o saydı sını ta ka mam mu- - Yok ... Yok ... Sem. oyuraca"' ye- acatp şekflllslni intihap ederdi. t'.I 
Berrak bir kadehe kattığınız bir kaç lendikce ahşacaksınJz ... Bunun sükıtlnun- h&kkaktı... Bu Dllrübanın da. kendine meğemiz btle yok ... şöyle ışte _fakirane .... bey onun bu hallerinden meınnıııı~I 
damla suyun onu bulandırdığını tasav- da di 1 k lbtl b' d ksl f mah~us bir uğuru var... O bıze geldi- Ömer Bey ~aşlarını çattı · . . nürdü Ayak ayak üstüne atarak 

/ vur edin .. Anaısonların tçerde pul pul n enme yacını ısse ece n z •• -"inden beri aldı""ım en çetin davaları - Yemeğlnız bile yoksa benım gı- d b' h \ k k ı k dÖ .. 
Ne duruyorsun otursana - le Dilruba-- er. & - • • l'ı- şun a ır oppa ı , ırı ara ,.t.,f 

tltreyi7l~rtoi dUş ·jnan ... B~n her zaman · şoy iyi neticelere bağladım. Onun için pek bl boğazlı muşterıyı ne ça~ırıyorsunuz .. laf anlatmasında insana baıan il 1' 
bun.u müstesna bir. manzarayı seyreder nın y~nına... . . seviyorum onu ... Sonra kavanoza doğru Kalın parmaklı elile .. göbe.ğine vurdu nlrlendlren bir eda vardı. ~un~ 
glbı zevkle seyrettım... Dılr ~ba dediğı oa1;11 ~ır. kavanoz uzandı : Değil mi kızım ? diye sordu. sonra bura.da Uç klşılık yıyeceğe yer raber Sadiye hanım gazel ~ıt _,. 

So:ıra, sofras\ daln:ıa zengln olur .. içinde yuzen kırmızı irı bır balıktı. O· ı Babk suyun üzerine çıkarak gürül- var ... Dedı hem Hanım bana dün bu Ve bütün bu halleri güzellıllnl 
Bir avuç leblebi ile rakı içmeğe benim nun durduğu etajerin yanı af ıa koltuğa tf.\lü bir hareket yapmıftı. Asım bey işi haber verince ne kahve altı, ne ye- sinden ileri gelirdi. 
ıkhm e mez ... içeceksem ônOmde mu· oturdum. Bu suretle arkam kapıya i&l· I gtıUd\1; mck ... Hep ittlbamı buraya aakladım (Arka11 var) 
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Fransa bu sene içinde 
1500 tayyare yapacak 
Hükumet Hava Nezareti emrine 

üç milyar frank veriyor 

DOÖU 

EKONOMi 

TUrk 
kömUrO 

Türk kömnr mıntnkası Karadeniz 
sahlllerlndedlr. Bu suretle TOrkiye, tabi
atın bahşettiği bu styah elması komıu 
memleketlere kolayca nakledebilecek 
vaziyettedir. Komşu memleketlerde de 
kömür madenleri mevcut değildir . 

Gerek Romanya, gerek Bulgaristan
da, gerek Rusyanın Cenup sahillerinde 
kömOr madenleri olmadıAı gibi, Akdeniz 
memleketlerinin e kserisi de k ömQr ma-

8 l>ııritı, 10 - Hava n82ın Goy Lll zırlanması iç'n sarfed ilen bir milyar fragı denlerlnden mahrumdur. Bu suretle 
llıbre F ·ı · d 'f i cııx. ı Türkiye denfz tariklle Yunanistana, k ransanın h ava teslihatını ller- ı ave etmek ı~ıp e er. rs satın 5er !tal a a vesalr bir ·ok memleketlere 

3 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan : B. O. 

Tefrika : ~H 
r IJlf '. ~. lllQbım bir program hazırlamış· kısımlan gayrı menkul inşaata , mater- k 1Y y k - 0 t b yl k a ·yett-.-11. ,. ·'•ııı . . . . . f o ayca om r sa a ı ece v zı "'1ll • 

• 11" k.ın dıkkatl bılhassa fabrıkalar~n yelin ıyl bır halde m~h~ azasına ve Diğer cihette n mevcut kömür ma- Kesilmiş bog., azlardan fır/civan 
Be Udre H noktasına ç~vrll?'iştır. personel ma2şlarına gitm~ştır. . . denlerimizln zenginliği de Türk sanayi- J 

a01' lcıı ne bu lstlhıal zatr bır mıkyas- 1 Bazı devletlerin genış mıkyasta sı- indeki hareketi blr kat daba kuvvetlen- h l l d k l l b .,l 
-- . Ayda 40, senede takriben 500 lahlanmaları karşısında Fransız hükO- direcek ve hızlandıracak mahiyettedir. lrı ll arı Uyuyor, ayış ar a ag an-. 

er - lreden fazla çıkanlmıyordu. Faka t 
1 
meli milletinden yeni fedakarlıklar isle- Ancak k ömürUn mevcudiyeti, yalnız ,. l • / •h ·ı l ·ı k 

