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Patartelfden maada her filn oıkaı 

S AYI: 1an 
G NDELll< GAZETE 

8a1111 her. yerde ~ kuru~tur 
Buılmayan yarılar geri verllme1 

Bugün Hava Şehitlerini Hürmetle Anacağız 
........ ------~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CELAL BAYAR VE RÜŞT 
ARAS SOFYAD ' • 

8elgrattan dönen Başvekil ve D şbakan 
Bulgar hükümetinin misafiridir/er 

Roma ziyareti 
etrafında 
bazı düşünceler 
e ltler, muııı.z:ım blr resmi kabul gör· ı 

Bulgar Kralı misafirlerini 
yemeğe alıkoydu 

Bütün Sofya sokakları Türk ve 
Bulgar bayraklarile 

il\! dlUcten sonı-n Alm.wynyn avdet ct-
ş bUlunuyor. 

I! naşta l.e Temps g:ızeles! olduğu hal- donatıldı 
ı e bUtün dUny:ı matbuatı bu ziyareti me· 9'k! 
; a takip et.tiler. Fakat okuyuculannın 
~~a'klnruu tatnlln edecek, h.lç bir şey 
~ Öftrencmc.rtlle.r. Gazete sUtıınlarına sı
~r.n haberler, ne gnzctecllcrı, ne M dUnyn 
t iOl.rı tınuımlycslnl lkna edecek bff mn!ı!· 
tı.~ttc d.c-ğllct1. ımıcrın Muso1ınının, Fon 
bu.ı~ntrop ile Kont Clyanonun mtl'}tl~rck 
çııc llndukl:ı.rı ıçtlnuılarda, elbette or_wy:ı 

tı.n suttnn meseleler görUşlUccck degllclt. 

1• Bir kere hemen şun\\ söyUyeHm k!, 
b~:~ :ınmetı, Hltlcrl görUndüğ!\ glbt 
h:ı:YU.~ ~evgl :ve nşkln. !kucnklnmro.dı. Ajnns 
ın '"~Lc;tcrın:.n gazete !köşcl<!rln'd~ k:ı.yb~l
t:ı. ıq t':l.tırıan eğer okuyucurunmızın n:ı • 
~ tı <tkk:ıt.ınt cclbctm1ş ise gt;rm'l\.j}f.!rdtr 
ıı~ 1lltıerın ttruynya a._vnk bnstığı anlnrd!l, 
?f!!ı. l:Y.ı. dn Knst~lgruıdoYa rntttevecclhen hn.
ll.u~ Cltn!.ş, ve lmtollk ı::aUbin :ı..c;ılı bulun
bu l" rlerde ~nmall ıha~ lto.rşı yapılan 
ıı.ı lllernstm Ye !hürmeti "acıklı şeyler!., 
8 ;etavaır etaniştlr. Bununla bcra~r P:ı.pa 
~ ll3t ib!r mnknm olmaktan uzn.k:tır, gerçi 
rı to:ı11t ol:ı.n llt\lyo.n m1lletlnln k.alblnde 
;u~rxı.lıtın mcvkU bUyUktilr amma. ... ·Hiç 
1ı.ı he Yok ki, Musollntn scvgLı;i, elbet dn· 

ıarı.111ctır. 

Belgrııd, 13 (A. A.) - Başvekil 
Ce1Al Bayar ve Htuiciye Vekili Tevfik 
RüştU A a11 dl\n BeJgraddan ayrılmadtın 
önca, Yugos!nvya Başvekili Stoyndino· 
vlç ile blrliktr>, Y ııgo ... ıa v Rodlkcıl Ulı·ii · 
gi ıııerlrn2inl ~iyım· t ~tıııiı;; ve burr.dn 
birliğ" ıh•hll rz1 ile birlik gençleri tn· 
rufıJHlıtıı ) Uksc1< t,z,. lıurat ile ku· ~ıl:m· 
mı~tır. Hadlkal B!ıliği .\lahell'i l{omih S' 

reis veklllYaokavl~ söy'edi~i lıir nutukt&.ı 
tkl memleketin lhılkan B1rllğlne ve ı·cr.· 
di aralıırındtıkl s kı <lo~tlu~uııa karşı 
olun b ~lılığını ifade etmişt1 r. 

Cola.1 Bayar ı :-:.v;bmrla, ı ondisine 
ve me·rl urked:ı ı Rüşllı arusa kn•şı 
göster ilmiş olt.n do-lhık teıalııırtttmu 

te~cU nr ederr k, Yugoslevyndu bıışla· 
nı'mı ş olan bO\tik işlere kerşı heyrım· 
lığını izhar etmiştir. 

(Altta.>"afı 3 llncalfe) 

lğd ı rda 
sulama 
tesisleri 
560 metrelik bir tünel ve 
1200 metrelik 
bir kanal yapılacak 

'\l( All11:ı.nyn h!l.dlselertn sevk1lc, şımt\l, 
t~denıze lnmc-k sevdo.sındo.dır. İt:ılyn, bu 
~~ llndan· Hltler ıı:skerlerinln Berenner'e 
cı~ r ~ulmuş olm:ı.lanndan memnun 
l~ı ~ B'erektır. Biz ~e zannediyoruz ki, 
ba;ıı "111et adamının ııronuştukları bc111 
ltll?ı lll.eV'Zulı>.rdan btr1 de budur, ı:ı.hlrl Nafia l'ekAlatlnde /~dır ovalı au· 
l\ab:tl:ı.ra ve bt1:1btrlerlne besled1klerı mu- lama tesia'erl için 580 metrelik bir 
•ıına~tler~ rağmen, Duçe hiç şilphe yok ki, tanel oe 1200 mef rt'lik kamı/ inşaatı 
~ttı hudutlarının emnlyetını tekcfIUl v•JJılmaama karnr ııerilmlştir. 

B11lv11.r Kralı Majeste Boris 

//J 1'A }"/JJ 

Neticeye 
doğru ••• 

l.,;kenderun, 13 [A. A.] - BugU· 
ne kadar yapılmış olan tucil işle· 
ıindo, hülUn gayri mllsalt şartlara 
rağmen, Türkler diger cemauUerin 

1 
aldıkları reyle. rin yek Onundan fa2la 
rey kaıanmıolardır. 

!'?nek Yoluna düşmU.ştUr. Su tesbııtıntn muhammen bedeli 
ıınut1lnany:ı, ~u sıralarda Çekoslova!.<yayı 560 bin liradır. Bu imalAtm dört va% F I f\ R A: 
l't\t}~ llltrş glbl görtlnmektedtr. Hltlerın bin liralık kı~mı gsB malt yılı içinde 

Güreşçi gençlerimize müjde 

•• 
A ATU K 

Tiirk iye aerbest güreş şampiyonu 
olacak güreş takımına 

"Altın Atatürk kupası,, 
veriyorlar 

Tam spor olduğ'u için blıe en bu gruplardan haniiaf birinci oJurea 
uyırun olan serbest güreşin tamlmlnl •Altın Atatürk Kupw. nı o wrup 
emir buyurmuş olan BOyUk Şefimiz, alacaktır. Türkiye ıerbest gQreı bl· 
milit sporlarımızın bıışında gelen bu rincllJkleri her yıl yapılacaQ'ından 
şubede blrfncfllği kazanacak g-rupa kupa serbest g-Ureşci TQrk i8DçlfQl 
verilmek O zere • Alhn Atatürk Kupa· f çln dalma tazelenen temiz bir reka· 
sı. ibdas etmişlerdir. betin mevzuu olacaktır. Yani gruplar 

Bu birlnclllkter, Türkiye g-nreş her sene karşılaşacaklar ve buular 
ederssyonunun te$eb':>nan ile önn- arasında şampiyon çıkacak olan ıırup 
müzdek i 4 ve 5 haziran tarihlerinde tnkıını kupayı o yıl 60nuno kadar 
Ankara şehir dadında yapılacak ve muhnrau edece\tir. Atatürk'ün por
birlnclllklereTUı klycnln güreşçi 2enç- cu gençliğe bu yeni ve değeri ölçüle· 

, erl iştirak edecek Ur. Bu müsabaka· nıiyerek kadar büyük urme~anını 
lar için memlaketlmfz on iki hUyOk hak edEc~k mutlu takımı, 5 haziran 
grupa ayrılmıştır. Grup merkezleri giirıU botun memleketin candan al
Atıkare, Balıkesir, Diyarıb~kır, Edlr· kışhyaca~ı ve o takım 0 1mak için de I 
ne, Erzurum, ı.,tanbul, Iımir, !{uta· bütan grup blrlncilerlnfn bütan he· 
monu, Kr,nya, Samsun, Seyhan ola- vcs ve gayretlerile çalışncakhm mu· 
rak tayin edilmtştfr. Mü"nbakalarda hakkaktır. 

