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G ÔNDELll< GAZETE 

usolini lngiltere ve Almanya 

iDARE YERi: 
F..rzurum Gölb sı Doğu l dnrcbnnl'st 

Puartcıfd n maada h r gOn çıkar 

Sayısı her 'erde 5 Imruştul' 

Buılmayan yAnlar geri verfüneı 

r 
lı Hatay nihayet kendi havasını teneffüs edecek IRomada İtalya, 
'latayda müfsit unsurlar ayıklanıyor. arasında a 

manya 
" 

Çeteler dağıtılacak, tahrikitcılar bir muahede 
nıemleket kadrolarından atılacak 

erı 

ldımı? 

::: 'On 
O)unıar ·" ,,_ 

Ankara kararlarının 
tatbikına geçildi 

1 Paris gazeteleri, Hitler'in Roma 
seyahatile son derece meşgul 

Paris, 12 [A. A.J - Parfste çıkan .Aslı:cı·ı bir anlaşma dn ynpılmı~ 
bütün gazeteler Alman - ltalyan mona-
~betlerinden bahseden yazılar yazmak- . Beılin , 1~ [A. A.] - . ~u~ada çıkan 
tadırlar. Bir gazetenin yndığına göre, bır gazete dıyor ki: • Hıtıe~ın Ro:nayı 
Mussolinl ile Kont Clyano mayıs ııyı ziyaretinden basıl olan netıceleıln en 
içtude evvela İngiltereyi ve orad an da mühimmi, iki memleket arasında aslıerr 

-: ~ Falih Rıfkı ATAY 
ıı• \lıı.u 
~ on blr ıgündenbert devam 

'eı..' fleç.hn kıcydt, Sancak ekseriye
lıı~ ~t3r. Bu eaerıyetln TUrk 
~:.'- ve kayıt muamelesinin ancak 
ı.."'lllıt.tı t4r dera daha tıeba.rıU.z ettıre

fllı>he Y'Oktur. Fa.ıtaıt şunu da unut

tık önce Hasan 
Cebbare ile Antakya 
Kaymakamına 

Almanyayı ziyaret edeceklerdir. bir anlaşma yapılmıi olmasıdır . .. ... ____________________________________________________ ~ 

~ olur k1 Fransa ile TUrklye 
yol göründü 

~bn:t~ya ve yeni müstakil İskenderun, 12 [A. A.] - Burada ve 
~ ~ mUhallf buhınanlar, olan- Kırkhan mıntaka?arında tescil muamelesi 
~ t4Mhr.tk kaıb1Jlyetıer1n1 şimdi mOsait surette devam etmektedir. 

~ '~ n!u:s nisbetle.rl.n1 değiştir- Fransız delegesi Garo Baruttan bu-

Milletler Konse 
işini konuşmağ 

• 

• Habeş 
aşladı 

~- :_ a.ma, va.ziyet.t çığırın - raya dönmnştür. Ankara kararlarının 
!'ttıt ._:•du 

1
ellf'Arlin<1en ıgehleni ya - tatbikına başlanmak Uzeredir. 

• .... 1a c u ansı mu ablrlnln B ·ı · dil ı. • n çe1ct1 te a.n _ una nazaran, ı an e eceA- umumı 

Celseyi lngiliz Hariciye Nazırı açtı, 
~& : m!'us ,::=t- aftın askeı t kısımlara teşmili Parlsten 

· &u.nıar halkı TUrk kalanna ı isten,cektlr · . ~t~ler silA.hl bir şap Hasan Cbare ıle Alaeddlne işten el Cenevre, 12 (A. A.) - Milletler Ce . 
• , tlttı'llşl&.r<iır 'J da 1 =ı~aya ' çektirilerek hor ikisinin de vazifesine miyetl Konseyi bu sabah saat 10 30 da 
~le.rı. ~ t: rma.:aıa. an anı- !nihayet verilmiştir. Yeni Hatay katibi toplanmış ve konseyi Lord llalifaks tu-

" ~a t~nai::a c1~:;tı umumtliğ_l ile dahilire ve maliye servis- rafından açılarak, Habeş hükumetinin 
· Qtınkü teQen gün Ankara.'dan 1 ıerı şerlığlne mUlk~ye mezun]arından mümesslllerine de yer verilmiştir. 
dönen Mö.Vö Oa.ro gerek wra· c Etem tayin edilecektir. I ord Halifaks, lngilteren 'n Milletler 

eahiı>leriM - yolda Türkı Tt:dhiş çeteleri ortadan kaldırılacak- Cemiyetine Hab~istan meselesi karar-
~ aeçl:m ttc~ydı mııamelele _ tır.Nahiye müdürleri arasında bnyük de· Antakya Türklerinin oradaki tarının değiştirilmesi hakkında biç bir 
~ btr bltan.fhX ~ ... rileceıı.ını ğfşiklikler yapılacak ve Antakya kayma- kon&oloshanemiz önündeki sevinç teklifte bulunmadığmı b5yan etmlştır . 

a~""' &• d tezahar'erinden bir resim il b ı ı d ~ kamı Şabalıa din degişecektir. n c~ murn ıns arı cı·t yandılar 

~ ~ TürkiJ"e, Suriye ve Türki- Cehere. 12 (A. A.) - Milletler Ce-
htı....~ nıttnueroetlert, Hatay an - c l A 18 R •• A mlyeti Konseyinin bu sabllhki toplantı-· s---ım sıra t1ı& tatıbl4c olunur- e a ayar ve uştu r·as ~ında , Lord Halifaks Habeşistan mesele-

\lt bir nezanc.et lha.llni muha.farza si hakkındaki beyanatından sonr a, ken-t" ~llcak eter Tllrk ekser.iyetlnl B l ld ı di muhtıralarını okumakta ısarar eden 
'dft .... --.t t'<leoek olan kayıt mua - e grattan ayrı ı ar Habeş Murahaslarına müsade verilmiştir. 
"9,_~Wcıe ·bllı!ı1lecek olUl'Sa, ge- Habeş murahasları bu mubtıralnrın Ja 
..... ~Uıi V'&Zl.feierimi2: pek ko - Habeşistrnın hiç bir kontrola t ~bi 
~ asıl münak~a mevzuu ·J~ Yugoslav gazeteleri BaşvekiJin Belgrat radyosunda tutulmadığını, Habe~ Milletinin sefil ve ,,,t olacaktır. söyledi~i mesaJ·ı hararetle alkışlıyorlar perişan bir halde bırakıldığını söylenıiş -Sn ~ da1ı.l bu suretle 6 !erdir. 

Habeş murahhasları dert yandılar 

lla. 1 ~n misaller vardır. Belgrat 12, ( A.A. ) - Türkiye Fransa İnglll~reye muzaharat etti 
~~en b~en Başvekili Celaı ~ayar ve Harlel~e Ve- FIKRA: Cenevre, 12 (A. A.) -Fransız Ha- i mparatorlar lmparıtonı 
dltve e que et ~i~cı~r~ şu kili Tevfik R.aşt~ ~ras bugnn oğleden - • riclye Nazırı Bone konsey içtimalnda Halle SelA.siye 

fı\,~tedtr. Ulus gau - evvel Stoyadinovıc ıle uzun bir iÖIÜŞ• Bır muamma beyanatta bulunarak Avrupada tam ıtf- ımlş vo Milletler CemiyeUne Frsnnııın 
.~""Qt ~ ..,.._L.., ...... ~ır ~adamla- medetı..bludlunml utşlardıırl.b k a bl llkt mad, huzur ve aUkünun temini için lngll- sndık kalacaıtını söylemiştir Konsey i9-

...... :·-·~ ve ayni zaman- .. eve re s u a ş m r e .. k1 fl . . 
·~rıne te üman .. .ı.tad b t tt k 1 le dlr Küfreden incecik bir tesle dalpnlı • terenin yaphğı te i ere müzaharat et- tlmalnl sııııt 16 ya telık etınlştır • 

.. ııı-.... -· re om- ır: uıuı sure e yeme yem ti r · ı bmda ldı 
t.w~:111181. ~tlerinl 1h1Al Ceıaı Bayar ve Tevfik RU~tü Aras 1 n ayı m. u w g 
~t ~ol.an İsken - bu iece yarısı Belgrattan ayrılacaklar- Gez mahallesindeki köprüuün başın- DOGU,,NUN AN it L e 
~hün. eter küıçUlt .memurlar dır. da Yaşl~rı üç ile beş arasında dört çocuk - - --

lh~.~ bulunamuıv.a, Par!slel Baş\•ekllhı radyoda okudnyu yere .çömelmiş oynuyorlardı. Kars Bele . R . 
S ~ l>a.tl-arın lkuvve"ı.ılenme-1 mesaj Aya.klan çıplak, saçları w:undu. Ren& ıye e ıs 1 '- Jt.t1:1 teltkU et.mi~ği söyle - Belgral 12 ( A.A. ) _ Bugnn bura· kalmış entarue:ının altından vücutlarının 

tt.....~ tlt.ftlça &r7A1 ~e-k~ o- da bütün gazeteler Tilrkiye Başveklll her tarafını l'ormek kabildi. Ne yapıyor 
1'~ ıeret Tuna, gerek Ak- Celil Bayarın Yugoslav mllletlne karıı lar diye baktım: ' cevap ver yor 
~ ~ ~ oldutu a.ı - radyo llo dan akşam irat ettiti nutuktan o civarda buldukları ta:ze tHelderl 
L...__ '- ne t&dar mUhlm ddu- bahsediyorlar. Bazı gazeteler nutku ufllcık ellerlle yoiuruyor ve bundan ildlçtik 
.... ~~~et.,. neırederek Celil Bayan alkıılamaktadır- birer çanak ımaı ed.Jyorlardı. 
l bn...:......., Hatay T.Uıiderl şu iki lar. . . !\lerakla başlarında durdum. içlerin Eg.,er Kars Beledı·vesıen; oecıordı'gv ı· ,·kı· 

' ~..._ dlkb.t fltane11dirler: Başvekil St~yadınovı~ b~ ~kşam den bir tanesi ltlna lle yapılıp hazırlan- ~ o • 
~ utla.ta bydoluruna.k ne tı1 _ saat 21 de mlsafırler şcretınc bır zıyafel kl da bir tanesinin içine .J • k k l "' b •• •• .. ,ı..tl.t lba$c&nınm ihmallne mu - vermi~ ve ziyafeti bir euvare takip tmük'ış .. bduü ça~a ar de: aldıtı bu tükrüklil aevrı mu ayese etme azımsa, utun 
4 ..... tı:, • etmiştir• Ul' ' • e yer .. . 