1111" ~11 ~tbebi r11brtkala.tın r an dman ki· I mfğe m~cbur kalın ca bava nezaretine sanayi için nan değildir, aym zamanda mış vucut arın o üm ı tı aç arı e ıv-
ttfJI ~ 1' ll'Q-!ndeo z iyade siparişlerin a zl ğı daha üç milyar vermeğe karar vermiş- mevcut ormanlarımızı da korumak ıa d ., •• •• 

lf 'YYa.re hüc relerinin lmallrd ~ kul- : tir. Böylece bu nezan tin emr i altındaki zımdar. Çünk.O Türkiyede er geç ısınmak ran lglnı gorUyOTUm .. Jlf' ~~il ao bin işçi senede kolayca b in tahsisat yekunu brş milyar olacaktır . için kömür kullanmak lazımdır. . . . 
lre çıkaracak kudrette idi. Motör j Bu sayede bu sene için bin beş yQy Diğer taraftan yukarda bahsettiğim Tuhaf bır r ece \ lerdir nr'kada.şlık etmış olnn n:evkufların 

O İ)~taları da ı:; bin mütahassıs i~ç· ıe- tayyare imalin i göz ö:ıOnde tutan bir gibi , komşu memleketlere kömür sevki- Bu birbiri peşine hadis olan vak'alar ayrı ayrı elleı;Jnl sıktım: . 
O~ bu tayyareler için luzumlu olan 1 p rogram hazırlanmıştır. Hava silahlanma yahnı temin için, TUrk ticaret filosu beni arttk uyuyamıyacak bir hale getir - l - All~ha ısmarlndık, darısı sızın ba-
r t'2 llıotörü y ipab=lfrlerdl. Fakat hava 1 planı Oç merhalede b!şıtnlacaktır. İlk ziyadesile kendisine iş bulma imkanları- mlşti. Gözümü kapamak dmkAm yoktu. şmıza dedım. 
~ttl i!e tahs is edilen kredile• klfa- I meıhalede kadroların modernleşmesine na malik vaziyettedir. Binaenaleyh ttca- P etrol ı~mbasmın 'Verdiği pek az ışık al-1 Içl~rlnden bazı~ı , ~~ekl:ür etti. Ba -

oı". •r,, Old_nğundan hllkOmet ancak 400 yarıyacak olan tayyareler yapılacakbr. ret filomuzun kuvvetli olmasına kömOr tında -~~amda acayip hayaller beliriyor - zı:~m ise. ters ters Yilzüme ~aktı. ~nlaşıl
de -U1ore sıpariş etmişti . Bunun ifn 800 İkincl merhalede bu imal edilen mikda~ madenlerimizin mühim yardımmın do- d u. Buyu'k Fransız ihtlldlinln mu~telif dıg~na gör:e onların çıkma ümlt~eı:. yoktu. 

. ~ti il frank sıı rfedilmlştir. Buna p ro- ı artırılacak ve Uçüncü devrede de yenı kunması tabiidir. k.itaplarda okuduğum t<!ferrliatı .g<Yzle - Koguş.ta~ çıkar çı~a_z :beni mtidur ocıa-
fl/J ~ (ilk tip) tayyare mode l'eı inin ha- ı Onitelerf n yer alm ası dUşütı Ule cektir. Şurasını da gözden uzak tutmama- nmde canlanıyordu. Patis sokaklarından lsın~ .göttirdüler. Mudlir bana karşı çok V,,@ ... ......____ hdır kl bu ün kömür sana u deyince akın akın coşan halk ~abakalarını, sokak nazık davranıyordu. . . 
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anla başlarında saçlarını ırlızgAra vermiş halk - Buyurun otıınm dıye yer gösterdi. bit' JŞ SiYASA aşve i ra ol~~ı:n:~d~r~Ça ü::u şb~ ~~ me~~~lu o!mı~ hatiplerini görür gibi oluyord~. Mey - Sonra böyle karışık zamanlarda .. husule 
Si _ ş l k tl d k ~ U ~ benzin dnnda lourulmu.5 giyotinler sanla gözleri- gelen nfnk yanlışlıkları affetmelıdll'. On-

1 Naibinin sarayında! ~an meme e er. e om r en k m min öntinde işllyardu. Giyotinin etrafına larn hoş gözle bakmalıdır. vazı.yet tamir 
ngı· ı· F ıstlbsal edlldfğ'I gı~I, diğer blrço ad- dizil~ askerlerin çaldıkları trampetleri edilmiştir ... diye bazı teselli cümleleri söy-

1 Z • raflSIZ (Üsttarafı 1 lncide) deler de el~e edılmektedir. EzcUmle işitlyorudm. Kafası lkopan, mahkümların ledl. sonra üzerimden çıkmı.ş olan bütün 
~"k "" . . f k boya sanayıır.ln esaslı maddelerini kö- boğ'azJarın<ian fışkıran kanlar üzer.ime eşvaYJ getirdiler Saydılar ve teslim etti-
~ erı ıttı a 1 dostane bağlılık tan çok memnun kaldı- mUr temin etmektedir. Katran, zift, sğır sıçrıyor, ellerimi bula.ştırıyordu. Kesilmiş le; Elimden de .bir makbuz nldılnr. son

jtını tzah ederek 'l'ürkiyenin refahına yağlar kömür san~yil neticesi elde edl- boğazlardan tırlıya.n hırıltıları duyuyur ra :. 
Ve Almanlar çalışan hük umet hakkınd~~I hayra~lı~- len maddelerdendır. Z E T A kayı.şlal'la bağlanmış vücutıann ölüm ih- - Buyurun dediler serbestsiniz .. . 