:;1;,t: u 

a!! 

Hava şehitleri için 
bugünkü ihtifal 

Bugün aziz hava şehitlerini anmak için 
yapılacak olan ihtifale bütün 

Erzurumlular davetlidirler ~la.y~tl bir muakkibi olan Bay Konrad VB vaz altnll6 bill liralık k ·8m1 da 939 Hava şehitlerimiz 
r~ aYn orada nnsyonaı r;osya.llzmln zn.- malt yılı tçlnde yapılacaktır. BugOr., memleketin her tarafında bayrakları gönderin yarısın:.ı ka Jar 
<lar tıı hazırıa.mak için yeniden geldiği kn- Bugün bütün TürkJye bir dllşünce olduğu gibi, Erzurumlular da Hava şe· ağır, ağır lndlrınek suretile sayg-ı KÖS• 

lek talı~aktadır. H!tler şlmdl müstem- K k k tçJnde bulunacak ve hava şehltlerlnin aziz bitlerini büyük bir törenle anacaklardır. tereceklerdir. 
\'el";ı~Sl.!yor. Ve diyor ki, blze mllstemleke iZi aÇlrffia hatıralarını t\nmak için bir kalp rtbl Memleketin Hava MUdefaasıoı ha· Tam 11,30 da düdOk!er çalarken 
1 ~itt llt.ten sonra İngiltere ve Fr::ın:sayı da • k "' çarpacaktır. zırlamak ve topraklanmızı havadan ge· 1 Tören Amiri törene iştir Ak t tmlş bulu· 
~in~ llaôilk dörtlü bir ıttUak yapmamak ISİer en agır Memleketin her bucağmda bu mlllt lecek tehllkelere karşı korumak uğrun· nanları ( DiKKAT 1 KOMUTU !LE ) 

~ ç b~r sebep yoktur. } d . fiin için topln.nmış olanlar aynl hararetli da · canlannı vermiş olan az•z şt>hltlerin' şehitleri selBmlamağa davet edecektir. 
I~ rı u il.al.de Romn.dıı. mlliitemlckc mcse- SUrette yara an 1 sevgi Ue ve ibadet eder gibi bl\yUk bir batıralım her zaman kalbimizde yaşa-ı Yarım dakika devam eet<'ck ~el&mda 1 

a!;L,....._l'\ln ete ({ö~Ull\p nctıcelcndlr!lm'~ hu~'U içinde kırık kanatlı kartal yavrula· yor, Senede btr yapıhın anma törenleri sonra ( RAHAT! ) koınuln verıl~cekUr . 
~:ı hUk.medeblllr. J ·· d h / b · /ı rını yadedecekler, bütün bir vatanın duy- her zaman kalbimizde yaşattığımız bu 1 Şehitlerin rubu u tr.zlz ma aadile 

lı~a "'U~llin bu lhusu.sta. yn.ptJğı fednk.1r- llÇl k()y un e. ·a il I ll' (1 § ,. rut:mru onların manevtyetlerlae erişti - yüksek varlıklara karşı duyduğumuz l a9a~ıd1ıki. 7atlar tarııt ndrn r Oylevler 
~~Ultab11. ort:ı. Avrupa.da ve hllh:ı~sa. llUICel'flSl ölümle nelice[ondi receklercllr. hUrmet ve minneti bir kerre daha top·I verılecektır. 
tllı)a O\'n.ky~ üzerinde de İtalyan Avn~· Türk çocukları için h:ıva harbl yeni- lu halde ifade etmek içindir. Bugün ı Halk Partlsl namıııa : Sallm Al•uı 
l~lıı cten-ı.rı va;kll ne kınlan nUfı.ızıınun (Yazısı 2 inci aııyıfada) dir, onlar d~marl:ırında dolaşan ıasll ka· Araplar düzlUğünü doldO.racak olan Hava Kurumu namına : Babndlr 

Q ~Unülmüş ola:billr. nın icap ettirdiği büyük fed~~arlıkları _bu Erzurumlular, Hava şeb illerine karşr' Dntıe! 
~a. .. eltn ecnebi gazetelerde, kr.al Vlktor 

1 
Şl.mdi Haıbe~1stan lokmasını hazmetmkle ,15aada henüz istedikleri glbl gostennek fır- içtPn '!uydukları saygıyı izhara vestle Bır talebe 

11 ~'Oe!! ütıhl thtlli bu•acaklardır. Söyle':lerl. müteelctb muzlkft tarı • ~21 <1 n 2>1zznt Httlere söyled:ğı ~özler meşguldllr. Almanya, m ş tıara satım bul:ımamışlardır. BugünkO. ihtifal töreni A!ap duz\Q. fından haıın bır bava çahn!!cak ve bun 
11\ıı~~ e taııa. blr şey analllU\k lmk11.nt oı-1 meydan verecek hMlseleri sürat sayesin-! Bununla beraber asırlard::ınberi Tilr • ğOnde saat onblr buçukta vııpılacakt1r. dsn eonra da Askert kıl 'adıın ayrılacak 
'tra1 r, l>arl:ık ve atiy!.şll cUmleler tclndc, de !başarmıştır. Yeni hamleler içln, efka.- 1 kün sayısıı z:ıferlerlne şahit olan topl"ak· Törene iştirak edecek kıt'alar ve bir manga Su bey Komuten da lb' lram 
te;1~~anoc1 dllny:ı. yUzilnde temdin vn- n umumiyenln bugilnkU .vaziyete alı.şma- ıar ve denlıler gibi, gökler de eşsiz zafer· okullar saat 10 da tören em·i komuta·ı ate~i yapacaktır, 
~ıl': ?tı.Ukcl!ef olan Almnn m1lletın1 se- sını ibcklemek ıa.zund1r. Iütc bu ımuıa.ha· 'lerln hatual:ırile çalkan:ıcaktır. Bundan "ında htık1lmet OnOnde toplanacaklar Törene geçit resmi ile nlbayet ve· 
~in· r ve l'ıer Ut! tnrnfm milşterek me· 1 zalar arasında nazarı arımız. gayri ihtl - 'ıemlniz. . 1 ve saat 10,30 da kecdllerine verilen riler.ek, kıt'alar ve ,,kullar yer!e ine 
~ ~n &tılhü muhafaza vadisinde mu - yarı Fransa ııe İngilterenln Uz.erine te- Bugün kendilerini Türk ha:vasının yOrO.yüs &ıraslle ve hOkOmet konağı 11 dOneceklerdtr. 
~. lt ~aman ola.cağını da nerı sUrll • vecclih ediyor. Ciyn.no - Perth anlaşması- sel1metı için toprağa. verml~ şehltlerJmlzl _ Yakutiye • Şeyihler caddesi • Allravi ·------------
~. ~Jl}\ nı .müteakip Daladlye, Rone - Çember-

1 
anarken gözlerimizi istikbale dikmiş, bek· kışlası • Arablar dUzü yolile ıehitllğe ES, • ,..•

1
•., .A .. R•A• S-l ı·~·D•A------•. 