\t'lka. çanatı oradaki düzıün bir ta~ın u:zerme h l l • [ .J d d 
ı. .. ~~altta menfa.aıt1 olan LJ. t l l baş aşaiı vurdu: , esap ar ve yapı an ış .. er meyaan a ır 

~ ~ sotut1auılıhiı kay- nınıs a ze ze e _ Pouı . 
~'bu Dün gece Hınısta .saat 20,50 de iki Oyun bu suretle devam ediyordu. Ço /Kars halkı Belediyeden neler istiyor:> 1 neticeleri ortaya kounuıklı . G zetemiz 
11ıı ~~~ika. 2'Umresfnin hatı~ saniye kadar .devam ~den h~flf b~r zel- cukları kendi hallerine bıraktım. Gazetemiz, Erzurumda olduğu gibi, her zaman ili bitarııflık şıo.nndnrı o!'-
"1...~ 91.l»ı ~emniyetin bel zele his~edildıği blldırilmJştır. Hıç bir y J ma devam ederken kafamda t.e Karsta da halkı ve beldeyi yakındo.n ' rılmay:ırak, bu meıızudn sqylenen st;ı-
..._~ •nn<tan bhi olan Tlll'klye- h l t 0 u ilik d d b 1. f d b' 11 · 11: l .. 1 i '"'--- asar o mamış ır. b ll " tml . fikirler yoktu. Hepsi birbirin a ı a ar e en u mevzu eıro. ın a ır erı ve müta atı arı :outurı tı r na geç r-

~. a.uııee fed& etnı~z. Bun - e ur e ş k t b k t ld ~ 1 · ti r.- M B 1 ..! • ı~ · I ~ııt1dye karı an munferit bazı şeyleri ayni :ıa an e açmış ve u an e e a ıgı cevap- mış r. ı ; n son suz e e sı!ıe l eıs ne 
~=· h"kr.kı cumhuriyetinin Hatay Japonlar Amoy adasını şd ;ıı tırlı ·ordwn. Aralarında. mantı ları peyderpey ne~retml~ti. ı daşayordu. Dört senedir Rars Beledl-
.:"'t t-..._ - ttkir ve gaye.si ne ot- jşX-al ettiler klma.bn' a ~ se~et tesis edemediiini bun· Maksadımı%, Doğu şehirlerinin k:ıl- yesinin işlerini idare etmekte olan Reisi 

'ft ~~ -e.nl8'llmrş, btittin 6 ır muna . . b 1 M B d k t · · l' 
\ ~ -~Ül tef!lrler nihayet bul- Hongkong, l2 (A.A.) _ Amoy ada- lan birbiri ardı sıra ya:zıyorum : kınmı i6lerıne ehemmıyet verildi(Ji u ehmet ağa ır an e ımıze , ver .en 
'- ftı-~n T11'rk m11letı için sıne ihraç edilen Japon askerleri ada· Çocuk Eslrıeme kurwnu, Çoc~~ .!ıaf4 senelerde bu anketten çıkacak müspet 1 (Alttnrafı 2 lnc d•) 
~~t ,almlf olıdutu takdir nın itgabnı tamamlamışlardır Bu adada· tası, yirmi üç Nisanda. Belediye onund 

~· !İataJlda, tahıtk yapanlarlki ecnebllerl blmKye için İniiliz ve A- "bahçe isteriz,, diye bağrışan çocu~l~r J~SXAF ARASI~DA 
'~ ne Suriyenfn, ne de merlkan deniz kuvvetl~rlne me.nsup bir Nüfwı Umum Müdürlüğü, Belediye Reısı. 

'l\..." ar: Qtmkü Hatay mese-ıkııım gemiler adaya gıtmektedırler. Acaba. karllerlmiıı içinde bunlar ~ARIK~ILARLA 
~ ..... _~~an. Jl'ra.rua, Suriye - vü d bul .. ıı.. .... ıı..m 1 Bl birbirine bailıyacak ve bu muammay Y Y 
.._.:~ ~luk ha.vasnı ıbu- tüaa.rının cu a.c'"'6"~"' yer ar. r 
,:,"'- !btt--• ... --.. tın -· 1türlü ı.stemed1Jtleri de budur. çözecek olan var m1? 

.._ ....__~ ,.,_.u;,-..& ı, Te j ''ULUS tan Bahadır pt)LGl'l\ 
........... ~'*'11" . - il • -

UM! 
Aukclimiz 3 ü ncü sayıfada 
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Gençlik m' 
B yramı n 
hazırlıl.r y ı 

( l ' 

Lpir, [ Hu'lusi] - .. ·o 
lecak Karakol b·n ı ir >J ut ı 
olmak üzere, 19 Mayıs ld a ı bay amı
ntı. teslld Uf eden g nde kazam zda bir 
müsa.-r.ern veritec .. ınir. 

G..:rt:k mDsnın re ve g r ı.e İıi· 
man buyrnmının n ş't:.ıı b,r s r ıo g ç· 
mesı iç n mac afla ı ktı c er eK 
nzer0 Erzurum vi 6yetl B 1 d e l:ı nJo
eu istenilmiştir. 

Bu sene saklı hayvan 
ıniktarı daha az 

Oltu. [ HJSU t] - B.ı s r w L 
geç gel.llie he ağ'.,. en, O c v ı 
ve ÔıtUlü hava is de ekıncl r 
ni muvaifı:kiyctle ~k i 'erdi . 

• Hayvan 'erKlı:Jl ku u u ki de-
ğiş ki k dolayısUe ge; n b n ye n sbet e 
b:.ı sı:nc saklı hayv:m n lZ o d~ğ ı l -
oılmı~1 ır. Bir köytın' de t rint go Ü'll. 

Geçen sene ve"g y ta'>I 1800 h van 
yazı\ınişkeD, bu [CllC Y l oyd ı,.3600 
h1yvan yaz lmıştır. 

58 

noau 

Selim köyünde 
tifüs l<almadı, 
ordon kalktı 

14 :\IAYİS193~ 

Re.si 

j ni .m.u. nycsell c;ıaruk efkarı ucrnııol1en 
ceıuıp'ıırtı kllrşıhk o/mail iizere bize a.- takcırıne ıırı.eıltyorıırn: ~I 
ş~ğıdakt 11azıyı onndnmiştir. Memnu·! lli'ıSP)·in ilan '"l\nHtlllııdll 
nfy ti. derccdiyoruz:j hfıtt•e variılnl \'t' tttlısilt&tı 

1 
ff 9 şüpcs\z memkk tirrız·n iuı"r vo S~ne KRbul edilen 1 

· k. r r · hntc ·rahsUfl 
D ğirmene konan diı aıno ır IŞl n mııtu Ç:lk ~ez h b remel He e . 
• .. muhter m Doğu un (Kars bJediyes"n- Um ı.ır• ıle koy sokakları ! den neler 1 tiyo"llz?) il ş·ı~ı altında •Ç- !!26 ıı:ıo1r. 59,1~, 
aydınlatı dı ' tığ~. anket c0vaplarım be(; iye r i';lsı- 9p-~87 90,617 4;·~9~ 

ra 1 e b1r çok dertn bi hsz ve ııll\kn ne ' 93,090 49ı 
Kars, [ Hu."u i ] - lllo bnğlı Selim 1 okudum. Bu te~ t:hü n yup n Doğuy~ Zanıanmrn nit mtrnmı·ıt\t ,1 

nahiye merkn n<le çıknn mns w ka ım- 1 te ~ı rini ve t kit rfr i 8 m'ıni urette S ne K bııl edilen 'fulı=il
11 

nın te men önüne geçilmi ve koıdon lzh, r eti ... ark da~l ır h r ('ul'flburiye-t BUlt•e 

k ld 

Lirli 
a ırı1'ı ıştır. evladırm y p c ğ r: cc w oldul'ru gibi Lira 

G•re oynı köyde d ğirm• e h·r bu arzula mı ön-nde s y•ı ile eğ \.,.r. 93·i 59,0S'> r.:ı.~~ 
d·nmn > onulıırak cery "" is hc;<ıl roi - yi \'e kl rıdi .. in ı te ~ o · b rç l:.,i irim 9'\S 5fı S:i'I 52,

7

~ 

tt 
k 
lut 

miş v de~ırmı1ne y&.· yo l .r otuz A~c k bu l t ar ı d he· n d n !ı3G 65 ';Ou 6
9 

O 
lam b1t i' c aydınlal'lm•ştır. • e Ot d n b ri b · z h 1 r r b s e !lJ7 <O, 1(l 9 t ,Ol~ 

Y kmd köyü b, şdtırb1şa kat li"n 1 vrn 'e f:tunurı fçin de h ·~n~ ·ı i enıiiş?i Bir zıım.,nlar bu memlekette Y
211

\v il 

uzun yo ı tamiriue baş1nnecnl<tır. , f r a ıl o'ac k lab• r ıl ' z t n , zl - 1 r ~ rd r kllre le atılan kari• 
1

~1,ı 
G r k • ıc• tı i işiodo ge ı. ti!U un ri in aks i road ! de il' rle i bat etm - ~· il. dü ülen su ile sön türülın<~ ıtll q devamı zamanınd bili; miicadelcde m kte, bil&lı h kik•! ol n lli m tı_ka- o'rd - Bu~ün ırnvvcUI lılr itfaiy• t•I ~ 

ve köyCn rğ•çlandırılması bısus ında bul de'!lek oiac gı d n, bu kcd r fera- tına s.tı.hilr. Bi'i beğenm•y~n ı•~, ı 
ı K munbay s lih lls'un el eğerli gayret- ğeti yııı~~ııı zdım. Onu, İ"İ bu tıaldka- manındu halkın gıdasını temın e ft' ı r.ni zlkretm•k bir v<cibealr. tı elk&rı unıuu ly y nzı ü•DmlU Lu - mflcvv s çöp arabaları şekllnde~i ;·~ 

· dum. t larla naklPdilirdi. O vakıt ~eı:f~~ 
Çok sı Uı ve ı· ur i ç k b·ı~ li tir mezb le id1

• Bu5ün öyle d ı:ı ğıl, dil' 
sanan nrknd ş m1z H i yi 1 T Jınlı b le- ve lıusu'-i surette y;ıptırılarak celbe "' 
di~e lıe ·etini el, te C>per k fşa g ç knnıyon tle etler fenni şekle ıff11~1,ıU 