I tarını söylemis ve şunları ılave etmıştır : - tilı\çlarHe kıvrandığını göıilyordum . A - Beş altı süngillUnün muafazasında 
l't DRlltere lle Fransa arE:smda yapılan «Bay Başbakan memleketimizi §e- Ne kadar detA bir k~bus . çindc 1dlm. Gün açılınca girdiğim hapimaneden elimi kolumu sai-
't& trt anlaşmanın, Almanyada bıraktığı reflendlrdifln;zden dolayı bütün Yugos- ya kad'ar böyle acaytp ıhayallerln lı)'l~mık çıkıyordum. Ve buna inanamıyor-
~hler ha\a devam etme ... tedlr. lav milleti namına teşekkür ederim, Kra- ş k tesirin~e Jcald.ım, sonra yava.ş yavaş dum. Sanki bana şaka yap~lnrdı. · ştm-
"- ilZDteleı i eski aske i ittifaklar llyet hQkQmetlmiz namına ho~ geldiniz e er oturdugum yerde kendimden geçmiş de - dl peşimden gelecek bir gardiyan blr yo -
l~ eınlııe avdet ~dilmiş o'duğunu teba- derim r ln bir uy kuya dalmışım. Uyandığun za- ıumdan çevirerek ve yüzüme knhk~1n -

~. ketUrtrek, log\' iz • Fransız anlaşması- B~y Stoyadlnoviç kadehini yukarı y ı• yor uz ?. :anil v~:ıt h ayli geçmişti. Içimde tuhaf arla gU!erek: ı 
~· ı"'' • ŞaQı yukarı ateş pOsk Urmek- kaldırarak. · « Türk kurtarıcısı BOyük r m vardı. · -~ J - --· __ - • - Ulan amma da saf kalplisin ha!. .. 11 er · B kli · B • . Şef AtatOrk'Qn yOksek şereflerine ve lnsanlann şekere olan ihtiyaçlarını e yorum _ _ _ _ _ -.ı:. ~ 1o1 w.. Nereye gldıyorsnn .. . Seninle alay ettik gel 
• .\\ u tazetelere gö•e, Fransı zlar bır Türkiye hükumet reisi ekselans Celal Ba- burada y8 zmak ve bu maddeye olan o gün akşama kadar buyük bir ümit bakalım i~e~il:: · .. dlyec~ ~ibl ıgellyordu. 
~lllen tthllkrsi • icat etmişler. Hal- yatla Bayan Bayarın sıhhtine ve aziz dos- ihtiyacımızı birer birer izah etmek ben- dle ·be~ledlm. Hemen 0 gün tahliye edJU- Bu ihlsle yuruyuşume :\>ır surat geldi. Cad
Gtt 1 ortada böyle bir teh\lke mevcut tum Dr. ROştü Arasın sıhhatine içiyo- den ziyade çok muhterem doktor arka- vereceglm~ umuyordum, B ütün dikkatim deden adeUı. koşarcaı:ına bh;: hızla evimin 
>e.ı llllş. Nihayet lngtl'z efkarı umumi- rum » demiştir. dtş\arımın vazifesidir. Fakat şurası da kapı~an gırecek ve ismimi çağıracak olan bulunduğu semte dogru gltmeğe 'baş1a -
~~de böyle bir kanaata fş•irak Bundan sonra Bs şvekil Celal Bayar muhakkaktır kl bug ün insanların mUbim ~dıyana telnt>rkitz etmişti. Fakat ümit- dım. · 

tlcr. ayağa kalkarak Bay S toyadJnoviçe Türk- ihtiyaçlarından ve en esaslı gıda madde- ler.ırn ~a çkıyordu. saa.tıer geçiyor 'beni Evde : 

ı,Ue ~~he lngilterenln orta Avrupa dev· lere karşı gösterdtQi lütuftan dolayı te- terinden birini de şeke_r teşkil etmekte- arn7ağa acımse gelmiyordu. O ıgiin -.ık - Eve geldiğim zaman pek iyi bır ka-
~~'.1ne ikfüaden yardım etmı:ğe ktuar şekknrde bu!unmuş ve ber iki memle- dlr. Gıda maddelerim ucuzl~tm.ak ve ~ :böyle ettim. Diğer mevkutlar ımutat- dın olan pansiyon sahibini bUyi.ik bir me-
ı.~·11111 olm Al gazetelerini bOs- halkımızın bu maddelere olan~ ıhtıyaçla· arı veçh!le tskaımbH oynamakta d rak içinde buldum. Çit.ada ihnstınhanede 
11\llQıı 11 ası, man ket arasındaki dostane münasebet!ere rını kolayca temin etmek tmkAnlannı ediyorlardı. İhtiyar ımiralayın d . ev~ 

Alç tden çıkarmaktadır . temas ederek Balkan devletlerinin bütün bulmak hususun da Cumhuriyet heyecanı artık '°'e"mişti. M ül"-ün gece.kı çalıştığım bir kaç ay zarfında pek mun -
" g bl s oda · · - ı ..,. y c.=m DJmft tazam a>ir 1hayat geçirmdkte olduğumu dt~0 emay ne Zttytuııg r yazı 1 

dünyaya bir misal teşkil eltfğını soy e- hUkQmetlmlzin girlştigl siyaset r.eıice- ıılyefden kimsenin lba·hsetti ·ı - go .. rmiış olan ı'htı"yar ka· dın benim birden-
~ r ki· • ı ·1 T havza ·ır.da . a t k g yoktu . Onu -1-.ı .... • ngı tere, ona ., · miş ve Belgrada gelfş1€rinde kendilerı - sinde biliyorsunuz ki şeker, tuz fiyatla- r ı unutmuşlardı. Ben bu un t bire aaybubetimin sebebı'nl nnlıyamamış 
ı ...,Yayı h t etmeğe kal)rmak . • . • bö 1 u mayı b 
ll•ttU ra a sız · ne karşı gösterilen samımı tezahurattan nnda mOhım tenzilat yapılmıştır. Ye hA.dtseler içinde çok ve adettı. derin cır U:ıayrete düşmUştii.·Ka-