•'ll(la ü tnuhafazaı ... Şüphesiz bu söze layn mülik:ıtı da nlhayete erdi. Şlmdl llyoru~. .. . ' ildeceklerdir. 
~~l' t bııe inanmıyorlar, fakat ıbu&ilnc İtalya Almanyayı Ingiltere de Fransayı, lltir gokleriınlzde ebedıycn dnlgala - Saat 11, 30 da Silah tahrik.ası, Da· 
tı~ h:ı.rbı ve h:ıııbtn ıuzumunu teren • blrblrltrlne ya'klaştırmağa çalışacaklnr - 'nacak olan bayrağımız onlann bugün ü- miryol fabrlkuı ve sair tsfınlf müosse· 
t!ıı~ t'tten !l.ğızlaııd.'\n .şimdi bu sözleri dır. zerimizde dolaştıklarına şüphemiz olnıı· seler yarım dakika devamlı oım~k Uze· 
~~:ı.~:ı. k, Sönınuş lhtlrnslann, yeni btr tn- Bu ar:ıda Almanya yem bir şeyler 'yan manevlyetlerlne ithaf edilebilecek en re dU~Uklerint çıılacaklardır. 
~ <le~ <l<>ğru sUrllklenmeıc ıs~dlklcrlnc koparırsa dörtlü bir anlaşmanm Uk to-ı güzel eser ,ve en büyük mlllet hcdlye~ı DudO.klerln çabnması ile resmt da-

() let ectebtUr. omlımnın atılmasına şah1d ola.b1lirlz. otııcftkhr. ' heler ve bayrak dlrPtl buiuuen bu•uat 
)1~ ft\ ... ttaly• rtılc dormuşt"r. ctRAD BAB~N . J ınl!eı tltlrr re ttt·ıtllktEld lörtn din aı 

Ehrmc ıl arl a 
konu ştum! 

l 2 inci snydnc.J u J 



DO el U 15 l\IAYİS 1938 ~ 

da Ha erler 
ESNAF ARASINDA 

Ehramcılar da 
Hallerinden 
Şikayetçi! 

Soyadları 
Resmi muamelelerde soyadlarının 
yazılmasına bilhassa 

Göle hayvanları 
yıkamağa giden 
seyis dönm 0 di 
.ldamm yiJfo dii~liifiiinii 

sİİ/JIİ/Jenler l'ftl', 

cese< ı ffl'aıuym· 

Hasunkale, [HususiJ - Kazarnızın 

Çekm~k köyünden Nevzad admdtıkl bir 
zatın h'zmetk!rı Narmttnlı elli yıışların
cfa H .Jii, Nevllldn ait hayvanlım yıka
m,,k üzere, evvelki (!iin, köyden iki yUz 
lrüeOr metre mes~fcrle bulun n göle gil
mtş ve b r da bu dönmemf şti" 

Ha'i in göle diişarek bogulduğ'u ha· 
bar verılmfş ve derbal tahkikata ve gö'.
de araş•ırmahua blş'anmış~ır. Ha1 1ll:ı 
cesedi elan bulun1mıştır. 

Kontrolsuz et 
et yemek tehlikesi 

Trabzon hastanesinde bir şarbonlu 
f ecı izt ırapıM içinde öldü 

Trabzon, (Husust] - Kttzalarda öte
de beride kontrolsuz kesilen bastaJıkh 
etlerin yenmesi yüzQnden tesadO.f edilen 
tacuılar eksik olmıyor. Bundan on beş 
ırün evvel Oftan memleket hastanesine 
ietirllen şarbonlu bir hasta ölmüştü. 

Son defa Pulataneden getırilen dl· 
ter pı bonlu bir hasta da yapılan bOtün 
todavHere rağmen feci lztiraplar içinde 
olmnştQ.4, 

Ucuz olsun diye kontrolsuz et ye· 
mek tebllkeslnl a-Oıteren bu mlsallar, 
kazalarda keallen etiertn de fenni kotrol-
dan grçirilmesi ltızumuilu lsbat .etlllyor 
sı:ıu? 

Tashih 
Muş Vllayetl Baytar Mndnı ü Hulusi 

NevJerin Uda baytar müdürlo.gnne ve 
Eliu:lg Baytur MüdO!Ü Kazım Evin'in de 
Muş Baytar MüdOrlü~Une, keza Muş Em
niyet kısmi idari başkanının Sivasa ta· 
yln edilerek. yerine HikAri polis komlse· 
rln!n iet1rildlA"ln1 yaımıştık. 

Ancak bu haberde Muştan alındığı
na dair mehaz gösterilmem1ş olduğun

dan vUAyetimizle alakası olduğu zehabl
nl husule itlmtştir. Zaten isimlerin 
benzemeyişlerinden vtltyetimizle alaıta 
11 olmadıaı anlıışılmakla beraber, bu ha· 
bıri ayrıca bu ıuretlo tashih ederiz. 

HAVA 
14 · 5 · 938 saat 8 Raporu 

Hava tazyiki : 606.1 
• • (Deniz seviyesi) : 768.0 

Suhunet : + 0.2 
Dtışük ıuhunet : + 8.2 
Rutubet : %1 7 4 
Ruzgar : Şimali~:ırktden S. 4 M. 
Rüyet : 'l'am 
Sema : 4'10 bulutlu 
Yalıt : Yağmur 0,6 m. m. 

llıulyo s.'lhiplerl şlki\yetçl ! 

Radyolar işimize 
yaramıyor 

Domuz öldürmeğe 
giderken bir 
kadını vurdu 

İspiı·in ral'kOJ' kijyiiude 
/'ef•i /Jiı· kaza 

1 "Ehram dan başka çarşaf, 
peştemal, kumaş ta dol kuruz ama, iplik pahalı ... ,, 

dikkat edilecektir 
. " BaşvekAlet }ÜKsek makumı soY',~ 

rının kullanılmnsı hakkında botun ~ 
yetlere aş · ğıdakl y: z•yı tebliğ' etııı1 t 

« 2525 sayılı kanun mOcibivce ~ 
Tllrk, kanundukt tarltnt drirestr.de 
soyadı almağa mecbur olduğu ve bıJP~ Bir kaç gün evvel okuyucuları

mızdan biri, aldığımız radyodan, 
Postanenin ve şehirdeki diğer rno -
törlerın yaptıkları paraz1tler yüzün
den [stifade ed.!leme<iiğini yazıyor ve 
para.zıt yapan makinelerin kondan -

. .!:atörler1e techlz edilmesini istiyordu 

için tByfn edilen mOddet te çoktan gef 
Erzurumun yerli bayanları halA man- holde e'an bBzı evr:-kta P.dı gH·ell , 

to yerine ehram glıyerler. ŞehlTde bu çi - hısların soyadı yszılm<'.drğı görulııı91 İspir, (Husu~i~ - 11- 5 · 9R~ günü 1 çekli ve çeşit renklerde ve desenleroe eh- ve Başvekalete ge'en bu kabil e~ 
1 saat 17 de 1Jçemızın Varkor koyünden · ramları dokuyan san•atkArlar iki yerde k 'km lı f 

1 
ere 

289 döğumlu Mu~tara o~lu İbrahim Po·: taplanmışlard.lr. Kevelciler yok~l.Ulda, A- dno san
11

10 ı. . 11

1 
C n göadHt>n d~et 1' 

O yazı gazetede intişar eder et -
ımez iki mektup aldık ve biD: de ş.lfahl 
mür:ı.caatla kar~ılaştık. Okuyucumu
zun muztarip olduğu dertten meğer
se bir çok klşller daha ş.lkA.yctç.i i -
m1şler. Mektuplardan ıbirisi diyor ki: 

k l b d . e ed me~ted r. Muayyen mü · lat, öyleri arazısına ge en ya anı o- yaspaşa mahallesinde... r d d 
1 

k -,tr 
1 muzları avlamak Uzere evinde bulunan Kapılarının ti.9tünde ufak bir ceh - ~~ a soya ~· ~ mıımı:ı c;zayı ınuıeıe 
dolu mavlzer tnfenglnl almış ve evinin ramcl> levhası asılı duran dükkA.nlannın j ~r ;uç ve ıı ~ss~ resm m~Bme yı'S 
kapısı önünde muay ne ederken tütenk iQinde tezg-Aıhının başı,nda çalışan e~-,soz geçen şa ıs arın soya ını ti 
elinde b'.rdenblre patlamıştır. İçinde bu cı kendi.sini dokuma sanatının eıibaıbı bi- mak ve aramamak ta kanuna ay~ı, . 
lunan fişek ktrlt ve paslı olduğundan tü- lir. Çok ince Lşler de meydana. çıka.rırlar. 1 hareket . olduğundıın ~u~dan soıırb 
fenğin demir ve ağaç kısımlarını temam en Dokuduğu ehr::una bin bir şekil verir, bir clht>te dıkkat edtlmesı luzumunun . 
parçalt.mıştır .lbrah!m Pulahn eli yaralan- c;o.ok çiçekler nakşeder. -- ı alakııdarlara tebliğini ve mostelll' 

"Radyo aldığımw.ı. ve alacağı -
mıza p:şman olduk, müzik yerine hı
:rıltı, ve mutl'it düdük seslerinden 
/başka lb!r şey işitemiyoruz. Ankara 
ve i-ı:;tanbul gündüzleri alındığı hal -
de ımanipleler ~şlemeğe başladığı za
man art•'· duyulmaz oluyor. 