\ 

d. 
1 

mekle, m nf p r( *il ve cehaletle len nıez~atıadan terrılz o aralc ge 1,,v 
Kam İsa1ı kazasının Karsantı nal.i -

0 
d b k ttıfll ıth m etmeH~rtir. M rf atp r s li bak- C'Un an aş a belediye binası ~ t 

ye .ne bağlı MansurJu kö:Vünden Kasım ı.ındaki bühtanın b·ına ve tııka bış'ar.ıma Psri lı mımı ve evktıf idareı:.indefl ,ır 

l{atil bir kadının idaın 
lıükınü tastik edildi 

gii leri 
Aııkar - lstan' ul - Trabzon postaları 

Gidiş Gcll 

Oumarte i 15 Cumartesi 7,30 

P.azart 1 18 Pazartesi 14,30 

Çarşam a 18 P.cx.,. mbe 16,30 

Knrs - Ağrı postnlnn 

C.ımartesi 13.17 cumartesi 13.13 

Paznrte ı 13 17 Pazarte.s:l 13.13 

Per~embe 13.17 Çarşamba 13.13 

Oltu - Tortum postaları 

cumartesi 10.00 Pazartesi 15.00 
Salı 7 .oo Çarşamba 15.00 

Ç t postası 

Cumartesi 9 oo Cuma. 14.00 

AU Hasanın karısı Ductu ile oğlu Aliyı ze- yakışmayan lıtr vasır olmn 1 iti arilc nı;n verimli ve klymetii ot,,J vd ~ı&ır 
Iıirlemck surctile taammüden ö:1dürmek- bunden kendi 1i ve ark tfaı;;h.•"' mı tenz·b z hır ve memleketin çok mubl

3
Ç ıl~ 

mekten suçlu Kasım Alinin yanında hiz- etmekle b r bcr; bugDrl·U ue'ediye ğu güzel sinema tıinım ve ytıP11r6~ı 
metç' adı altında metresi .bulunan Ali kızı hayetıni teşkil cd 0 7• Vf t n tıP.çsi tıbkı fenr t heltılH h('p bu bilgisiz ~'~.~ 
1319 doğumlu Ayşe G~lget hakkında Stı - ker.dfst in ıntıhabı gibi, m rsub'yntile borç

1

2flDI ödedikten, alh ayda b'r oııl~ 
leyman ağırceza mahkeme.ince hükmo- ıftihıır ettiğimiz partrniz n m<>zhj i iti· almayan memur! rm her ay rrı11!lt11" 8,r} 
lunnn ö:üm cezasının değiştirilmesini ve mr.dı olan ,e b 1 itim d:ı. ry el·ni rıı i· "'laa mı vermek sure-tile refahını t f 
hnfifleşt~rllmesinl müstelzim bir sebep yetil~ i bat eden okur y z r z tkrdır ve ett kten ve bir kaç kııruşc ~azını ~~~~ 
görülmediğinden Teş.kilMı Esasiye kanu - h·ç biıisi «Şurayı d ... vleti m hk"meyo tır rn köşec:iğino koydukdttn , 11ıı 

lnunun 26 ıncı maddesi mucib!nce bu c" -
1 
verelim» diyecek kadar b ği')JZ de~il- yc.ptıklc:n i~lerdir . Hunl11r da mı > 

1 zanın infazın::ı. Büyük M!llet Me~ıısınce dir. Böyle b r söz de geçmemiştir, tez- Hun emi? ııı· 
karar vcrllm!ştir. virnttır, beledıyeııin zab tıarı meydan- Kars hııin elleıin kuhr·ne uğ'

11

11U 
L · t l dadır. yı ı mış ve htr çok ) erleri nrsıı 1

:.e 1 
1se a ebesinin Kırşehiı· Farzi mahal olarak lı yettmlz (Hü- ııe getirilmiş bir memlekettir. g~be bil; ~ 

f elaketzedelerinf~ yardll111 rnyln Han gıbi) E ivan giı.nnazlyasında b"zim nrçiz "ayimiz ve bt\tçeıtııı , ~ı 
1 

K r• b r fel" ctzodeleri e gönde•ll- okumayupta. ca ıtl ol ukl r ı ·bul ede· önülle<in arzu ettiği doreceı• tsıı '., 
m9l{ ı.z re Lis talebe"i de ke di ara- cek ol.:. k bı.e, elJclle k b lı t b Liı.il r drği'dlr. Ne çareki eldeki botu 1, r
larında para toplayorlardı. Talebenin 1 deği , tarihind r •. Htılbuki kaııunlaııLnıZ, ka b nın nUfuc;u bundan faııasın• 
bu yardımı 65 lirayı bulmuş ve para' b~lediye heyetim te~ktl eden zevatın maya ;ınkl.ln bırakmıvor. !O~ 
Kızıltyın şehrimizdeki şubesine teslim yalnız okur ve yazar olmasını şart ko· Atutf1rk cvlildlarının yegane ıo edilmiştir. yuyor, Darülfünun mezunu olm sonı ;,. yelleri azim, irade ve ilim adi n~!I• ;ı 

temiJ or. İnşallah bundan sonra bizi ana ğuna gö,.e, bunu da yakınd gorteil' 

Rakı şişesile kendi kafasını vatana kavuştu n f ylzli Cumtıurlyet Jllllasa: heyetimiz ve ben bel 

Y
ara]avan sarhoş idaremız·n 5~ yes'.nde ç~cuk arımız eyi ve ntn varidatını şu ve ya bnııun ıilJJe 

-: . . • yttksek tabsıt gOrDr, bız de '" HUsoyin !erine grçlrmeslne mü<aade eıın•~j 
Se) han villlyetının Der obm köyunden Han da )'eı lcrim1zi seve seve 0 ,,latlar _ nlacuğın1 almış, vert:ceğinl ":~~ 

olup beş on gün evvel şebrimiıe gelen mıza. teıkcd riz. 
1 

memleketine de ernden gelen 1 ~ 
ve Gürciıkap'." semtindeki M• hmed 'in 1 B lgiblzlıklc ıtUtınııı edik 11 be 1 eti- lı <vııelin i yapmış lekesiz in• on~ 
hanında mlsafır bulunan Mehmet oğlu m z işe başladığı zaman, alim ağabeyle· Bununla lıcJr zaman ve her yer ıı 
319 doğumlu Ahmet i(ce :arhoş ol l ıinden 43,023 lira borç, buna mukalıil ınnntahipler~mizi_n teveççUhlerio~ d 
dukd n sonra ayrıca elıne bır şişede do 53 249 lıralııt bir bUtce devr almıştı. lıtzme' l ... rlmızle ıft hur ederiz. Şıil\,' 
rakı al•rak, umumhaneye gilnılı vel l~te bu şekil vaziyette belediye umu- taıa_ı• dllşmcye inzum yok. Eit::,. 
umumlıaneci Fa.tma'nın evine girm k runu devral n heyetımi7. borcunu tama- karı umumiye bUkmUntl verecek ~O 
ve rakı içmek istemi~ ise de müsnade1 men odedikten sonra bü.c .. sini yüzbin hU'ı;me hepimizin kemali IJü·metle 
edilmeyince fena hıılde içerlemiş ve o l r ya yükseltmiş \'0 dörrt senelik zeına- vaat borcumuzdur. el!I 
htddet\~ elindeki rakı şiş~slni kendi ka- 1 ni htzmelinde de 621960 lirııyı memle- Ka!'s Bele1lye ~ rl fasına vurarak hafifce b şını yarala·ı' ketn imarına, inşaatına ve yarar işlerine Melımet JJı\0111 /. 
m•ştır. sarfetmiştir. 

Şuurunu, pek z"yade kaybetmf c 
1 

Bunu begenmeyen arkadaşımız, dört 
olduğu gOrnlen bu s::ırhoş ihbar üzerine senelık zemar;i .fdaresindo taş t ş Ustüne 
polisctıı yakal narak AtUlyeye tesllm koymadığı gibi, z mnıı ndaki biHce ra· 
e ilmiştir. 1 kamlarile znma.ıındaki bUtoe t liyetleri-

11' 

1 ~nlonda izim Lehli kızın si.ısleni'p hazır- de ··:.;tirirken onu evdek. clbı~emin cebim-' - Değil mi Asım Bey ... p.rtıl' 0ı 
lanmış o:duğunu gördüm." Beni görüne 

1 
de bırakmış old'ı:ığumu an~adlm ... Ne ya - '. mez .. Bilmiyorum Parlse gltrnerrı~ 

koşarak yahıma geldi: 1 pa;billrdim. Benimle ilk defa so!mğa çıkan dı bize ne anlatacaktı? ııP 
- Hazırım Ömer dMl. Bu a:kşam bera-ı b.r kadın vardı yanımda... Ondan par\l. ! Ömer Bey elindeki kadelütli ıc

9 

~~ 
bel' Çlkalım. iStiYl'ffiPZ1:m. Şlmdıye kadar S"rfettiğim - QOk kOil\lŞtUk dedi ... sıret 

1 
B 

··kt d ~ d b 
1 

buti.in emekler heba olurdu. O zaman işt~ daha içseydik . 
1 

en go e ara ır,ımı yer c u mns - .. .. . · · _ ... ııı t 1 but un gecen4n zevkı burnumdan fitil fıtil B~ı sırada dış lIB'pının 1Jli tlP"" 1~~ 
um. gelmeğe ba~adı. Derhal 'oir çare düşün - ça:ctı. Semiha Hanım yerinden !•\, '° 

. - M ~ a.ade et bana bir kaç d ıkika.. mü ı~zımdı. A'dıma hemen saat'm gel- - Geldiler galiba dedi... so.şl' 
Rlb e dep±ştıreyim ~dl gelirim ... Dedim. ı dl. BUyill{ annemin satın alıp bann ver - rn yoktu gelecek... ı' 
Octuma çıkarak acele ile ~l'blseleriml <le - Qği o1r altın s:ıat ... Ya,va~ca patrona "D- Bl~ .ellerimizde kadehlerl.Jlılıled~ 
ğl-;ıii:rdıın. . kuldum ve vaziyetimi inh ett!m. Parı.yı mıştık. Koridordan sesler gefü'