OlQı .. "• hak1kt merıfaatlarile h '.ç alakası rok müteh8isis oldutunu anlatmış ve : IQte bu sayede halkımızın şeker is· olmaıanna veriyordwn B ... t yuvarlanmış pıyı a"•nca ilk lAfı: 
"1llJ b' 'k k" t kf dl T 'i ' €u.tm}e de kO .... 
li ır polllı a. ta ıp c me e r .• «Kadehimi Yugoslav Kral nalbi Başvekil tlhlakinde mühim bir. yUkssliş kaydedil· nuşmuyorıarctı. Yalnız iSkaznlbu... D ur ~ - Nerdeydin doktor diye sormak ol-

~~ t kllllsa lngl ltr.renın Alının metodu- ekselans Stoyadlnoviçle Bayan Stoyadi- miştir. Evvelce Türkıyede adam başına m adan oynuyor, bitiriyor tekra b 
1 

d e hlh . . 1 ~ t".eikr ' r aş ıyor u. 
)or " etınesit e gönnllerı rıızı o ma- noviç şerefine ve sıbhatlanna ve kardeş senede 4 Ua 4,5 klb şeker istihlak edi- a r bitırlyor ve ı.eıcrar başlıyorla d ' 

' ulyo 1 ki lf k b lkt 6 k h gece kuru taıh · r ı. O • . r ar : Yugoslav milletinin refahına içiyorum. » r en, bugün u m ar ya çı mış r. . talar 11zerJnde artık bir 
lıı,l'a Bır d~mla kan ~kılmadan Avus- demiştir. Türk milleti beyaz ekınete olan ihtiyacı kül~~ J'ıal.lne gelml:ş olan vücudümü bir 
&.:tll\Qı ilhakını ternın eden Alman biraz daha tatmine muvaffak olmuştur. t tirlu rahat eUiremftAım aı·r 
'""11 k h ~ · gece evveık· ~ asına karşı m1nnettar 01ma~ la- b Bazı komşu memleketlere nazaran eyecan lar, giindtizkl ü.rnıtıeıimln 1 

lbtı~· yoksa lnglltere böyie bir ıl bak Ha eşistan işi Türkiyenin şeker lstlhlAki az değil, bila- çıknıış olması ben i a.detrt yıpratımıştı~ 
trıtd •it karşıcnnda A vrupada kanın kls fazla ise de Batı memleketleri~ ~o- n lr!eran çok bozulmuştu . o rada ayni ha-
d~. tyl iÖtürecetlnden ÇOk korkll)Or· yarın konuşuluyor him bir kısmına nazaran Şeker istıtılaki l etı 'l"Uh fye içinde uzun mü<idet k als 

İ>ı maatteessüf Türkiye de oldukca azdır. meHka.tı a k! Yemi '.kaybetmek imkAn~Y=~~ 
~)' hr tir gazete de şöyle b ir mu- (Ust tarafı ı lnc14e) Mesela logiltcrenin senede nüfus ba- ma ımevcuttu. 

~lrYapıyor: Neca~i Cenc,·redc bekleniyor şına şeker istihlAkl 52 kilodur. Danlmar- Ertesi gün uyandığım ıaman 1 ~~ı ı hında lugi'le re fçtn ne ise, Çe- ' . -- kada bu miktu 50.4, Hollandada 36.1, hassas bir tll:ı.ldt!ıydlın, İyi dit.şu ~ayr 
ovakya da İngiltere i~·in odur. • Cenevre, 10 ( A. A.) - MtlleUer Fransada 24 Çekoslovakyada 18 kilo- 1Yi tröremiyordı.mı. Urnitı run nem yor, 

1-rı ao -sen Z&y'urg tu nıntaltayat şun- Cemiyeti Konseyi toplantılanna devam dur. Görülüyor ki Türkiyede şeker tstib- tı. Çıkmak ıneseıesı gali:a be~t ::rıımış-
llive ediyor· etmektedir. Yarınki lçUmada Habeşiş laki eski~lne nazaran her ne kadar faz- Jandırmıyordu. o gtin .. d yecan -" ç · . . . • 1 · ' ' M .gAh lk u e gAh uyuyarak ~~kt •kcs!on~ysyı Aln.'fnya aleyhın tan ıstılasının tanınması mese esı gö- lalaımışsa da gene bu miktarın yuksel- erevetin ilZerine sırt ü t .. 

b't ~Olilikasında kuvvetlendirmek veya- rQşülecektir. Habeş imparatorunun Mil- mesi lazımdır. Ancak yukarıda saydı gözümü tavan tahtalarına di: u k uzanıp 
~"' u Politikada Çekoslovakyayı kul- letler Cemi yeti . Kônseyl müza- A-ımız memteketlerde ekmek istihlaki dlm. Geceden korkuyordum 

0
ere geçir -

... ,lt - 1 1 ·ı C dl l .. nun s:ıat-S ısteyenler, rlandayı ngı tere kerelerlni takip etmek Qzere enewe- zlyadesile az olduğundan ter esas ar lerı •ban a dah a uzun, da.ha kasvetr 
11