Husus! müesse!lerin makineler'i
ni parazit kesen 'Aletlerle techlz et -
melerlne Posta idaresi bakacak iken, 
kendisi bile bu Condansateurleri ge
tirmemiştir. 

Erzurum vlla..yet merkezidir, ay
nı zamanda Üçüncü Umumt Müfet -
tlşllğin de mesal kara.nga.rudır. Yarın 
~!mendıifer de geliyor. 

Radyoyu yani en parla.ık bir me
denlyet vasıtasını memlekete sok -
mak, onu teşvik etmek la.zım, yoksa 
lher p~ra veren pişman olur.sıa, kor -
loa.nz ki, evvclA radyo .satışı durur, 
saniyen eldekiler de başka yerlere 
hicret eder. 

DOôU - Okuyucumuzun haklı 

dlleğini, radyo sahipleri namına Pos
ta idaresine bir ·kere deha duyurma
yı çok faydalı tela.kki ediyoruz. Ümit 
eder~z ki, faal Postanemlz !bir eksiği
ni tamamlamakta geç kalınıya.caktır 
ve diğer müesreseleri de kanunun 

l lbu vecibesine itaate meobur edecek
tir. 

Oltu İlçebayı Ôrtülüde 
ÔctUlO, [Husuq] - Oltu kaymaka· 

mı Ahmet Fevzi Humu .. cili ÔrtülUye ge· 

terek eski ilk mektep salonunda Ti· 

fos hastalığı ve bitlerle mücadele hak
kında faydeli bir konfrans vermiştir. 

Ayni gQn ihtiyar heyetini de seçtir
miştir. Genç ve okur yazarlardan yeni 
bir heyet intihap edil miştlr. 

Örtülüde inşaatı bitmek üzere olan 

okul binan için de kOylüden yoz elli a-

mış ve çıkan kurşun, 0 sırada orada Fakat e'.hramcın.ıc 00 günden güne takibini ta.mimen rica ederi~ 
bulunan aynı köyden Mevl1lt karısı 314 ra-ğıbetini ka'Y'beden 'bir sanat haline gl.r-

doA'umlu Ayşenln sol memesine isabet mlşttr. Eskiden Erzurumda yüz yüz elli Kızı kaçırmak 
ederek ağu surette yaralanmasına se- ehramcı düıruta.m varken, busfuı ancak 
bep olmuştur. yılrmi, otuz tane kalnu.ştır. • İ k " 

Suçlu, tahkikat evrakı ile birlikte Ehramcılarl:a 0konu.şınağa evveli Ayas IS er en agtr 
adliyeye verilmiştir. paşa mahallesindeki ehramcılardan baş- surette yaralandı 

ladım. Bir <lfütkAna girdim. Konu.şmağa • 

Bir çocuk tabancayı 
karıştırırken 

!arkadaşını vurdu 

Çıkan kurşun arkadaşını 
sağ memesinden agır yaraladı 

b~dık: 

- tsm1nız ne? lnfli ~·öuiinde ~·anlı bil' ~) 
- tbra.hlm usta. J 01 le 1 
- Peki. İbrahim usta, ehramcılık git- JJlaceraSt Ölİİ.JU/e netice I 

'1tde ra~etten dü.şürü}"Or. Bir gün 'bütün Oltu (Hmust) _ İnç-i köY{lfl(!t1' 
kadınların ehramları .sırtlarından a.ta - ya.ş1arnda Ahmet <>tllu Mehmet 
caıklanna .şüphe yok. O zaman ne yapa- a.yn! Jtöyden Maıhmut oğlu i.sJ:ne.il ~ 
caıksınız? zUn 17 ya.flarnıdald. kızı BündüS'e gôS 

Bu suallın1, gözleri dalarak din'liyen muştur. Kızdan Y'il2 bW.madlil ıı.tl1 
Cıhramcıların şe.j'lh! :iıbrah1m usba. kır sa. - Mehmet Ağııman nlha.ye-t .ıuzı ~ 
kaılını uzun uzun sıvazladıktan sonra de- kat.asına. koymuş ve ona. göre de 

İspir, [Hurust] - Çinaçor köyünden d1 ki: almıftar. 

336 doğumlu Salih o~lu Niyazı Taşcı - Zaten kadınlar ehramları Uzerl_e-1 Fakat 1:k1 ~Ul b!r 0ım.ayuıc6• 11 

ile aynı köyden 13 yaşlarında Celal oğ'· rindeın attılM. Biz sanki dükk'Anlanmız- ~ne dönmtı.ş ve tam Mehmet kl1J 
lu Raslm Demir ve 12 yaş'arında Meh- da ıbo.ş.u boşuna oturuyoruz. Bizim haıımız ma.ğa teşebbüs edeceği .sıraıd'3., ıc.ız fl; 
met oğlu İbrahim Demir köy1erl eiva- ne olacak diye soruyoıısun. Şurada yirmi, 'başlamıştır. Zaıten va.ziyetten e~~ıd' 
rında hayvnların1 otlatmaktalar iken. Ni- otuz ehramcı ustası kaldık. Heplm1z de ştlph~enen kı2ın oobası İsmail <;e ~ 
yazı yanında bulunan 551 numaralt ufak ıboynıumuııu b!Uon~, ldlı.w:a.r dJ.pler1nde Abdullah deThal Yeti4m~er stınd~ 
kırma tııbancaslle oynamağa başlamışhr. mit~terı bekıl:lyoru:z. Çoluğumuz çoouğu .. -!il/Ü !k d ll~ updt1' 
Bu sırada Celal oAlu Rasim, Niyazlye: muz açtır dersem inan! Ne yapn.ca~ımızı ta:mua.mrıa.:_ ~: ibu ~ ~, 
«Versene şu tabancByı, bir de ben gö- şa.şı.ıımı..ş12. 1 ş . a, 1 ,,J! J 

. d i N. d t b ....._ ç.ı.kıa.n lkawga.da, kızın ba.baS1 v-
reyım• . em ş. ve ıyazı a a 1anc:ıyı Bu acı s00leri söyllyen Jıora.hlm usta Mehmed'i karın 'boşLuğundan a41r 
vermlştır. Rasım tabancayı kurca arken, Mç durmadan dei"t yanmağa başladı. Bir 'blçaltla ~roır 
silah birdenbfre ateş almış ve çtkan kur- aralık sordum: ı ' '16 
şun karşısında bulunan Niyazının sat - TezgAhln.rınızda. rağbet görecek Suçlular yakıala.naraık adli~tJI 
memesi üzerinden girerek aA'ır surette ba.Şka şeyler doku.yam.az mlS1nız? mişlerdlx. Tahldıkat d(W8.m edfll'Jl 
yaralanmasına sebep olmuştur. - Dile kola.y! Ehramcılık ehramcı- "\'aı·aıanan genç ötdil 

Tahkflrat yapılmaktadır. Suçlu ço- lılotır. Başka t.şe bem:emez. Şimdi biz bu O.tu. [Hususi] _ İnci k.öyOJJd' 
cuk adliyeye verilmiştir. sanatı b1rakıp ta hangi işi tutaıb111'11.z? E- med A"rıman isminde bir . 

Um.izden dokumacılıktan ba.,ka. bir iş 16 yaşında bir kızı kaçırmak 1 

Çeketin Cebinden gelmez ... Memleketimf.zde de fabrika yok kiıin babası ve kardeşi taratuıd~ 
ki, gidlp orada çalı.şalım. şilerek ağır surette yaralandJ~ıJS.I 

aşırılan paralar - Ehram.dan ıbaşka şeyler dokuya - miştim. Mehmet Agrıman aldııt1 
1
; 

Vil!yetlmlzln A§kale kazazına bağlı mıyor musunuz? dan dolayı vefat etmiştir, Suçlll 
Maymansur köyünden Veli oğlu Hakkı - Her şey dokurum. kir edilmişlerdir. 