0
' 1et 

'ır bir do..t uk t cıu. B"'n bir parça! _ Oti!U,e, konuşa pan•'yond.an cıkt'~· hemen getireııeğ!ml rehin olarak saati - A•k olsun Sabri ... Haoı beJ 
daha ,:~ri gitme~ • .. yord.ım. Her fır:sat- Dogr•ı çnlgılı lolrn.ntnlnrd'.ln :nrlnc ... B r kabul etmesini iMca ettım. Adam halden beklettin bizi... ti 

• ta t klif edıyo dum. ı kenarda mükemmel bir snfra hazırlatt•m. anlar taıkımındandı: ı ~ffedin yenge... Kaba.ıııı.t p·ı 
B k 

_. 'b Şarabile, yemişlle. tamam ve mükemmrl - Peki dedi. değil... Işten ~imdi çıktım ooğrıt .. it 
- u ' ~ m yem 5.:11 t>erı:. er yiye- , · pe•· 

l i

,, 

8 

d . t ' t 'd iz 1 bir s fra ... Şimdi 'böylt' temiz b'r mn~a • FNahla.dım. Pansiyona. biı· cônüşum gel yoru7.. Macide ya'llk o1mnş, o 
rr: m .,nra a '> r ıya roya "ı er . · .. ül dl İ ç • u nın etrafında her tophnışta o otinU ha - vat, gor ecek ı Y . ç.!mde bi k'Jrku ya çok bnklemlş. 1,.; 

F"kat ~Pr det .. ·nda kız: tırhrım. Ağır ağır yemeğe ve 1~ r,e baş- kız: 1 Bu se31er kapıya doğru y!l1' ıt 
- rem vor, t•avaylarum bitırmeıllın, tadık. Bazan da tir kenardaki müzt•e u- - Bir bara g.tseydik nam olur, bir Benim arkam dönük olduğu ıçın ıı'~ 

d "O. d ~erek bır b::ı. ane buluyor ve be - yarak dansa kalkıyordulc S::ı.atler b!Ib!r- kafeşantana ııfuasak olmaz mı? görmüyordum. As:ı.m B..ey yerındeı'l 
r:ı'l'lle elmiyordu. Ben bunu bir sevg:ı lerlni hiç hic:"ettirmeden takip edlyorla,.- D"ye bir teklif yap~ dlve ... Ber'-'ket Evde de 'bir hareket oldu. ~: 

" ı, ·r k dın «'v ,ı diye sayıyordum ve dı. vaklt ııece yarısını geemek üzere idi. .,,-ın böyle bir şey Mdh olmadı. Pansl- o zaman ayağa kalkara.I< b•I' & 
r rlaıım. dev· m ediyordum. 1 Kalkalım mı diye sordum. yona selA.m•tle avdet elt'k... kama cevlrdlm. Bir an içinde ..r<' ı 

B " '. f d ~ döııUyordunı. O - Evet dedi. A '1:U Bey Sadiye Ha mırn t •mı ettl: gı;.e gel<lk. Içl mden nğır ağır bı~ 1 
·• dar yo ~nd12m ·i. .. Niyet!.m eve gel _ ~ - Ömerln Pax

1
s Jıik~yajeri başladı yüzüme doğru çıktığını hissettifl

1 

' 
Gar.,.ondan hesap istedim. Pusula re- yine ııJ\

1 

m"'k ve hemen soyunup yntmaktı Kapı _ ll l l , 
1 

··· a de sallandı ve sarardı. Maclt 1' .r · nce e im ceb:.me attım. Hayret para Sa•1iye Hanım bir bill(ır sesinden da- yUrtımü tü t' 
do.n içeri girdiğim zaman oradaki uta.k cUzM.nım yanımda yoktu. Acele U elbise ha tannan blr kahkaha. ile IdU: ş ' (Ar1'_,. 



llA l'İS 1938 

EN SON HABER.LER.9 
~lmanya sınır arı ta 
lşine ehemmiyet v riyor 
ttırı/:~rlln 12 ( A.A. ) - Hllktlmet dört yoz milyonluk bir ınasrıtf b~tçesi kabul 
k\lk~ ır. Bu paranın 130 milyonu hudut tnaklmut işlerine, 10 mHyonu iktısadt 
l4b9ıs:ırıuya hısredilccel~tlr. Hava kuv\·etleri ile demiryolu i.J rine de mUlıim 

kim 

~Yrılnııştır. · 

Türkiye lran 
Irak hudutları 

Subayların rütbe ve 
isimlerinde değişiklik 

DOGU 

Günde iki üç çarık 
satmakla ne olur? 

1 
En ucuzu 30 kuruş, en / 

pahalısı da 60 
KöylUnUn czeldenberi giymeğe alış -

tığı biricik ayakkabı çarıktır. çarık nnsıl 
yapılır? Bumin de bunu anlatayım: 

Ço.rıkcılarla konuşmadan önce. yol -
cin bir iköylüyli yolundan alıkoyarak sor
dum: 

- Hangi köydensin? 

- Nor.şenll ! 

- Şehre n!ç!!n geldin? 

i lt<lllllf/((,lj l'lf.:.llflJIWSİJlf~ alman -- Yakacak getirdim. 
ı·aıı J/t 1r·fi . ..,i JJlltlthl•tf<)ıJİ Köylil bu suallerim kar~ısında şaşır-

lııstik , ili · lı·anun prujcsi cıı. TuhnJ tuhaf yüzüme hakmağn başladı. 
Subay rUlb:: V\) isimlerlndc buzı Fakat benim de aklım çarıl~ta idi. 

l,~kk1'tırbur, 12 <A. A.) - Hulul iş'o i dcğlşi!slikler yap ımns na dair ol'>n ka· - sız çlftciler niçin böyle çarık gi -

~r11~1~~tla kuratla~dırıhın lran - 'J nrlrfye nun prcjı>!i, K mutny Milli Mndafaa yersiniz? 
~ 

11 
ıık\ ınuaherlename bugün meclis- encümeııi~don geçı>orek ruz'lameye alın· Köylil beni her halde bir deli anmış 

3 

Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 
Tcfrllrn: ~s 

Buralarda adet böyledir, sevişen 
çiftleri görenler, onların keyiflerini 
bozmadan, 
giderler ... 

başlarını 
• • çev rıp geçer, 

Yntıı kabul ve lastik edilmiş'ir mış~ır. HükO net, muci~ sebeb er Hlyıh - olacnk, yUzUme lbile bakmadan, y.ınım -
---... sında, Yarsubaylar 86!, 2771, 

3278 
sa- dan, çekine çekıine, korkn korka savuşmak Bu b=thçede - ekmek b:rası - kva ziyet nyni idi. Rı:ı ... r bir alı.şımnlık lcsi-

t ~ J)a!l\, ·ada \TCIJi yılı kanun bükumlerino göre Subay istiyordu. Peşinden yürlidüm: içmek pek moda idi Gazoz ş:şesinl andı- rııe o:ac&k bu sanatlara el uzatmazlardı. 
_ ıOtbe baklarmı harz, bundan dobyı Su- -- Yahu, dedim. ben dell değilim Ne ron kUçU~ şişelerdeki kvasıarı YY"'r a- ! ·arodııi Dom 

llllılıarebeler b:ıy yardımcısı manlisınu gelen Yarsu· kaçıyorsun benden? tıcınlr dollştm.r ve hem hararet önd ır- BoJedlve b" "k ib' b' 
r- bay tabirinin bu rUtb~ sahin, ıerl için KöylU inanmıyord•ı Ben de kendisine mek hem de kafayı tütsulemC'k i tiycnl w uyu .r ına yaptırmıştı. •") l ı: 1 k Bu bina.da muhteşem dans salonl ık 

\'"l'e,r nar 8, 12 (A. J\.) - Ac;i kuv l'ullanılmı.ıı-ıı hat la görnlmekte olduğun- emniyet vermek l'çin, dedim ki: dan ,ı nralarında bırer şlşP ı v~ •çe.l "ni cı.n, on-
d\rt Şark c:eı;lıesın...ıe haulı' il"'rlevı>rek Btıraı" k:ad n , e er·~ek rr.üna _ o.,.tleri •k ser salonları vardı. Çitada verilen kon 

1 
u J ~· ,, dan, m.ıaş ve diğer bııklarda bir d"\ğf- - Kardeşim, ben çarık gönnemi~ - ... <-crlerd t tı d'l 

1 
·ı l!Ulı'nı l'Oktnvı ele ger·irmi

0
ler ve 'kl'k ı · d ~ sertx' t dl. Tanışmaüa luzum i5rme>c'IP'1 ' crw P e 

1 
en balolarda. seyyar Cept d • ., v şı • ı · tazammun f'tmeınek şar\lle Teğ- t m. Ilk efa senin ayap;ında çarık r,5rUn- 0 truplnr tarafından oynanan plyeslerd tı t l<' c hın ll ııe'cilcrln ınPn ·ka1 atı men tııbil'lnin Üslte"mene, Aste"moıı ce bunıı niçin givdiğini öfrt'eıımek 1 t('>dlm. he>r er'{ek boş gördüğü kadının oınine i- h b e ıın1 1 

.

1 

6 6 J 6• . ep u blnada.n istifade cdifüdl. Geniş 
·.............._ nıı o kul ctmlş\er<lir. tabirinin 'l'eğmeM ve Yorsubıı.y t11biri· Neye öyle kaçıyorsun? d~rek bir reveransla kendislnı dansa da al-onları binlerce kişiyi aımağa müsalttı. 
....:::- nin de Asteğm.ne tııhviiiyle bu yanlış· Saf köylil bu •özlerlme innndı. Ilatt~ ' 01 edebllir ve kadın da buna hiç bir su· Bm bir defa yoksullar menfnotınc verilen 

D 
__ 

1 
lığıo düL-allilınesinin muvafık olacağım benden af diledi ve komışmağa b!l.!liadık retle lt'raz etmezdi. 'bir maikel balo mü.nasebetile oraya git _ 

~ )Ş SiYASA tasrih etmektedir. -Biz çiftciler hep ççarık giyeriz, .limnaz tablalal'ı ml tm. Binlerce k'şinln içinde rahat et-
~ Pr<ıja aynen ş~~ur : dedi, çarıksız bizim ne günümllz var? Ça- Bu parkta en çok nazarı di'ümti rel- Uf • dans ed P eğlendiği böyle binalar 

f' Madde 1 - 2' ı1 s;ıyıh k .. nunun rık giymiyellm de, 10..c;tikli bez ayakknbı !beden j'.mnaz talebeleri idi. Mektepler ta d ğ r Ş"'hirlerde de varmış. Çitanın bana 

h
'r·e· k.?slo\1ak :-' 2. lr_c! maddesi fşağ"ıdakt g·bı değişti· mı rY<lim? Biz onlnn bir giln giyip tarla· ili olur olmaz doğru po.•kta soluk alırlar göre bundan başka hıısusiyct!erl yoktu. _ _ rılmıştlr. 1 Ben Ş!:.'hirde kalmakla beraber garnizonla 

k 
E.~ .. llıt'ıyaçl"r de 

1 
t t f d ya ı!id'p gel ek p1ram parça olurlar Kun- 1ve oradaki orkestranın nağmeler!ne uvo.- aIA.,. n t k 1 ld _ . 1 ı u ı v e ara ın an . · ö , "~ ı amamen ·esmern ş o ugum içln 

\t U ffi t• • • t• derıı\..d"" t . , Qlb • dura g ıysek, ayaklarımız yara olur. Elı, lü- 1.'ak dans ederlerdi. Parkın kuytu k s~ e - 1 tntl "" l d d h d ğ e ının vazıy·e l •ı u Ve enıtn O UnliD r "SIZ 8"-1 . , u. ,-, ,ıll er 11 e a il Çok • er esir arkıı-y 

1 
keralr. 