_ 
~1' de köprü batı gibi kullanmak ye geleceai blldirilmektedir. gıda maddelerinin lstlbla.kl umumiyetle yordu. .. _ ~ ge ~ 
ı, her lllertn vniy~tlne geçerler. Bunun- fazladır. tşte bu sebepten de şeker istih· Ertesi ıün ~ · ı.; .t.J l! · 
Oltıı k.~'btr, Almanya, kendisine komşu Japonlar bir limanı lAki yük.sektir. Mesela Polonyada şeker 
~~il UÇQk devlet'erln şunun veya bu- : istlhl!ki nüfus başın l 8.8 kilodur. Hal- Ertesi iiln Yine mecalsiz bir halde u-
~lkısadı11a h"zıııet etme!ine mant bombadıman ett1ler kımızın en esaslı gıda maddesini ekmek yandım. şekersiz 9ayla.r, Jçlnde gıı!ır, gı-
"ltaılltıir. Al~~nlar, Çekoslovakya m.e· Tokyo, 10 (A. A.) _ Amoy limanı te~kll ettiğinde~ !ekere olan ihtiy.acın cır ktun daneleri lbu1unan ekmekle yap -
~r.. kendı ışl e rl telAkkl etmektedır- bu sabah Japon harp gemtlerl tadından 1kıncl hatta uçuncu dere~ede geldığinl tığım ka:hvaltıdan sonra kerevete uzan

- Sorma dedim başıma gelenleri... 
O hayret.le benim üzerime !başıma, 

günlerdenberl lbüyü~rek iblitUn yüzümü 

kaplamış olan sakallarıma bııkıyordu. 
Düşkiin halim ve pis kıyafetim merakımı 
daha çok tahrik etmiş olmalı ki: 

- Anlat Allah aşkına diye ısrar etti. 
Kısaca : 

- Hapishanedeydim 'Cicdim. 
Gözlerini açarak ıstavroz çıkardı. Ve 

ben acele bir kaç kelime 11.e baş!mdan ge
çenleri -anlattım. 

- Allah korumuş seni dedi ... Annenin 
duası Uzerindeymi,ş... · 

Hakikaten hapishaneden kurtulu -
şum bir tesadüfün eseri "idi. Yoksa sorgu
suz tıkıldığım bu yeroe belki nylarca kalır 
ve belki bir yanlışlığa kurban olarak kur
şunlar altında can verirdim. 

- Keselim dedim bu Hifları .. . Ben bu 
G'ıalimle içeri glrmiyeyim... Sen bana bir 
kat çam~ırla haıvlulanmı valize koyu .. 
ve1'. Evveıa bir hamama gideyim. 

Bu kadar yorgunluktan sonra iyi .l}ir 
•banyo ıhron gecelerdir pis yerlerde ya~ -
maktan hasıl olan kirler imi giderecek 
hem de !beni raıhat ettirecekti. 

(Arkası va_r-
bombardıman edilmtştir. Bu b )mbardı- gözden uzak tutmamak ıcap eder. An- dım akibetımin ne ola.'bileceğ!ni düşünü -

~~ııe Alman gazelerine göre, ç~~ manı mtıteakib Japonlar adaya asker cak CelAl B1yar hnkOıneU h.a~at seviye· yordum. Bu fSırada kapı -açıldı. Elinde bir 
S~t il 80 Nisan ile 1 Mayıs gecesı çıkarmak teşebbüsünde bulunmuşlardır. sini ucuzlatmak hususunda gırıştlti ~saslı defter buluna n bir za.blt dçeti -girdi: 

~ ~, Al111anlarını tenkil fçln şiddetli mllcadelede muvaffak ol.m~ için ınhi- - Doktor x x d1ye bağırdı. Klındir. ~---.. -------
"-~rhlllı bir harekete geçmek üzere İran halıları salara alt gıda mad~elerını nasıl ucuz- - Hemen yerimden fırb.dım. Ev kndınlnrı : 1 
' 

111
k.lann1 yapmış imiş . Fııkat SUdet- . . . . . latmata karar verdıse, eokerlerl daha - Benim dedim n e var... E')ki kiler ananemizf bugünün 

~ti erıaup bir gencin haber vermesi Iran lktısat Vek4letlnın bır tamımı- ucuzlatacağı muhakkaktır. - Ser.best bırakılman için emir gel- şartlarına uyduralım. Bugnn ün kileri 
:'• bu tetebbUs geri kalmış. ne g ö:e İstanbul veya londra üzerinden işte bu sayede halkımızın b:>l bol dl lhe.ydi buradan çıkacaksın ... reçt.ı , şurup ve turşu kiler ld ir. 

s;ttın bu neşriyata bakılıncıı, Hitlerin ihreç olunan l can halıları ancak Iranın ıekere kavuşacağını görmekle ne kadar Bu söyleyişe evveıo. inanmak isteme- llL Ulusal ve f.'kon:::I 
•bt11ııı ..... l Muuollni ile yaptığı mülakatın taku anlqmaları yapbfı memleketlere ıevinecetint ve bükdm3t1mb:in ne kadar dim. Günlerdenberi süren blı· ıztırabın 'ı Arttırma Kurumu 

-....alreu daha JyJ anlqılıyor. saulabllccektlr. (Almanya veya lsviçre-{lyerlnde bir it yapJcatını kaydetmeyi ~rdti1 bir aerap olma.sın dedim, Sonra ...... MeM« ........ 
111111111