- MeselA ne? 
Solak üç arkadaşile birlikte evvelki gO.n =============--==::::::::==::::?:'.-::;::::.--' 

rabli istemiştir. Halk çitti ve çübugu ile "h e 1 1 lerdır - !Biz ... Yatak ça.1'$Mı, hruna.m peş- zündıe se....mç çiz.ail~ri beUı'dl. 
mrşğul olmasına rağmen yQz elli araba- Şw r g-e m ş ' k k . . temalı, yerli elbiselik kumaşlar, her şey, C! .... ı.•-• '""""? d-·u bt.- ı,,eJ1' 

. Yorgunluklarını çı arma ıçın Gör- _,_ ı-A• ,,_ i - ....wu..•u ,.,..,J ~. MI" 
yı kırk sekız saat çalıştırmış ve mekte- .. .. her şey dVAıuruz. Be t:fo..Uyeye oer de be2 te ....ıı ... ...cür 

. _ . cu kapısında küçuk hamam namlle anı- dokumu.ştuk. Çok lbeğendiler. Fakat idare ' 0 & ..... ""' • • 

bin lrŞ'l ihtiyacı da gecclrılmlştlr. htn hamama aıtmlşlerdir Hamamdan .._. İ"'"'Hlr ~ ........ "h.<>lıdı EA..... Başını ümitli ümitli saııa.<fl• 
6 • ewıı.ıyar. ~ QOA. ,,_;...... r. &"'r mem- o 

Bu gece nöbetçi eczane 
0 1stanbu1,, eczanesidir 

çıktıktan sonra Hakki cebinden on leketimıizde !bir ipllk fabrikası olmuş olsa - tnarunm oğ'ttl, ınanır1l11· ./ 
yedi lirasının aşırıldığını iddia etmiştir. çok iyi iş gfuiiDUz. bamız !başlllll2ldaı}"lren, her~ 1~ 
Hamamcılar böyle bir hırsızlıktan haber- Erzurumda. yakında blr iplik fabr1 - deroe çare b\llunur. Ona. .Allall 
leri olmadı~ını söylemişlerdir. kası açı~acak. o zamaın sıkıntıdan kurtu- öm.Ul'ler versın. Hemen f,a;JJri1'J 

Süç istinat edilenler hakkında tah-
1 
ıumun~ her halde! ~mu aıçıar, koşarak gider, ·ı~ 

klkat yapılmaktadır. :iıbrahını ustanın g&ıeri parladı. Yü - H· l) 

{j 
Tanıyacak mısın baJca.lun?. .• .. jsabısızlıA-ı artık son haddini bUidu. ı Ben hayalleıre dal.nıl.Ştll1l· 11 

Sabrt dLld<.a;tıll nazarlarla avukat O -, Sadiye Hanım sandalyesfnden Sabriye dola.n bardağa bak:mıyorduın ~ 
mer Beyi ısümü: doğru elini uzattı ve işveli b1ı· hareketle seslendl: 

- Tanıdım dedi dayı ... ömer Beye - kıvrıldı: ' _ Ne yapı.yo.rsun112 Refi1' fJl 
(endl değlller mi ... Ne kadar şişmanla - - Teşerrüf ettik beyefend1, teşerrüf dl ... Taşıyor ba.rda.ğun... ~ 
mışıı:r... . ettik kızım... ' Gözleri.mi daldıkları k.#~ 

omer Bey güldü: · ->(,....ıet1" 
.. Asım Bey benim yanım.da boş dUl'Q.'l dlm. Parıldayan gözlemle MV-

- Hep o Sa.brt ... S.12in Erenkoyün.de- blr sandalyeyi işaret etti: şıla-1tl. Blr an o ~yalı ve a.ıe0.i ~ 
ki evin bahçesinde sıçrayıp oynadığı gün-ı la.rdan sanki ıbüyük bir ııazıı iv 
ıer şimdi aklıma geldl. Sonra dalgın dal- - Geç bakayım Ayşe lczım sen şu .. kirpiklerini indi.rol ve elini dol" 

59 gın ka!a.sını salladı. Yahu Asım dedi iht1- raya. ... Sabri \Sen de Sadiye Ha.nune!en ba.rıda.ta, uzattı. Avu.ka.t örner ~ 
yarlamışız galiba... ı dinin yanına! Sandalyeyi geri çektim ve nlyord 

Nası.Isın Ref1k? Sizi beklettik ama .. lisede beraıber okurken ben sizi ismen ta- $ad1;;ye Hanun duvarluda. "ınlıyan yanıma yerleşen Ayşeyi yan gl>Zle sUz u. tıJ1 
S b i ğ b im 1 ind .. d Geç oldu a:mma " dü BU ,.... lbi - - otU2 sen~lik blr ha...-Ne ~palım aı r a a ey .ş en a.nc~k nıyor um... ... bir kahkaha ile güldü. m. ywı. r efor sarfettiği me',Y'da.n- 'J- tıif' 

geldi. sonra lbiııden hatırlamış gföi sız Tek kelime söylemedim. Macit tanlf- . da idl. Onlar yerlerini ıa.ıınca. avukat ömer Kadehlıer kalktı ve herkes 
blriblrlerlnL-nle ta.nı.şam1yor15ıunuz değil .mt dırma.sında devam etti: - Yeni mi !arku~a. va.rı~rsun ömer .. Bey ne zamandanberi önünde dolu duraı da 1otndek1lerdn1 boşalttı. 
ded1. . J - Ayşe yengem ... Anka.raya daha ye- Ası._:n !Bey bu kah.kalıalya !şt!re.k etti... kıadeıhln11t'aldlrdı. Asım Bey· 

1 li S • ~ A ...,.e döndü. Re!ikin - Om.er ded1 ... Gönü ler taze yolma... + • ..A 
sesimi çıkarmadım. Sükt)net.Lmi mu- n ge yor... onra yşe,, · • Blız şimdi entari h111ka. giyip bahçede gül - .LÇellm dedi. - Şl.mdl ne ~tiyorum bııır 

ha.f ........ ·ya ga"""°'t edi"'ordum. dedi aııkada.şlığından memnun olacalm- buıd. Ayı:eye e"'ilcllm . ....,... -~·~ ,,. ama çağına geldiık ama. ... ~ld alış - '$ ır. nıız · di3't sordu. l~ 
nız.,, 1 fl PJ 

Sa.na. tanıtayım Refik ... Sabri ağa • ona elimi uzattım. Soğuk ve titrek kan ıkların deıva.mı olacak... - Şarap mı emrediyorsunuz dedim. Avukat ömer Bey ora.~ (!" 

beyim, ıhala.mın oğlu. Düz ırumral ~lı iri 1 eli sanki avucumun içinde eridi. Tıma.k - Maı.sanın önünde ve ayakta cereyan Başını evet der gibi salladı. Önüm - Biliyonım ıdecll bert·" 
burunlu orta. yapılı ıve !bir kadın kada.r tarının lbir an içinde etime ge~iğ'lni duy- eden ıbu mükA.lemelere Asım Bey son ver- de duran şi.şayıl aldmı ve geni.ş blr barda- evvelki halinde olmalı... 1~ 
beyaz rtenll bu adama dl:kkatle bakt1m. 1 duıtn. di: · ğa boşalıt..mağa başla.dlm. Güneşte loza.r- Sotra.yı çmrenıer ka.hk~ 
Bana kes!kll ellni uzattı: 1 Asım Bey bu takdim meraslıninin - Sabri, A~e size Sadiye Hanım mı.ş bir ek1n sarıhğında.k1 mayi içinden ıer. Astın Bey: 

_Teşerrüf ettim Re!lk b&y ... Macit hitamını ayakta !bekliyordu. SonTa.: efıend11! de tanıtayım da yerleriırmze otu-/~ız ıha.va hardbeclklemntn yütmelme.91- .J 
a.ıid~ bana. uıun u:aun 'btıh ttı.. .oahıı.j - Sabri dedi. .. Ba1t bunda klm v-.r ... ra.lım ... QünkU . ömerın aq&mda.n bertlne müsaa.dıe ecıarek ka.deh1 dold\l?'Ul'ordu. ! 1 (.,,, 

1 .... ... ·: 'I<"'' ,___ . 
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EN SON HABE RL_Efl9 1 

Çinde yeniden kanlı 
'"meydan muh re esi 

• 
ır 

~illetler Konseyi 
toplantıları 

İspanya Cumhuriyet 
hükumetinin 

notası da görüşü! üyor 
Ct Ctı!ene ıs ( A.A. ) - Mlllctler 
lop~lyeu Konseyi burün saat 10,SO da 
llıcıı'~ıırak, İspany• Cumhuriyet hük1l 
~ tıın vcrdl~I notayı mnıakereye bq-

1fhr, 

~rı:~enevre, 13 ( A.A ) - Milletler 
ll,~sett Konseyi dOnkü toplantısında 

f mrseleslnl tetkike baelıımı~tır. 