1
z1·m ki ıçarık giyiyoruz. Yumuşak yumuş:ı.k r.nde bhıblrle~.ni seven Ç?ftlerin kol kon daf r nr nda bulunur, da.ha çok kamp-

e ng· ı· l Onb Ş\, çavuş, Ü tç .. 'IHŞ, başçavuş, gezeriz Çorabıımız da o. ayak.kabınız da o! dolaştıkları, 'Veya bahçe kanap l:rl üze .- ta v rllen m amerelere, yapılan eğl!'n-
} 1 Z e f başgedi li lm rUtbe'eri haiz olan asker-1 - Peki, carığın içerisine n'rln ot d'.>l- ı rinde sarma.§, dolaş oldukları r,ortıliirdti. reler 1 tir k ederdim. 

it ti le dl O b l d E u d durup öyle giy:orsunuz 1Rumya halkının çok .sel'best ahlt\.kt te> -~·ht t er Homııdan Berliııe döndü. !3u .r r. n aşH an maa asma r ıış e-ı · l kl~i!C'ri vardır. Böyle bir vaziyetle kar- l"cdi ~:ıvnısu gibi. .. 
f- ın" . . nır. Bu lanı n hususi kanunla mn~ elle· - Taşlı yerlerde gezerken, ayakları-

re•lrcn 1-'Unn~eb~t_ıle kOçllk hır fasıla fi yeti nlnden f ız)u hiz'llet deruhde ed n· mıza ta bata:r Daha yumuşak olsun diye . la~:-.ı.n adam başını çev~rer"'k geçmekle Ben .,.arnizona naklettikten bir iki 

1
e tekrar ran.s•\ •. ltı.ılyan .mü1.akerelerl lcrc Gedikli denilir. et ·-oyarız. 1 ~tfa ed~r ve 1ıçiftlerle hi~ nıftkadar ol - r.Un nra kampta yeni bir şnıyia dolaştı: 

llltt başlam ş bu\unu,or. Erat: Erd n b1şg diKlİ)C kadur J Köylüden ayrıldım. Çarıkcıların eıı maz. Pol~s gib., bekçi ~ibı umumı emni -1 Ruslar knmp yerini değiştirecek -
"ııştı '!r'n Hı>rnı:da ~fosso ini ile J.;

0
• olan nskerlt3rdır . veti temm etmek1e ugTaşan l~!mseler de ıermiş ... 

r• 1iu 
6

.. • • • • • topl•ı bulunduğu Habip lbaba. türbesi kar-
1
,.,n ak 'bl ı ti d + ku d "dah 1 

"o'tk
0 

ı " ınutıı ııı meselE-lerden b1rı~m Subııy · Huliui l· nunlara göre Ü"- • ... c r 
5 

m a;,, 'VU un a mu n e F !hakka gerek beyazlar k b 1 A,, S OVck , . . • ' ' şısındak.i ç::mkcılarla ı:<onuşmııga gittim. led 1 ro· B 1tib l l 1 l rl k ' gere. o -tıcek la ~ese!efl olduğu ani ş 1ch. duya ıntısab cd n Yarsubaylardnn Ma· 1 , . . . ere 
1
• u ara ıe e ~gece e P r şevıkler o!~un ellerine geçen garnizonla-

~Rt~n'tc bu ın.ü:'>ka•m bak
1
kf mahiyeti re ... ala ka~ldr aska i ı lHbeyi haiz olnn Me~met u:stayla konuşuyorum. -ya~~ız A.şıklnr devam ettiği bir m:ıhal rındak~ esirleri mücadele vaziyetlerine gö-

&\ ile 1 lllcdi~ı ıç\n, Şİ'lldi gazeteler Fran· askerler1ır. 1 - I.şler nasıl ustam? ı ~lmi ~rdı. Her ne olursa ~~"un parka. re kedi yavrusunu tnşır gibl taşımakta 
~lııı k ngltterenln Çekolov. kya mesele· Ordudn rU\be sıra ı aşağıda yazı- O da ib:ı.şını diğer esııaf ustalnrı gibi, ~clenler.n lh\ç ağzı durmaz mute~adiyen i::lller. Bu şayia bir kaç gün sonra tahak-
~ ıtlıı 1 hakiki \ aziycttnl tay' ne çalışı- lıdır : eağn. sola "allaclıktan sonra: 1 "emicko. denilen 3.Y çiçeği çekirdeği yer - kuk etti ve kamp kumandanı neşrettiği 

r. Erbıışlnr : ı tş yoı~ cvU\t, iş yok! dedi. ııerdi. Bu çekirdekler seyyar satıcılar ta - bir~mir1e 22 eyliil 1938 günü btitUn esir-

~ııııı:~ranı;ız nuzuları Lonılruya gltlkleri Onbaşı, çavuş, Us'çavuş, bafçavuş 1 Mehmet ustanın saf mavı gözleri lrn- rafınd~n ~~ak ölçeklerl: ~~tılırdı. Rusla lerln bir katara yüljetilerck Viladivostok 
IJ"llk • oruda h'!r ltd hübOruetfn ç.eaos- başgedikll. Innmıştı· bu çek.rdcgı yemekte \buyu~ bir me!laret şehrine nakledileceklerini blld!rdi. Yeni 

Ya Assubııylar · ' H. 
1 

b al 1., hi ,. 1 B al •b!dlrler. Afhzlarına attıkları cekirdek- ve uzun bir seyahate hn.zırlanarak eşynla 
11iı<r. 1 ıneicleslıdo nldıklım kararlar · · - e e u sene ış ver...ı ç yoır... e- le u hi l d..v:.di d -l b" Yu • Asteğmen, 1'eğ'll9n, Oslteğmcn, Yllz· rckct versin, inşaat var İnşaata gelen n _ r • ç e --e; rme. en kırar iç.ini çıkarır nmızı topladık. O zııman Petçenkada 1k1 
'=. ıııe brı mülClmdur. Avrupaaa sulh başı. ve !kabuğunu yere tuküre~illrler. S"'ınlç - 1 bini re kın esir vardı. Yine Mnkslm Gor _ 
~ııbuı ients b:r detant hasıl oldux.unu ımelc-ye çarık sntıyoruz. Onlar da olmns-ı, k d R 1 bl vi ~ k et k ı. Üstsubaylar : a an u~ ar r ne yag da çıkurıy'lr- 1 ·Her blrbl:rl arkasına. dizildi ve biz yenl-

kert~c llhııu gelir. Biabaşı, Yarbu , Albay. hiç utı.ş olmaz. • .. lar. Onlar zeytin yağı yemedikleri i"'in den talilmizin sevketti~l istikamete doğru 
"ı'"ti :ın •lyetlerl, il ilerin Romayı Generaller: y • - Erzuruında knç çarıkcı dukkanı bllhnssn konservelerde bu yağı pek ço 1 yol n1mağn başladık. Tren yolculuğunuıı 
11nden ~ en ovvel olduğu gıbi, ziy~ıe· Tuğgeneral, TUmgeneral, Korgene- •ar? kullanırlar. bir u5uslyet1 yoktu. Yalnız hava oldukça 
: r. kaı1~11ra da gene mUbhem k&lmıŞ· ral, Orgeneıal, Mareşal. - ~edl taneden fazla değildir Yiyecek şeyler ıc"ı~ idi. BUtUn seyahat esnnsındn bu 
u 'aky llJının fikrince, Almanya Çekos- Amirallar: - Size lflzım olnn deriyi ikimden a- yüıd11n kapıları açık bulunduruvorduk. 
hııırıııtknın bir kısmı uzerlnde Anş\us T . 

1 
ır . 

1 
lırsınız? . Ç .. tadn yiyecek namına her o.ranıl n Daurlnya k::ı.dar ma.lüm ıstasyonlar ger-

s u"'amıral. Tümamtra , \Oraınıru , 1 .. ltıt~t"n • U'.letıerl Alıııanya"•a ilhak et- 6 - KasaP:ardan deri~i ıılır, hasılları:, ŞC)'-1 'bulmak t.abil değildir. Se-bzelerden t!k Daurladn o!tlukça uzun .bir zam~n 
ıı ıı " Oramiral, BUyOkıımiral. bizi ı t w k "\İ k Yade, ITPnç ı 'ekoslovuk devle- sonra çank 1Qin parçalara. ayırırız. Fnkat m a ış ıgımız bir çokları oralarda ye- ~:iık. Snnelerimi içerisinde gC'çlrdi ··ıın 
111

• e:ıdı r.. -. Hususi kanuna göre kıdemi ihrnz . . . tlşm ~"t dl F l · ' -·4<1\ • hüküm tlf it ı .. . der.nın kıymeti arttı. Deralerin hepsi ıs - ı emt.= e r. asu ye, Uthana, pata " gam na dalgın gözlerle baktım. Ş!ndt 
h,k l\IYet'nd ve n uzu a mn 8 • eden Ynzbaşılara ( Önyuzbaşı) ve bır tanbula :gidiyor. mzc deri veren kim? her zaman bulunabilirdi. Bir kaç defa ., ·