., 
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Romanyada yapılan araştırmalar 

cO.ı tarafı ı melde) Eyalet kumendanhırı. 
M•ıva'ckat bir müddet için her türlü B!lDlH vasıtasile yapmaklığımız ic ap 

faaliyetimizi, herkesin istirahat etmesi eden bilümum i~leri bildireceğiz. B 
için tatll etmekliğirnln münasip olacağı- gltmiyeceğim. Şayet hainler gene ga 
nı zannetmiştim. Bu sefillerden uzak bu- gelirlerse siz. ne yapmak lazımgeldiğ 

en 
lip 
ini 

ae 
hınmak ve lejiyonerlere ait kitabın ikin-ı billyorsunuz.» 
el kısmını sükünet içerisinde itmam et· Lejiyon kumanda?larından Nicsl 
mek için ben de gltıniye karar vermiş- Totu 130 Mart 1938 tarıhli mahrem me k-

tin. l<'d:ut bOtün memleket dahillndeki tuhunda ~öyle diyor: 
siz muhterem kumandanlar şunu arzu « L 0 jiyonerler, 
ettiniz : Mncadeleye şiddetle devam et- Emrin!z altında buluuan lejlyoner le-
meyi ; Lı- j1yon şefioln başını isti yenleri re aşağıdaki nç stialin sorulmasını ri ca 
berter af etmeyi. ederim: 

, 
e-

Hayatımızın bahasına da olsa mu- 1 - Şayet kat't mücadele başlarsa 
kavcmetten geri durmıyulım ve yeni ka- her türlü fedkarlıklarda bulunmak sur 
nunuesasl çerçivesl dahilinde bir liberal ttle sonuna kadar kapiteni takip ed e-

kabinesinin te~ekkülüııe mnmanaat ede· cekler mi? 
Um. 2 - Şayet icııp ederse, her tur lü 

ek «Her şey vatan için,. partisini ilga maddi menfaatlerden feragat eder 
ettim. Fakat onlar bir fey unutmuşlar- kapitenin bu büyük daveti karşısın 
dır : L"Jiyon kalmıştır. Bunu onlar ilga bir lahza tereddüt etmlyecekler mi? 
edemezler. Ben de edemem. SHere so· 3 - Ôlllnceye kadar sadık kalaca 
ruyorum: Benim veyahut onların duy- lanna ve kaplten tarafından veril 
gularını bertaraf etmekl!ğim•z kabll mi· yUksek işaret karşısında geri dönmiy 
dir? Hayır 1. Afağıdaki kararı aldım : ceklerine dair •< Mata Marie ,. yemini 

da 

k-
en 
e-
nl 

A ) • Herşey vatan için ,. partisi yapacaklar mı? 
. mülga vaziyetinde kalmalıdır. Ticaret Cevaplar, bil~hare gönderilecek em 

likide edilmelidir. re tevfikan gönderilecektir. Cevapl ar 
B ) L~jtyon kumandanları ve vefleri ile beraber şahsı mütalaalarınızın ve he 

tarafından idare edilen, lt>jiyon grupları nahiyede, kazada ve sancakta yem 
kalacakbr. edenlerin ve tereddüt gösterenleri 

r 
in 
n 

A 

C ) Lejıyon kum_andanları ile irtıbat, idreslerinln tam olarak bildirilmesi la 
tamim ile delil, tayin edilec•k kuman- zımdır. Cevapları 20 Nisana kadar gön 
dan!ar vasltasile haberdar edilmek su- dcrmeyenlere, fena not verilecektir. 
reUle yapılacaktır. • Yaşasın Lrjyon ve kaprteni. ı. 

O Q G U El·zıu·ınn /Jeled(iJf. 

-
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iLAN TARIFF.sl llİ.'JfNU!linden: 
n 

Südün kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

Umum satış·ye-ri :· lstanbul, ~ahtakale Cadde~i 
(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

zmınunaa Satı, Yerı NEŞET SOLAKOGLU ve ORTAGI 
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Sarıkamış Belediye Riyasetinden: ~ Trabzon Tiearel ı:e 
Sanayi oda~mda 11 

Trabzon da Moloz mevkiinde ırno Sarıkamış Bele.:liye caddesi üzerinde muhtelif kenişlikte Belediyeye ait daiıı• 
li r 60 k k l

• b d lli B bl dukkanla ve palas oteU önünde altmışar metre murabbalık iki arsanın 5etışı 
a uruş eş l e e orsa nası - 1 5 38 d - 'b " n a t k 1 f ıtl k ·ıt · en ıtı aren 15 gUn muddetle arttırmaya konulmuştur. fstek!Uerln aele-i 

k 
ş a ı apa ı zn usu e e sı meye dtyemize mOracaatları. (No 288) 4 4 
onulmuştm. , 1 · -

s 
1 - Eksiltme 3-6-938 Cuma günü ı 

aat 15 de Trabzon'da Ticaret ve Sana
l Odasında teşekkül edecek komisyony 

c a yapılacaktır. 

Trabzon Vilayeti Defterdarlığından: 
~ 

2 - Bu işe aft evrakı keşfi ye ve Mahallesi Soka(ı 
Varidat kapı 

Nevi 
Hududu hazırasl 

n ş 
8 ncl UJlfada ıantlml 25 Kll.11lf Belediye tanzifat atlarından doğa 
,. u. tay satılmak Uzre 11-5 938 gününde artnameler Trabzon, An.kara, İstanbul ve 67) 

Tapunun No. 

e 

e 1 

• • • • uv • e • • • 7fi • itibaren 15 gün müddetle müzayedey 
& • • • 100 • konulmuştur. 
• • • • 160 • 26·5 938 Berşenbe günü saat 14 d 

Erzurum Ticaret odalarında görülebilir. İskender P. Meydan c. 69) 
3 - İsteklilerin % 7 buçuk hesabi- Mağaza 

• e 1163 liralık muvakkat teminat verme-

Mayıs 937 161 

1 • • • 200 • Belediye dairesinde ihalesi icra kılınaca - s 1 ve bu yıla ait ticaret odası vesikası 
e Nafıa Veka.letinden alınmış yapı mü· 
eabbitllğl vesikası göstermesi ve yap
tı işin en büyüğ'Unün bedeli on bin H