Alrnanya Mançukuo'yu 
tanıdı 

lıc .Ber!in, 13 ( A.A. ) - Alman bQkQ
lll U Mançukuo bQkQmetinl bugnn res

erı tnnımı,tır. 

KA~1UTAYDA 

Japon ordusu bütün 
kuvvetile saldırdı, fakal 

taaruuz püskürtüldü 
Japon Erkanı Harbiyesi bu muharebeyi 
behemehal kazanacağını ümit ediyordu 

ilk esir olduğum gür ferde Sıu ık mış h~ t ııesiııd 

o 

Yıl a erya ı 

Esaret hatıraları TopJayan: B. D. 
ı cfrlhu: ı.au 

Tolyo, 13 ( AA. ) - Bntnn J11pon 
gnetPlerl Singkog ve Bukog CPpbele· 
rlnrle ynpılmıt olan meydan mubflrebe
ılntn ebf"mmiyetindcn bah1°tmekte ve 
J,.pon ordu11unun bu muharebeyi behe
mehal lr.Hanacetı ümidini bhar etmek

JApon erkem harbiyesintn bPdef tsyiıı 
eltf ğ'i ynlerln ele geçirileceği bildıril· 
mektedir. Bıı meyanda Ruı:og - Sinlc"ıf 

demtryolu civarında ~i1detl i bir mfydan Çinlilerin yemek yiyişlerini seyretmek 
muharebesine fntiur PdHmıkt~dfr. 

tedirler. 
Çtnlllt•r ltu ıaarruını da bile ig., rene bir manzaradır. Japonlar 

pQskCrU'tler ' 
Uruunıt ıaarruz Hankeu, 13 ( AA. ) - Şantongun k d r f mt.ZS çı·nıı·ı r k d l• Şanghay, 13 ( A.A.) - Japon cenubunda muhar.•be şidd~tıt bir suretto ne Q Q e e, e 0 Q ar P S ••• 

kaynaklar ndan verilen malumata göre, devam etmektedir. Sımgsloln g-Qrbında ÇlçJkarde tren oldukça uzun bir mtid- merkez! olan Hart>in şehrine vasıl olduk. 
bülüo c phelerde umumi bir taarruza Japonların bOtun t11ımuzlun Çınlilerin det kaldı. Bu istasyona lnd!m. Bir Çin Bir ma üzerine ıkı.ırulnmş pek bllyUk ttr 
haı ırlanılmaktadır. Birkaç gün içinde mukabil taaıruzlnrlle pOsk.QrtülmUştür. köylüsü yenl yorganlıar satıyordu . Onlı:ır-· şehir olan burasını yine diğerlerinde ol -

~ Ankara, 13 ( A.A ) - Btıyilk Mil· I dan blr tane almağı mün'3.Slp buldum. duğu g!.b~ nncc.k istasyondan g~:eblldik. 
ll•t.,M' ('li i hugn • Hilmi Uranın r\yınetl B v A Çlln1ı..-U hayli uzun süreceğini tahmin etti- B!r parça lk-ta.syon clyaı1nda dol.a.şma -
a. 111 t pl nar k orman l:anununa mQ- a rs on a a an s ıy a gene ğim ıyol üze:ıılnde lbu oldukça a.d.1 blr bez- mızıı. mtı:saade etıner. Burada ilk defa 
) l'}'"I hr>urı llv!huı ırı mQnkAresfnt den dl:kilm1~ olan yoııgan benL"n hayll 141- vasıta! nakliye olarak lrullanıla.n insanla-
1{,''Pııı·e ve c• l.;\ r. rıtbnet Ytrrnirtlr. h d h •• ,__ d me yıı.rıyaca.ktı. rın çektikleri b\r nevi :arabalara rastladık. 
c ~ıııtıtıtay Pıısrtui gür:D tekrar topla"a- ava an ucuma ugra ı İstasyonun arkasınd:ıkl ufak mey - Lstasyooun a'ka.sındnkl meydanda. di-

danda b1r ıknla'balık nazarı d!kkntlml cel- zuı duran ıbunlnr 1k1 tekerlekli bl.rlkleri 
betti. Oraya doğru yUrUdUm. andırıyorlardı. Bir m!l.şterl gelince ~çine 

i::GlJNoELiK 1 
Acaba manası nedir? 

Her iki şehirrie de birçok insanlar öldü, 
birçokları yaralandı 

Çinlinin yemeği ibinlyor ve bunu çeken Çlnll tek a.t.lı ara-
Knhbalığın ortasında bir ocak yanı- ıbaln.rda olduğu glb1 1leıı1ye ~ iki 

yor ve ocağın ilzerinde !büyücek bir knzan tahta Sll'lb'l.'1 nrıısına girerek ve bunları 
kaynıyordu. Çinlilerin :&ısnnını anııyruna- ellerlle tutarak ~oşmağa başlıyordn. Hay
dığımız, bunlar da iblze kendı lisanların- retle gödüğümüz bu arabaları b1.zlm fay-

0 
Bıırırelon 1S ( A A . ) - Buırün ô"'lcd n evvel ast tayyareler Ba•s .. ıonu b orr- tonları:mızdnn ,,,, ... 1.. "''-tıe gidiyordu 

lltlt 9Çen baftadanbert bi.. df'fa tıu 6 - . . dan ayn ib1r Usan 1le tza.'h:ıt verebilecek ~ clUG • 

"1.1 lltıd b bRrdım·•n Ptmtşlenllr. Bombardı'llar. n.,ticesinde 65 ·ki1l ölmüt ve 100 kışıden v3.2.liyette olmadık!a.n iç'in ~'lZJ.ndn'ltl Dağ ve tünel 
&ttı e, ir dt>fa brşya.,ım ıda Hatay fazla insan ~aralanmıştır. d kalmad O 

t 
... iti kaydı mPSAl~stne tem11s ettik. maddenin neden ibaret olduğunu anlıya- Tren1m1z Har.b-~n e çok 1

• -
'lfl 

1 
OQn de aynı kuvvfltler V lHnsly \yı Bomb1rdıman ederek 22 ktşin\n OlümOne maclım. Yalnız kazan başındalC a::Uun e- rndan katnrimize yardımcı bir kn.ç loko-

1'1\ c rnalr al~n.tıdA hkenrlerunrtak.l tah- ve S5 ktştnin de yarslanmasına sebebıyct vermitlerdir. llndek1 btiyük b\r kepçe ile bu kazanı ka- 'ı mot1f ıda..'ı.a aldıktan sonra yolumuza. de-
C• V"kalarıT ın pek de 1 vl bir başı iOil• - ---

'1 d€'ıJ•ı ~tırıyor. Ve !bunun d9lnden lroyuca renk- v.a.ma lba~a.dik. Tren1mlz yUk:se-k :ı:t.r dağa 
, 11 11. et ,.tmf'mf'ltte o ıduQuna lşıtret M k b• k• ld Y • • u hamur topa.'k.la.rı çıkararak. yanınd:ılt! döne dOne tırmanıyordu. Bu tırmanma 
.\b\Orduk. F k~t delri• MfüyO Oaro acar a ınesı çe ı ı. küçük ·~lcrden b1r1 lçlne lroyuy.or ve oldukça :ı.ımn sttrmtı.,tt1. Sonra ~menb~ 
ile ltadan be'lÜZ 11yr1\mıftı. Hadi,, lerla bunun üzerine ib1r miktar da suyunda.."1 vagonlarımız b\r karıı:nlılc içine daldı . Hat 
t r,l'&nına sfit'atle blkfm olarak, bak j B:.ıdape~te, 1S ( A.A. ) - Mıtcar gaı '!telerlnln verdi\dul m·:ı.ldmata göre, na.ve ediyordu. Böyle btr kAse ele geçiren- mu!l.yyen tı~r yüksıeıkltğe çhlt.tıktan oonra 
lrlt bitaraflık aleyhine harekette bnl~- 1 Macar kabinesi istifa et'.lltşti~. Ye~i kabine-in teşkili vaıife :doln hükı1?1qt partisi ıer hemen suyunu btr nefeste ~çd.yor ve d3.ğın nnukaW cephesine geç.0011ımPsin1 

t<t~~na müsaade etmfyeceğlnl Qmıt mensuplannchın bir zata verılcceğı anh1şılıyor. Yeni kabinen1n de Harıc1yc Nazı- içindeki topağı gayet uzun ve içleri pis - temin ıı;ın 1büyUk btr ıtıür.el açılm1~tt. Bu 
Yorduk. nnın yerinde kalacatı tahmin edtlmekt0 dir. Maliye ve Dahiliye nazırları dejtışti· ıncıe dolu tırnaklarlle a~1rak ısıra, ısıra tUnel çok 1.l'Zl.ln sUnnüştU. Saat 0 ro'ltm<ı. -