1 
ÇeJ· ve Sırp askerler!nin knrarnAhı 

.ı kırıd ' 0.<llr. Al"1anyamn niyEtleıi tugaya kumanda eden Albavlara da 
1 patlıcan ·e b d · tl d F k ~ olmuşt D i d ~ "ıltçt 1ı.a earıtı m11lümal elde edilme- . J - Erzurumn tren gelirse, çankcılarn v amyaya a ıas a ım n a. u aur n a muhafızlarımızdıın bir 

<!\ • "ll'lla Ç Tuğbay danıllr. zararı mı dokunur faydası mı? 
1
bunlar Çindcn ve Çinlller tarafından ge- kısmını değ!ştlrerek ıyerine muıtecı Sırp 

, '1ındlk nya ve 'ekol'l\' kya urasın· A~kcrt memur : llusust kanunu gö- ' . t rilmektedir. 'Ruslar r:t>unlan yemeğe rl 'l- a~kerlerini koymuş' ardı sırl"llnr hnrı 1 
41lı!l ı,.._ 1 gqrgin1ik, lngiltere ve Frsn· S b 

1 
d'l h . h' 11 Mehmet usta alaycı btr sesle s6yledi. ı • . • · ~ o u-~h vu re u ay nra mua t ve ususı ır s - . , . 1Im1 değildırJer. Ben aldım ve pan yondakl m.umlde memleketlerinin müttefikler ta-

'ının1 lnesel~ye lrnrşı güslerdıkleri sile ve kıyafet taşıyan askerdir. - ıra;h, iş~ ~zaman b.zim işı.miz dıı- 1 kadına na'>h plşiı·llecrğini tarif ederek rafınrlnn işgal edilmesi dofayısllc çarlık 
~tu1u Y~tl haklı kılnn bir tehlike un- Madde 2 - Bu rtHbe isimlerinin mandır. Blisbtitun durur. Otomobiller za- b'r kaç dı>fa p .şlrtttm. Kadın bu yemek - Rusya11na iltica etmiş! 1 1 k~~d"Y• ~~~· cınıektedlr .• Bu mesele bulunduğu kanunlarda da tnkım Komu· ten işlerimizi :ılt üst etti. Köylüden baş· ııerdcn pek memnun olduihınu ve onları ccpherle çarpı.şmağa b.:ım:~a~~ıarl~tı~~~ 
tıı ine .\ ın 5 ıdcc:: dahllı mahıyette, tanlıkı isimleri yukarda l)}duğu gibi ka muşcrimiz yok. Onlar da olmıızsa blzc pek ıczzetU bulduğunu söyledi. Me-yvalarn patlayınca vaziyetler fbunları c•ıber >ı. •ıt bir iı olarak telakki edile· değiştirilir. • Yol görünür. Fen ilerliyor cv!M, onlara da ,crelince <n çok tesadlıf eılllen cl:na ne ar- bu uzak köşeler<.ne kadar ntmı;iı. yanın 
Is t.a-"r -

0 
.. .. U .. M .. f tt' çarıktan iyl bir ayakkabı bulunur elbet! 1muttur. Ve Ruslar bu meyvaları pek çoı~ ç· r 

1114 •İıo. 1911 dJ Almanya Be'çikayı çuncu ınumı u e iŞ - Knç cins çarık vnrdır? ıyerler. Ba•kn mcyv:ılara te<·dUf etme~ m toprakları 
u~lırıt. 0;:~1• '?gilterer'.in ınlllab•l•sinl Trabzonluları tebrik etti - İki cins çarık vardır. Bunları da c;.. ınadiren kabil olur. Onlar da Çinden ithal D•urlayı bir parça geçt:kte~ sonra 
U ' ~I U et ğ ı ı biiseyaı, \' >k ınuht m .1 . . kUz derisinden, manda dcrlsinden yapa • 1 cdi!mcktedir. tren nrtık Çın hududuna girlyor. Bura da 
~ \1, Q~t ın1 uını Harbin önü uiıcmış olur- Trobzcn, [Hususi] - Şehrımız su nz 1 ilk durduğumuz Mnnçurl istasyonu idi. 
ı. O&loy .. lı:ç loglltere son zaın!m'arda Ç!· tesisntmin mUnatrasa.ya konulması dola· · Bi k k k t t ? Baralıolka Çit~ıctnn sonra tren hattı Amur nehrini 
l11

1 
.. ya yısile OçUncll Uınumt Müfettiş Tahsin - r çarı aç. uruş u uyor Çitanın pek ziya-de nazarı dikkatimi takiben ve tamam11e 'Rus arazisi dahil!nde 

h lttcznıek nı~ bUmma uğradığt taktirde, Uzer'den vilayete şu telgraf gelmiştir: - En ucuzu 30 kuruş, en pahalısı 60

1
cefö2'den yerlC'rinden bir tanesi de Bara - g~mek şsrtile Viladlvootok ş"hrine gidi 

l~lleri ~· etın nılldafası içın bazı taalı· • Ata!ürk'Un son Trabzon ve Dor.u kuruştur. . . . o ı-a denilen bit pazarı idi.Oldukça t y yor ls2 de burası hem uzak ve hem de bol-
"· ı;-<lktt1t111 dıde.n yüklenmeği ıeidetıuiş 6 

ki i b ini il ı ı ı had şerefli seyahatlarının ebedi minnet ve . - pe • s zın u ış zın er emesi 1bir meydan olan bu pazarda hlç bir diık- şevikleıin Amur civarına cekilmiş olma· 
\: ~~de . ısatın zorlle, bi hassa ltal· şükran hatıralarını yaşatacak olan Trab· !çın ne ıa.zım?. . . . ikan yoktur. Bütün esnaf seyyardır. M ıl - lnn yüzünden tehlikeli icll. Bu sebeole bi-
l -~o:sı,., nkıı:ıe zorludar ih1as ederne, · ''t' ""ıt y 

1 
h . . _ zon su işintn katı ve fili bir ı.safhaya - Bl~lm işlenmızın yoluna girmesi lanm or~aya yayarak ve açtık.arı bir llm Ç

1

n toprnklarmı lmtetmemlz ve o yol 
ıtıı eye nı~ b a e lne lngıltercmn muda girmesinden dolayı Trabzonluları tebrik için, bir .!5ön fabrikası lazımdır. Yo!:t, yok- 1 şemsiyenın al-tına sokarak oteber siatar- ı:ı mahalli ma'IBuda gitmemiz daha mu -
"~ .c ur kalmıyucağ'ını kiaıse te· ederim.. sa. biz böylelikle idare edemlyeceğiz, gün- lar. Burada her çeşit e.şyı:ı. bulmak kııbll- vafık görülmüştü. Çln huı:ıudundakl Uk 

tıJ llu :e:· Talebinıiz üzerine Suriyede d-e iki çltt çarık satmakla ne ktı.r ectmr? dir. Şehrtn en knla.ba.ll.k ve en gUrUıtuıu Mançuri tsta.c;yonu ufak bir gümrük ıstns-
4 ~I\ bir kutıde~larda A\manyayı tehdit • Bu konuşmalardan şu kanaati ha ıl kö esi burasıdır. Gerek al cılar. grrek sa- yonu idi. Burada bir mi~tnr durduktan 
ı;•fta11 /\Oku sezilmiyor değildir. D1ğ r bır kabl yakalandı ettim. ç:ncı ve köylümüze ucuz oldu"u tıcılar ln.flnrmı hiç sakınmadan bağıra · sonra. y lumuza devam ettik. Burada kay-

1' ~IQl\rıcıe hn~nlıır da Ç'3ko bvakyn"ın Baruttan bildiriliyor: TUrkiye Cum- ka:dar sağlam bir ay.:ıkkabı tipl ın.z1m. rak konuşurlar. Burada mnl satanlar yal- de .şay n b': şeye tesadüf etmedim. Ha~-
t~~raı- v goz!e~i o'madığl"! he:::- ves1le huriyeti Emniyeti Umumiye .. inin telebl Tarlasında çalışan. ta.şlı y.ollıı.rda l--UrUyen, nız Tatarlar ve Çinlilerdir. Bit pazn_rında !ardan d'l ayni şekilde geçtik. Küçük blr 

~ Şu h e teyıt etmişlerdı·. üzorlne Hüseyin Vanlı adında bir katll köylliyU, zaten kısa zamanda parçalanan Rus esna:f bulmak hemen knb.l değildir. istasyon olan Çiç:knnda ıdurduk. Daha 
ul \'.~!( alde görl\nGşe bnkı1ırsa, Alman- buradn tevkif e'iilmiş'ir. Katil analığı çarı(;;rının 1ç1ne. yumuşak olsun diye ot Zaten Rusyada o zaman htitim sanatlar Kraznoyar.skda ken yarım kalan firar te
~:l•uy, 0'~"•kyaya şlmdi'lk •loğrudaıı olan Süleyman adında birinin kansının doldurmak lpUdaillğinden de kurtarsın. hemen hem n garip 1dr 13;'."'lme uf:rnmış- şebbfi nmuz_ de bu l•t::s>ond.an geçmeğl l'C 

ltıltkcu Ucuın etmekten :ziyade, hu böynündakl gerdanlığı almak istemiş ve Tarlasında aksaya. aksaya yürumesin. Fe- tı: ~esea hemen bütün lo. antncılur Gur- orad
01

n Pekıne ınmeği dUşunmUştük. Bu 
'1el'\~ ekonomik: bakını dün tazyik 1 wkadın mukavemet ettiği 1çln kafasını ke· rah 'bir yürüyüşle tarlasına ıgldlp gel ·i cUdur. Fırıncılık. 'kahvecllik, çaycılü: bi·· iti.barla Ç!çikan 'benim na.zarı dikkatimi 
''~tır,, lrzuıarına ram etmeQe cahşa- erek gerdanlığı almış, Suriyeye ve o. Rahat rahat ~tne baksın. • ~ n. zlm Kara.deniz S3.hilinm Türk ve Rum ehemmiyetli bir şekilde celbetmektc 1dl. 