üç tarafı yol bit • 
tarafı Nemli o , 
g-uıııarının Ci , 
han ote-U pt 

t-

n 

2 • • • ~0050 • tından taliplerin beledi yeye muracaa 
1 • • • • • 
lllıı wr~ce!_ ldttıseler DOGU Oaze· lan ilan olunur. (No. 306) 2-1 ted idare Modorıuanne mOracaat etme· . . . 

r:e~~t:'T!WPr. ııaıııar için bUIUBİ Erz·11rıun J/p/erti.~e . 
Kırmızılı ııanıarc.ta tarife bir mlıll R ı !J a .ı.;et ı il den .· 

fıılaalle alınır. 

v 
t 
tı 

r adan aşağı olmaması lB.zımdır. 

s 
4 - Yukarıdan yazılı saattan bir 

aat evveline kadar teklif mektupları 
omlsyona verilmiş olmalıdır. Postada k 

> 

> 

> 

- ' 

> 

> 

Han 

Mağaza. 

71) 

73) 
75 

77 

> 162 

178 

163 

mahdut 

Elsvak cadde-si11' 
de 276 nuJllarJ' 
h var 

Adres detfotlrmek 25 kuruşluk üc-
rete tabldl?. 

Yoksullar korumuna alt Piyanğonu 
keşldesi 10 Ta:nmuz 938 tarihine uzatıl • o lacak gcikmeler kabul edilmez. ı > > 79 > 164 

DOGU Abone tarifesi 
8enelltl : 12 Llra 
Alb afhtı : 7 • 
uo a1htı : • • 
Blr ayhlJ : 1,00 • 

dıiı Han olunur. (No.307) 2-1 

ZA)'İ 
Mühürümü kaybettim. Yenisini yap 

tıracağımdım eskisinin hükmü yoktur. 

. 

ECNEBi MEMLEKETLER lçlN Erwrum Camlikebir mahallesinde 
ZÜHDÜ ÇIGlRKAN 

n 
Senall ll : 2• Lira 
Alb •Ylılt : u. (No: 308 

~rzurum Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Sıra H .• 1. Bina Eski kirası 
N<r. No. No. Gayri menkulün cinsi Gayrimenkulün mevkii Lira 

ı 3 3 NUmune evi üst kat IstanbUl ı~apısı cadde& 125 
2 3 3 > • > alt kat > > > 125 

3 ' 8 > > alt kat > > > 1~5 
• 4 8 > > Ust kat > > > 125 
5 5 6 > > alt ve üst kat > > > 250 
O 6 4 > > alt kat .. . > > > 125 
7 6 4 > ust kat > > > 125 
8 7 ~ • . > alt ka.t ... > > > 125 
9 7 2 > , > üst kat > > > 125 

10 8 13 > > alt kat > > > 125 
11 8 13 > > ... üst kat > > > 130 

Husu,s1 'ida:reye a.lt olup bai'lı listede yazılı Nümune evlerinin 938 yılı icarları 

6 Mayıs 938 gUnünden Hiiıbaren 19 glin müddetle açık arttırmaya çıkarı.muştır. Bu 
evlerin tcar: ihale.s'i 25/5/938 ~mba günü saat 14 te vua.yet Daimt Encümeninde 
ihale ..edHeeektlır. Tıtliplerln EncUmen kalemine müracaat etmeleri. 

_ . _ . . __ (No. 297) 4 • 2 

Kars Hayvan Borsası Satış Cedveli 

Çqit Sayı 

ôknz ''5 
inek 234 
Koıu ökQz1l 84 l 
Manda 22 
Bu ta 2 
Dana 45 
Ôgeç 74 
Toklu 9 
Marya 149 
Kuzu 1 
Keçi 7 
Tere yatı 472 T. 
Paket yatı 22 P. 

Af1ırlıf1ı 
169442 

.. 55620 
210339 

8720 
640 

4775 
4180 
335 

7665 
95 

300 

Jçyatı 26 Çuval 

7425 
68 

1712 
87 

214 
10 

Yaıtlı peynir 6 T. 
Yatlı peynir. 16 T. 
&ımar 94 

[ .l\\lsan aylıkcetvcll ] 

En ll~a4ı 

Kr. S. 
7 46 
6 66 
5 83 
5 71 

10 50 
6 87 

11 25 
10 00 
10 00 
10 00 
8 75 

52 00 
58 00 
18 00 
15 00 
7 00 

1800 00 

En yukarı 

Kr. S. 
15 00 
14 16 
17 50 
11 00 
11 25 
11 25 
15 00 
11 80 
17 50 
10 00 
10 50 
65 00 
58 00 
·ıs oo 
15 00 
7 00 

2200 

Orta . 
K. S. 
10 44 
9 79 

11 77 
8 85 
o 00 
8 51 

13 12 
00 00 

12 68 
00 00 
00 Oô 
oo oo·. 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 

• Çifti 

) 

t 
5 - Eksiltme haddi laylki bulduğu 

akdirde kat'i ihale oda hey'etlye Borsa 
Encllmenf kararına bağlıdır. 

(No. 283) 4-2 

r. 1'1'abzon İnhisat·lto· 
JJaşmiidiirlüğünden: 

c 
1 - Trabzondan Erzurum, Erzin· 

an, Bayburt, Tercan, Aşkale, GümUşa
e, ispir, Kelkit, Şira, Torul ve Mııçka
a bir yıl zarfında sevkolunacak lnhl
arlar idaresine alt bilcümle emval ve 
şya 1-5 938 gününden itibaren yirmi 
Un müddetle ve kapalı zarf usulile ek
ltme ye konulacaktır. 

n 
y 
s 
e 
g 
si 

s 
c 
d 
v 

2 - Z~rtlar 20-5·938 tarihine mU
adUf Cuma günü saat on beşte açıla

aktır. istekliler mezk1lr günde saat on 
örde kadar teklU mektuplarını idare 
eznesine yatırmış olmalıdırlar. 