.Satı. AtCllk fskenderunda ta1yik ve mtı- rilecekttr. Gazet0 ler bu bakımden memleketin dahilt ve malt vaz·yetioin buhrana yiyorlardı. Bir an lbu yemeğin tadına bn!k- dı."11 3mn bu ~man yirmi cak1.kı9 k"'il~ .. 
h.t>e lelerin b!ç de eksik olmadı§ını sebep olduğuna hOkmetmektedlrler. maJt a.rzuslle yattım. Fakat vazi:yetın pts- tnhmln edebll!rdlm. TUneloen ç•r·t·"tıın 
la t alıp durmaktayız. BOtOn bun- L!ğinden cesaret edemedim. Çünkü a::lam .. onra gözı~rlmlzin altına gen1~ ve v~$11 

ltıl'ıtı, Frenıııı istihbarat sabftlerJrıin Cel aA 1 Bayar ve Ru·· ştO elden cle dolaşan !k:1seleri yıkamak külte- b:r ova. ~yıldı. Ve ren•m•z z 'M lt,..,,. 'l!tl-
~t\f1lp.t ve muvııfaı·atlerl altında tine bile ıkntJanmıyor.du . jvarak da<ı-dnn Q.1a~ 1nmde ;ı,:ır.l~' 'Bfl-
lkı U buldutu"u da bl'iyorıız Ôvle kt Çlnlller yftk helezonlar çizt •or v~ .blrorz P.vvöl """ 
t'd Oç gün fçindPı adfllttt umum! b1r Aras Sof yada! Çiçikan takip eden tstns.,,v~nlal'lda nr- tığlm!z kıs1mla.rın ı:ıUınd:ı.n n~'1J"l!;<; 11'~ 
hô bit havıı11 yaratılmıştır. Eıer işler tık sık sLk çınıuere tesadüf ctmeğe baş - rülerlc tekrar .gelyord.uk. li"1"'7ı'Ml.,r-
ııı:le Rldeoek ve seç!m tedhiş havası- (Üattara/ı ı ıncide) ladık. Erkekler sımsltyah ve bir fırça ka- lböyle birblrılcrlni katet.tığı yerlerr'l"' TY'!\" 

lll}t~e!ltrı altında yap1lmak lstenf'e~kse, R es m"ı te b ı ı· gv dar sert oldukla.Tl lı\SSlni veren sı'Çlarını gnllı, taştan yapılmış kuvvetl\ kUlP
1
P" ,.,., -

~ inlik ve itlmadımı:r:ın blzl blrkao Sofya, ia (A. A.) - Belgradden uzun bir örgü halinde ru1ka'la~ına sallan- zan dlkknt.ı ceLbediyord•ı. Bu bıh•lcrl"' 
~a 11 avutmut olmasından gayri ne fay- dönmekte olan CelBI Bayar ve T svfık Belırat 13 (A.A) . - Belırat zi - dırryorla.r. Kadınlar ~se enseleri üzerinde içinde tırn2.klarınn kad:ı.r sll1hlaıunış nö-

8t olut? Rüıtn Aras Bulgar bQkdmetinin davet yaretl münasebetile neoredllen res1 bir topuz yapıyorladı. betç.ıler vardı. Bunla.nn orada bulunuşla.-
lı'll Ankareda deltsre Mösyö Garo ile lisl olarak, buraya gelmişlerdir. teblii'de, iki devlet ricali arasında ve Ke;dınların burna oldukça hoş gelen rının sebebini nnlamad1ğım !çln etraftan, 
~ ııaa. - Tnrktye dostlutunun kapları Buliar Teşrifat Umum MOdü rü ile cok samlml blr hava içinde reçen fakat hlç lblr kokuva ~enzetem~yıeceğtm muhafızlardan tetk!kaıt yaptım. Öitren -
\t~ lrııı ve ıçık bir liearıla srörüşOlmüs Tıırldye devlet adamlarının mthmandtır· ıöru.nıelerde, Od memleketi olduğ'u bir kokuları vardı. tizerlerlne diz !kapak- diğime göre o clva~da ya~:ıyan T n •"=1171 "'~ 
bıı '"l•tılmış olctuO'u mnlQmrlu.,.. Yaln z j kl teyin edilmi - olan zevat hu- kadar, Balkan antantını da allkada.ı ıan !bir parç..'\ aşan düz bir entarl glyor - büarl\k ç.eteler alinde g€'lerek ~-·•-r 1rı- ·' n, fat· ..a b' tıt 1 , 1 d h dl ıı arına ' eden bütün meselelerJn ıözden re - ıar, 1bu entnrlntn altından goıra.. şalvara. trenlerin yolunu lce~r. hattı bo-M ··1> +<' 
ttlt '!'a11en r r n ve yr 9"' D • dda Kendılerıni kart lamı~lcırd.ır. ~ "" R'Oz vumnı1tk t§'•r bir ha•a ola- ou çirildlli ve ,antantın ma.zide olduiu panto1ona pek lbenztyen k.endilerin° nuıh- ıa.n ed<erleml~. Nlgota ıstasyon•ınra. i"' 

tını da ıtırı f etmPk mPcb•ırf.vı t•ndı>yiz. Sofya ııttısyonu iki memleketin &ibf, bütün Balk.an devletlerinin met- su~ t:ı~r ell1Lselerl gö-ıüküyora•ı. Bütün ka- Tunguza t~dtır ettik. Bunlar orta. 00,
1
111 

lI k mlllt renklerıle t;Ü:.lenın1t buıunuyoıdu. ru menfaatlerinin ve umuml sulhun dınla.rın 'ayakları da.ha Jcftçtlkltıikten de-mir tıknaz yQ3>ılı ndamla.rdı. B~arınd:ı. ke -
tllııd . lbtı nfçtn ıuık.lıtmıth? lsbnde- B k·ıı K e l f ·ı idamesinl nazarı dikkate alarak, po - cendereye konulm'"k su,.et\le bil"'"tUlme- n" .. ları bir sarık. ş~klinde tüylü te-oe!"r' 
,
1 

ıl l olup bitenle"e Arık.arrdn kimse Baışta Bu' gar aşv. 1 o· Vdno 1 e tini 1 ki "' • '"" '"' d Y" 
""dl•Pmtyor. Kralın mQ-nessıllerl olan kumttndanlttr lltik ve ekonomik taaliye n tal diğt tçin ihopsi pek küçük kalmış arvakları bezden yapılmış stvrl kUlfthl:ır var 1. uız-
V devlet ricnh, Balkan devle ıeıiuin o rta ettirmeğe karar vermif olduklan taı- üzer.'nde .adeta. müva.zeneleı..ın\ lbulma.V,a teri esmer ısa.n ren'kte, .gô't.1er1 çekik, eıma-

llc "' hu ... lsnı ıı mtırtas1 JtA olduğunu . . ~ rih edilmektedir. 1 emlkl 1 .... ,:ı,..kt Se ek ve sarkık 
c. '\ca !IO' ft\Rll fFtivorı1z. snalimfze bir elçilerlle Türkiye elçısı c.,ıat Bttyar'- tmkftn hasıl ıo1runıyacak b1r ~ekl!de sa - cık lk er ~ ı. yr 

la R A ı ı lanarnk yUrfivorlardı. Urun adım atma- bıyıkları, ylne çenelerinin ucunruı. ~yrP.-1< 
oı ... ı> alah'1 r>Pk . vsııiyPt muammalı ıa T~vlık nş ın rusı be <ım amış ve J' 