DiPLOMAT d L ahalisine hemen hemen inhisar etmiş 
• ra au Upnana kaçmı;tır. . • , l'f. ÖZOt;N ıtblydi. RWJyanın bUtUn kö~elcrlqde vn - (Arbll "'l 
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EKONOMİ 

• 
1 

1 Okuyuf'uf rn·uz şi~·dyetleri 1 
Çöplük haline getirilen 

bir arsa 
Bir okuyucumuz bize yazdığı mek

tupda diyorki: 
«Ben Mchtietendi mahallesinde Tek

mezar sokağında oturlyorum. Evimin 
karşısında bir arse var. Bu arsf.ye bü

Türk·yede ilk kömür madEnf 1827 tün komşular zlbll, gübre döke döke 
senesinde Ereğlin ·n 4 5 .ilom0 tre şar- burasını çöplü~ haline ge.tirdUer. Zlbil
kıııd 'l Kös~ oğzı ınev imde uz :m t1ebmet lflr y ğı a y ı ğ ı ı a ta k a p ı n ı n 
isminde b•r bahriyeli nerer taratın- önüne kadar geldi. Ufak bir ruz
dan bulunmuştur. kar esince bütan p islik evin içine dolu· 

:ak t l '4~ s nesine kadar bu ma- yor. sıcak günlerde ise burası pis pis 
den _ışı tılmemış, ancak o sene birinci kokuyor. 
Mecıt . tarafından mr.d n er • hazineye f Belediye iki ayda bir çöpleri kal
verilmı~tir. H~zh:ıe de senevı . 300 altın dırtıyor. Arsa sahibinden arsayı satın 
muknbıllnde könUr madenlerlnı lngilızler j almak ist~ dik, vermedi. Ona bir ziyanı 
tarafından teşkıl edUen bir kumpanya olmuyot'. ne yapacağımızı şaşırdık,,. 
kiralamıştır. Bu suretle l i sene işletıl-
miş olan m .. denler 1865 senesinde bah
riyeye intikal etmiş vo sonra sıraslle 
ticaret, zicnat ve nafıa nıız:rlıklarınca 

Er:.U/'llJll rildyeti Daimi 
Encümeninden : 

lşletilm ş·ir. . 

SOdOn kaymzı~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler.
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

14 l\IA. YİS 1.938 ~ 

1896 senesinde tesis edilen Ereğ':t Çı~t? Mlr~relerde eçılan şark 
maden ~1 keti maden kömürtl fhiacını mUzesi ıçın cinsı y~zıh ( 22 ) dane 
asır bir şekle sokmuştur. llıtlen mevcut Masa ve camlı dolaplar numune· 
başlıca mun1m m .. dcn mmtukularında sıne göre yaptırılacakdır. Bunların ya
çalı~an şiıkt:.tler, Etekli, KandUli taş zarlıkla tbalesi 18 5 9~8 Çarşamba gunü 

~ . 
Umum satıfYeri_: , _lstanbul, ~ahtakal~ CaddeNi 51 Numaralı 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

kömürü 'l'urk anonim şirketi ve Kozlu saat 14 de Dalın! encumende olacakdır. Bnurumda Satıı Yeri NEŞET SOLAKOÔLU ve ORTAÔI G8rcllapı Jtavaflar Plf18I ____ ,,,.,,,,,,,,,._ 

kömür şirKetıdir. Bunların tahmin bedeli (1000) Ura olub 
Etegııde mevcut kömür mıntakası kat'i temtnı:ıtı 150 liradır. Şerattl anla- E"rzurunı Belediye ı 

170 kılometro uzunlukt ve 10 kHometre mak isteyen taliplerin encümen kalemi- • . 
genl;lıkte bir satıe.aır. Derınliğ'a gelince ne muracaat etmeleri. (No. 309) 4-1 Rıyasetoulen: 
800 me .ıeyı lecııv z e t ği tahmin ~ Gerek şehir halkının ve gerekse ha-
cdUmektcaır. KomUr mmtakosındu mev- 2 ihram nakışı şeklinde camlı do- riçten olupta oebrtmlz hududu dabllfnde 
cut cavlıer hektar b şına CO Ua 150 bin leph orta masa nümunesine uygun. çalışdmlmakta olan otomobtı, kamyon, 
ton tahmin edilmektecıır. Bu mıntakada 8 Orta masa kenarlarına gelecek kamyonet, at, öküz vo manda arabala-
mevcut kömür mıktan eki:ıpeılerce 2 masa dolabı nümuneslne uyğun. rlle bisiklet moto siklet at merkep 
milyar ton tııhmin edılmektedir. 12 Camlı dolap numunesine uyğun. ester ve de~e gibi bilum~m 'busust v~ 

Elydvm iş.enen 25,0ı.,O hektarlık 22 umumf vesaiti nakliye esbabının 1 Ma-
arazlde şimdıye ktı.dar 36 damara tesa- . 
dQf eaJ·unıştır u d 

1 
k 

1 1 
____ ............ -............... yıs 938 tarihinden 31 Mayıs 938 taribıne 

. uu amar arın a ın arı 

1 
1 . . 

l - 3 mt:tre kadardıı. Erekli mıntakasın· Ev kadınları : kadar belediyeye muracaatla vesaıtlerınt 
da mevcut dcımurJarm vasati kalınlığı Taze yemiş mevsiminde reçel kayt ettirmeleri lAzımdır 31 Mayıs 938 
ı ,50 metredir. liu adet Fransa, BeJçıka 1 ve şurup hazırlamak için kollarınızı 1 tarihinden sonra yapılacak yoklama ne-
va Rur hnvzaoı madenlerınden ziyadesi· sıvayınız. I ticeslnde kayıtsız bulunan vesaltten lkf 
le fttzlt!aır. ( .., ) 1 Ulusal ve Ekonomi misli resim alınacağı ilan olunur. 

Esas işluyen maden ocaklan, Kozlu, 1 Arttırma Kurumu 1 (No: 272) 2·2 
Z dk A ... - .................. ,,, __ _ 
onguı ıı , wasra, Kılımli, Çıımh, 

Kanaillt ve Kıreçl1k mıntat(alanndaK.taır. • • I l i. JJ .. 1..... ,1 • bl·zzu·unz Belediye .Fen 
Etyevm komnristıhsailmız muntazıı- lSjJll' 1e c<.ıue ıeıs l!JUU.f.en. D . . ,,J 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 
Tahmin bedeli 

lira Ku. 
300 00 

60 00 

150 
20 
30 

130 

25 
50 

250 
20 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

Teminatı muvakkate 
lira Ku. 
22 60 

4 

11 
1 
2 
e 
1 
3 

18 
1 

50 

25 
50 
25 
'7& 
75 
75 
75 
eo 

Mt>vkll Numarası Cinsi .ı 

OUrcu kaplıda 
Murat pa.şad·a 

GUreU lca.p.ısı 

Kadana oaml so. 
Teobriı kapıda. 

> > 

Gölıba.şı 

> 

> 

135 
15/17 
114 
14 
20 
183 

17 
21 / 28 

K~p auk'tAııı 
Hane 
Mağ'alıa. 

Hane 
Dü.kktn 

> 

• 
Ahçı dülcltAJll ı 
Kadıoğl'll 11"'1 
DükkAn 

40 00 3 00 Tebrlz kapıda 40 > 
25 00 1 '&' GUTCU ·kapıda. 12 > 
5 00 38 Yoncalık 44 Merek ~ 

Y:ukarıda taıhmln bedelleri mevkll ve numaral:a.rı yazılı vakıf yerler ~! 
verilmek üzere artırmaya çıkan1mıştır. İhaleleri 16 mayıs 938 tarlıh!ne rn dBıı 
taliplerin vakıflar idaresine gelmeler1. paza~ günü saat 15 te yapııacaıuı 

t - & (16<: ·oN) _.,/ man aıtmukta ve son senelerde 3 mıı- 1 - Kasabamıza 4 kilo metre me- aıresınuen : 
yon tvnu g çmekteair. y pılım istıhsa- safeden 938 y~lında isa.ı~ edilecek man- 1 - Ta~ mağazalarla palut meyda· T b d 1 k At t •• k 
Un mubım bir ı. .. mı da kom:,ıu memle- ba suyunun ınşa ettırılecek hemama nı arasında 4500 ~et~e- muraabbaı amal- ra zon a yapı aca a ur 
keUere ıur~ç eailmektedfr. zE1'A ait ve tahmin edllen bedeli 400 Ura olan vut kaldırımının sokulup tekrar yapı 

pruJe ve fenni şartnameleri,yapbrılacak- ması açık ekaUbne ile ihaleye çıkanl· Anıdı müsabaka şartları 
(*; JJura.da vasat ı-okam O 90 ila tır. mıştır. 

1,20 anısmdadır. ' 2 - İst~ kll su mühendisi veya fen 2 - Bu işin keştf bedeli 990 liradır T b İlb [ ., J 
------------- memurlarının İspire kadar gidiş gelişi s - Bu işe alt tahlili fiyat, keştt. 1. TQ ZOn lı ay lglnaan : sıb'' 

İzınir Fuarı için ibtlyarı ve zaruri musaddak. Tari- fenni ve hususi şartname belediye fen Görülen lüzum üzerine, Trabzonda yapılacak olan Atatllrk Arudı mtt 
feti tayin masrafları aynca belediyemize dairesinde görülebilir. kası 30 - Haziran - 1938 tarihine temdit edilmiştir. 

lzwir, [Hususi] - Fuar komftesı 22 aittir. 4 - İhale 31 Mayıs 988 Salı gOnO 1 _ Trabzonda bir AthtOrk Anıdı yapılacaktır. 
Ağustos - 22 Eyall ayı znrfmda 1zm ıri 3 - Bu işi y.ı:ı.pmak isteyenlerin saat 15 de belediye dairesindeki komls- A k l tur rr 1 1 lb t 20 M 2 - nıt projesi 30 • Haziran - 1938 ze kadar mnna asaya konu mut ~.k' 
7.iyaret edeceğr t lımin edilen bir milyon şart ve tek ı ıer 0 n .aye . ayıı yon tarafından yapılacaktır. 3 _ Talipler bu hususta Kültür Bakanlığı yüksek Ôğretlm Ganel ~ır-1.f, 
kişinin ş .hircıe barınması ve eğlenmesi 938 gününe kadar beledıyemıze gCnder- 5 - Muvakkat teminat 74 lira 25 ö 1 il ı b ı G A f ı 10. ı b Jtr ~ 

(N 284) t r üğü e stan u Uzel San'atlar kademisinden mu assa ma mata a ı .np 
için hazırlı larını çok gen·ş tutmuştur. meleri ilan olunur. 0 • 2•1 kuruştur. 4 - Trabzonda yapılacak olan Atatürk Anıdı bir portre beykell oııoa~. 
Oteller, gazin,ılnr, l~kan:aıar sıkı kont· E' 

1 
• B4 {' J? 6 - Taliplerin yol işlerinde çalış- Trabzonun Mlllt mücadeledeki rolünü ve Atatürk'Un Trabzonu muhtelif ıaıJJ .. 