8 - Muvakkat teminat ~ç bin lira-
dı r. 

s 
4 - Talipler bu işe alt şartnameyi 

atı~ şubesinin nakliyat kısmında her 
v akıt görebilirler. (No. 279) 4-4 

El'zurunz Zit·aat 
Jliidürliiğiinden: 

Hemen dlkfllp bakacağını taabhut 
e 

> 

> 
> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 
E.sva:k 

> 

> 
> 

>. 

> 

> 

> 
> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

81 
83 

264 

2M 
268 

270 
272 
274 
278) 
280) 
282 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

165 

166 
167 

168 
169 

170 

172 
171 
174) 
175) 
176 

> •• > > 284 > 177 

Kıymeti rnıı 
hammenesl 
L!l'a. 
(25000) 

~~ 
> > > 276 > 173 
1 - Traıbzon Belediye dairesi karşısında 'kıl.in Anadolu hanı namıile maruf )'ti~ l ~ 

kanda müfredat ve evsafı yazılı taıhtan1 18 mağaza fevkant 16 oda maıa ardf>'e tı!Q 
rnilştemıı . ebnlye ıbedell peşinen tediye edilmek şaırtlıle satılacaktır. cıef , 11 

2 - Ihale 24/Mayıs/938 tarrhlne mü-sadif salı günü saat 16 da Traıbzon 
terdarlığında yapılacaktır. 15ı :~. 

3 - Sat~ kapalı .zarf usulile yapılacağından % 7,5 tem.inat akçesi olan (lS "'i. 

liralık teminat mektubile teklif mektupları arttwmanın açılma sa.a.ttndan bil'; 
evveline (saat 15 şe) kadar Defterdarlıkta müteşekkil kom~on relslne ma: 1d.! 
mukabilinde verilecektir. ~ 

Posta ile göndeııilenler de aynı saatte komisyonda bulundurulacaktır. GerelC p06' 
tada ve gerek sair suretlerle va!ki gecikmeler kabul edilmzyecektJ.r. U , 

. 4 - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek 1stiyenlerın defterdarlığa ~ ~ 
ra.caat etmeleri ıııa.n olunur. (No. 275- 4 - 2 

fi 
denin tohumdan yettştırllmiş Akasya Gümüşhane Nafı\ Müdürlüg" ünden : 
danlarından parasız verilecektir dike· ıı~ 

ce 
m 
b 

klerin hemen (saat 7 den 10 kadar) tı~ 

azbaha yanındaki Vilayet fldanhtında Aapalı Zarf' Csuli.lfle Eksiltme İldnı ıııı 
ulunan fen memuruna müracaat edil-

m 

k 
29 
de 
ha 
ka 
13 
d 

esi nan olunur. (No. 293) 5-3 ·ı•d 1 - Eksiltmeye konulan iş: GUmllşhane Vilayetinin Pirahmet, Kelkit, P0 • 

E"rzurunı Valiliğinden: . Erzincan yolunun muhtelif kilometrelerinde yaptırılacak 38 adet Betonarme Met' 

E uru V·ıa t' . f Ş 
1 

· tez lnşaab olup bedeli keş'i 17697 Ura 23 kuruştur. 
rz m ı ye ı ıç n evro e mar· 

a bir hizmet otomobilinin alınması 2 - Bu fşe alt şartname ve evrak şunlardır: 
-4·938 gününden itibaren 15 gQn müd- A - .Eksiltme şart~amesi 
tle açık ekslltmeye konulmuşdur. Mu- B - Mukavele ~roıes~.. . . 
mmen bedeli (2500) lira ve muvak- S - Nafıa lşlerı şeraıh 11mumıyesı. 
t teminatı (188) liradır. Bunun lbalesi D - Tesviye turabiye ve klrgltr inşaatına ait rennl şartname. öd' 
·5·938 Cuma günü saat 14 de Vilayet E - Hususi şartname, keşif cedveıı metraj cedveli, isteyenler bunları 

aimt encümeninde yapılacaktır. Talip- müşane Nafıa müdUrlüğlinden alabilirler 
le rin encümen kalemine müracnat et- 3 - Eksiltme 23 Mayıs 938 Pazartesi gUnU saat 15 de 
m 

' 

eleri llln olunur. (No: 273) 4·4 4 - Eksiltme kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

• (tl'st tarafı 2 incide) 5 - Eksiltmeye girebilmek fçln isteklinin 1328 lira muvakkat teminat "'~: 
Sa.bip ve Başmuharriri mest bundan başku t caret odası vesikası ve Nafıa yüksak bakanlığının mütel 

CİHAD BABAN bitlik vesikasını göstermesi şıırttır. t 
umumı neşriyatı Ldare eden Yazı İ.flert . 6 - Teklif mektupları ücüncU. madde yazılı saattan bir saat evveline .k•~1~. 

Müdürü: . Bahadır D'CLGER Gümüşhane Nafıa müdürlUğOode teşekkül edecek komisyona makbuz mukabili' 
de verilmiş olacaktır. Postada vukubulacak aecikmeler kabul edllmeı • 

• Be.aıldıtı '1~ DO~U ~a.sımevt (No. 299) ~2 