1
, 

rola tabi tutulacak, ıhtıkara meydan ve- I Zili UIU e Bl l!Je en mış olmalan şarttır. larda teşriflerinde halkın heyacanlarıru ifade eder mahiyette bir Abide olac~v 
rilmiyece ·ur. Dairesinden• 7 - Taltplertn ihale gün1l komls- 5 - Bu Abide için azemt ( 140,000 ) ltra kadar sarfedllecektlr. 1,~ 938 Fuarının Haşveklllmlz tarafından h .1 t yona mOracaatlan lüzumu Uan olunur. 6 _ Müsabakaya en az İstanbul Gnzel San'atlar Akademisini bftlrmlf o 
eçılması kuvvaUe muhteme dir. Pavyon- 1 - Posta2:~~ ya~ı 

1 e cen;be çeş- (No. 298) 3·2 
ların inşar tı b·rer birer ikmal edilmek- mest arkas1ıdnda · ~ke01r0e mturka aı ar

1
- Tork heykeltraşları girebilirler. ı6' 

tedir. navut a ınmının so p e rar yapı 7 - 30 - Haziran - 1938 günü akşamına kadar Maket ve projeler lstaııbU 
ması açık ekıiltme ile ihaleye çıkanı- Erzuru1n Valiliğinden : Gnzel San'atlar Akademisi Dlrektörltı4'üne teslim edilmlt bulunmalıdır. 

19 - 5 - 938 sant 8 Raporu 

Ha-va tazyiki : 608.~ 
» » (Deniz seviyesi) : 763.5 

SUhunet : + 11.8 
DO§ük suhunet : -r 4.9 
Rutubet : % 70 
Ruzgar· : Sukin 
Rüyet: Tam 
Sema : 5/10_ yUksekbulutlu 
Yağış : Yok 

mıştır. B . . k .f b d 11 484 r d tsplr kazasında 10000 lira bedeli 8 - Maketler en az 1 / 50 büyüklUğUnde olacaktır. ..,btl 
2 - u ışın eşı e e ıra ır. . H 9 - ProJeler Anıdın nihatşekll hakkında tam bir tlklr verecek vuıı .. a _ Bu işe alt tabl1li fiyat. keşif keotflı yeniden yapılacak olan Uk1lmet l l d 

' b. d 830 000 metre mik'abı temel 0 ma 1 ır. .flo 
fenni ve busust şartname belediye fen ınasın a 

000
· lk' b t 10 - Anıt kaidesinin blok halinde mermerden ve heykel ile kabartnıal.-· 

d . 1 d - .. 1 btrr hafriyatı 100. metre m a ı mevcu 
1 

,,tıt• 
aıres n e goru e 1 

• ta la temel inşası lSl.OOO metre mik'abı brenzdan olmaıı şayanı arzu ise de bu cihet beykeltraşın takdlriııe bırak! 111 f>~ 
4 ihale 81 Mayıs 93~ Salı gQoü sa· :kledilecek ta la temel inoası 231.000 11 - Proje ve maketler Gozel San'atlar Akademıslnde T~k ve ye~) 

at 15 de belediye dairesındeki komisyon n t ük' b 'akl dlJecek taşla bodrum san'atkarlardan teşkil olunacak JUrl heyetince tetkik edilerek bırlnctye ( 1 
tarafından yapılacaktır. m:/:i~ar i~ ~:ı 1; 3.249 metre mlk'abı ve ikinciye ( 500) lira mükafat verilecektir. tııt· 

6 - Muvakkat teminat 86 lira 80 k k ş l t l il d ,, 12 - Anıt yapılacrk mahal tam bir mOstevl şekilde kabul olunıoUf "" 
bodrum at pencere en o ar e oıeme , K 1 ıcaJJ"' 

kuruştur· bet . i le 1 açık eksiltme usullle Anıt mahalllnln fotoğ'rafları Ue mevzua esag olacak yazılar ü tor Ba itV' 
6 - Taliplerin ihale günü belediye· 0f arme:ı ~ r t yüksek Öğretim Genel DirektOrlüğUnden ve Gozel San'atlar Akudemiıl V 

1 deki komisyona müracaatları lüzumu ilan aksi tmeye on muş ur. 1 törlüğünden parasız alınablllr. ( No. 310 ) 4 / 
olı..nur. (No. 800) 8-2 1 - Ekstltmo 26-5·988 Perıenbe , 

ifinO. saat 15 de İspir H11k0.met konağı B b k " } k • d~Jl' 
ıoerslnde k.aymakamhk odasında teıek- ay urt as erı satın ama omısyonun p 

Erz rum ınhı·sarlar Başmu·· du·· rlu·· g"' u·· nden · k.ilı edecek komisyonda yapılacaktır. . . "rt ~ 
. . • 2 _ Muvakkat teminat (750) Uradır. . .~ltl bın kilo gazy~A"ı, otuz ~!n k.llo patates, Uç bın kilo sade yat, du .~ı 

ı - Ekeilme şortnameııindekl Mühendis, Mımar veya fen memuru istıhdamı 3 _ istekliler bu işe ait evrakı fen- lkı~uz kilo sabun, yedı bin beşyuz kılo pirinç, on beş bin ktlo kuru fasuıya 
kaydırın kaldmlm rndan dolayı yeniden munakaseye konulan Erzurnm Başmü- nl 1 ka makanhkta okuya blllrler. eksıltmeye konulmuştur. ""' 

l l d d. b. lk. .. bi yey y • dO• aürlüğUııe b ğlı Mu dzgirt kazası dahilinde Ak tuz asın a ye ı ın ıy~z on r 4 _ istekliler ticaret odası vesika- Gazyağının tahmin bedeli bin Qçynz yirmi lira Uh temnıatı doksan ısıl~ 
lira doksan sekiz kuruş bedeli keşitJi bir idarehane üç bin Uç . yüz Y_lrmı_ be~ lira .1 birlikte bu gibi işlerde ehliyeti ol- irad\r, egsiltmesi 23 - Mayıs - 938 Pazartesi saat on altıdadır. Patatesin uıb 91 
yirmi ikl kuru? bedeli keşlşll bi~ çntı altında iki aile. evi beşbın sekız yu~ ~ir ll- ~u:una dair Nafıa müdürlüğünden alın- bedeli bin iki yüz lira ilk teminatı dok~an liradır. Eksh!mes~ ~3 - Moıs ,;uııu 
ra yetmtş yedı kuru6 bedeli keş:flt altı yüz tonluk bır a'lbar 29-4-938 ıununden ehliyet vesikaslle yukarıda birinci Pazartesi saat ondadır. Sade yağın tahmın bedeli iki bin dort yuz6llra ilk te tJI'' 
itibaren yirmi gün mü~detle ve kapalı zarf üsulile münakaseye_ konulmuştur. mışddede yazılı iÜD ve saatte ispir kay- 180 liradır. Eksilmesi 24 - Mayıs - 938 Salı günü saat ondadır. Sabunutl t~' 

2 - foale 18 Mayıs 938 gününe tesadüf eden Çarşanba gunn saat ondörtte m\ lıAı odasında teoekkü eden komıs. min bedeli bin beş yüz doksan altı lira Uk teminatı yüz on dokuz Ura ye tı" 
Eızurum l3aşmOdürlüğü odasında yapılacaktır. • ~:n :asetine müracaatları ııan olunur. kuruotur. Eksiltmesi 23 - Mayis - 938 Pazartesi saat ondadır. Pirincin tahınlJl ttl'' 

3 - Eksiltmeye gir?bllmek içtn isteklilerin bin iki yUz yirmı beş lira kırk (No. 303) 
4

.
1 

de!i bin se~iz yü~ yetmiş beş liıa ilk teminatı yüz kırk lira aitmiş beş kU~ 
bir kuruş muvakkat temınnt parası vermeleri lazımdır. Prıncin eksıltınesı 23 Mayıs 938 Pa?.rtesl saat on dörttedlr. it~ 

4 - İsteklllkrin keşif, şartname ve projeleri İstımbulda İnhisarlar Umum MU- Kuru fasulyanın tahmin bedeli bin üç yüz elli lira ilk teminatı yUz bir ura Js11t 
dllrlüğü ve Erzurumda İnhisarlar BaşmUdürlUğU tuz ten şubelerinde görebilirler. l!)rzurun1 Ziraat beş kuruştur. Eksllfınesl 23 · Mayış - 938 Pazartesi saat on beıtedir. 

1 
il 

5 - Eksiltmeye girebUmek için istek.lilerln müteahhitlik vesikasını ve bir te- Afüdiiı·liig"' iinden •• meler Bayburtta askerr satınalma komisyonunda yapılacaktır: ŞartnameıerıJ' 
hhUtde do en az on bin liralık buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklarını gün komis~onda görülebllir. Açık eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saat'll~ı· 

isbat edecek vesikaları ibraz etmelarl şarttır. Ve lstekltlerin münakasa ve ihale ~emen diklllp bakacatı~ı taahhut komisyonda bulunmalan, kapalı zarfla eksiltmeye glreceklertnde teklif me1't ~· 
kanununda gösterilen şerait ve evsafı temamen haiz olmaları lAzımdır. edenın tohumdan yetlıtlrllmış Aka.aya rını belll gün ve saattan bir saat evvel komisyon başkanlığına vermiş vey• ·' 

6 - Teklif mektupları kırmızı mumla mühürlü olduğu halde yukanda ikinci fidanla!°1ndan parasız verilecektir dıke- ta ile göndermiş bulunmalan ilan olunur. (No. 277) _!;/ 
maddede yazılı saatt&n bir saat evvel Erzurum İnhisarlar Baş Müdttrlüğü eksilt- ceklerın hemen (saat 7 den 10 kadar) 
me komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile iönderilecek mazbaha yanındaki Vil!yetM fldanhtın~a • Sahip ve Ba.şmuha.rrlrt M0.4tırtl: Baha4ır Dtn.GBll J 
mektupların da bu eatta komisyonda bulunmalan lazımdır. Postada olacak geoik· bulunan ~en memuruna muracut edıl· CİHAD BABAN 

Teri ~abul edilmez. (No• 270) 4·8 me.sl ll&n olUnur. (No, 298) 8-3 Un>.um.l n r17ı.tı 14are eden Yazı tfl r1 