'·"11\ıt ~ ı ·r 1 ı } k } la::rı, 'kn<m"lnlan d~ğ!l hn tt>ı. ibtr 'Oar.r.a. h 171' sakallar va.rdı. 
ltı ıın f'1k~ blz•m d~ hlltflk~t tarzı- bir kıt'a asker E>elam recm Dl 1 s et- • • ........ ,,., ngı ız ra Ve vl!llırnıelcı:'i lblle kabf.1 d"~ıaı . Onların bu Yı11ardır görmediğimiz deniz 
"'-ii \'f'r f 'a•thııft lntıbak ettlrmPmtz mlştl!' . , hallerl blzl.m çok tuhafımıza mttl. Bir Mançuri tıopraklannı terke tlktr 

rtı nn ol11r11khr, Mı fırler doğr uca ikttm• t ıerirıe tcıh · kralı" çeSİ tilrlü ~a.&lam drmnıı~ ola.n ikxrlı.,1arın sonrn P-0lta'Vska.ya, NUrol UE:Urlml, Ni ~oır.tc 
~tf~ M .. ,u, ı;1t )Ablv~t Rshlple·t,,ln. Vft · sis edllt1 otdtj "ıd~. e;.., bı öl ı lır bôvle ımal~l b'r 'hale getirllnnes!nin sebep- şehirler.ine uğlla.dık. Bur.aıd.!ın r.cmrı"\ k"+" 

liu Vf\ mMtıllyAt hissi tanımıva", bOftl8 Kıal suraytıı· iİd -ıek, Parı·se gelı·yorlar letlnl ıanlıyfU'na.dlk. rımtz Ra:dolney! .geQt.1 ve uta.it bir ti\.," -
t1 .. 

1 
•v dııv.:ısır.ın nAzalret ve Pbemmlye- h .tan ' d ~ ı d tz 

ili t oeft 11 mahı:ıusı ımztt t:twıQ1eı, outu.ıan H&•bin den ıumra yıllardır görme lı;.m z en 
ı, 11ktitr f'tm~yen, ııu bolftnttırm11k- ı • nı ıonrtt tsqvelm KO • lv .. nofi Başvek&· J • • • "lcikarl ,,.ectlltlmlzt takl:o erten vUnfln teatra.r gözlerimizde açıldı. Olct.uk~~ uzun 
t~ 111rıfA11tlPrl olen, kPndl Hhqf Jj [ I ı''eclisı' Rel.Sl. l · ı.b l ıv "' ahili t kip ed~n trenimi~ ııi-
.. _ aynı VPya iıtffl' de)Prlnl , bir an let dalr6slnde ziyaret etmişler aır. i:S ş e er, ıye .w t lS lll a ertıeSinde ve !bir öğle vakti Mançurln\n bir zaman s a . 
.... l l . . . havet Vib'divostok şehrinin S..'\yfıv0lerlne 
~a e tePısü" flltmeılnt lstAdftt.,,fz ıQ· vekil Köse vanof ıııat on Dirae uusa- ırın yeruule /uılacak ~st•lhcıırt vq7.if·~•n 10,.. "Y .11 m•v r. .. • t ... geldi ve bir pa~A. e<'ttlkt.PT'I mıı•,, t~cı -
""'" \'e lsttkı'ara mtınl olmalrta bu- fıriera z yaretierlni iaoe t:lmıştir. r ı 'P 

ili lngıliz: Kral ve Kraliç sinin Parls• l{R1hnt.>i bo1edfys meclis\ l"0 h ıı>ri tıe" yon::la durdu. Bu şe'h!T -vakti t> •1 1~ ~,.,,._ 
ct.ı.tı entrfkacılann müdıthalelerine 1 - Ondan ıonra beruberce saraya gı· y .tp1cakları sey<ıh:it tarıhi 28 HazlrBn SAne tie~ i ~lrl,.r. Bav Pall~-tni"' rletfşın• ratler1nden it"llllnl h-ıtırlamnı11~ w.,.,.,. 
~ rılbay~t vermeleri lllımgeliyor. dilmif, Celil Bayar ve Tevtik Rü~tU olttraıc. tdkarrüc t:tmlştir. K al ve Krnll gl tarihi ... ~ Kralın Parh~ vOrudu<ta lq· t.'lrafın.da.n Korolıla.tıd>ıın oı,,m .. ~n.,.,ı-. ~r" 

il.il rdotomnı ~Oale artık hadiseler- Aras Kral tarAfından kat>ul tıailerek çey•, bayan ve bdy Le~rön karşılaya-. düf etmPkt~cttr. Teş Hatt11 Bav F il .. tn1n \•"n1dPn tn~a "" ı.m11r eAl\miı~.t·r ~ .. "',." ,,,. 
,...._ Cevap ~ktivoruı: Bu cevabın ru h \'!jf}ilı' ~t'l ,,,n k;:11t1nı,.~1ını, ~ eıtdfeelerin 10· öğle yemetlne alıkonulmu,ıardır. Cftklardı.r. yeni gR\ecek şahsa rııı1arıt" et ha t ·cm mrP.,, Fıtc: t7f'nPrn.ıı n i n:ıt1 -

~ bulmaıına yardım edeoetfnl BQtnn Sofytt Ttırk n Bııliat bay- Krnl ve Kraliçenin p ,,risf ıtyaretl beli oluşu, bu kararın veril n ı;,lne a ll ktı ...... .mel bir hevk~ll vardı. 
~ ldeUm. ,. ULOI •tan rularil• donablmıt<br. mtınaeebetile belt:dlye meclisi reill bay olmuıtur. fATlrııı~ ,,..,.~ 
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Abidelerimizin 
korunması ve 

• • • • 
tamırı ıçın ... 

EKONOMi 

Odun mu, 
kömOrmO? ! 

J ~ /l ı· ı · · ı Birçok gazetelerde • Vatandaş kö
a kı {(/' tıaJ'e.lıilJle yelllf~(JJl. mür kullan • cUmleslne rest geliodf(tl 

ı:!OUUUO liı·a tahst.wıt venldı e;ibi, duvar ua.nıarında da bir köylünnn 

DOOU 

Cildinizin tahriş edilme
mesini isterseniz? 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tr ~ştan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
. sırtında balta, orman kenarında ve bir ı ...ı b kl kulla· 

. Alı'deleıın esagh t7rrJrleı-fne .sarfe- yanında da siyah l<ömür parçaları bulu· traş lÇa arını nınız. 
dılmıok Uzere 200.000 Jırarıın fai~sız ola- nan resimlere sık sık rast gelfndlği ••••••••••-•n•lli 
rak vakıf partıhr idaresinden ıstikrazı k"d" ı 
· k rl Ud 1 .. ü lttbl va ı ır. 
ıç:n Vd 

1 ar umu'll o:' nr.~g ne sa - Bütün bu yazılar halkı kömür kul- Erzurunı Vildyeti Dairni 
yet vere'l kanun prOJ"Sl budce encUm~- landırmaya tılıştırmış ve tahiatm m~role- 'I ·· · ·' 
n'nc;, bir şekil değlşikliğile kabul edıl· ketlmize verdiği servet menbalarından Encunzentn(Wtf: 
mt~ ve K1mut:ıyda llk müzakeresi yapıl· en mtlhimini teşkil eden ormanlarımızı ı Çifte .Minarelerde açılan şark 
mıştır. tahripten kurtarmaktır. 1 mnzesl için cinsi Y"Zıh ( 22) dane 

lt'lkılmel abldelerlruiz:n korunması· ı:vet, şurıs1 muhakkaktır kl köylü- Masa ve camlı dolaplar numune· 
na temas eden projanin mucip sebebler muz bilerek bllınlyerek, ormanlımm zı 1 sine gö:e yaptırılacakdır. Bunların pa· 
lAyibn~ı <la projenin niçin hazırlandığını slmdiye kadar ıfyadeslle tabr:p etrrıfş- 1 zarlık! .ı ihalesi 18 5 938 Çarşamba günü 
şöylece izah etmektedir. tir. Bu!1Ün Türkiye, mlllt rn.-vat menba- : saat 14 de Daimi encümende olacakdır. 

Ab!delerJrnizin Vakıflar umum m11· tarından mUhfm bir kısmını ibmııl yll·: Bu"ların tahmin bedelJ (1000) lira olub 
dilrlUQ ij büı:Jç~sine konulan tahsisatla ta· zUnden k:wbetroiş vaziye:tt>dir. Dünyanın kat'i teminatı 150 liradır. Şeraiti nnla· 
wiılne hususi bir ihtima:Dl çalışılmakla hiç 'Jir ye~inde ISinmak için odun kul- : mak isteyen talipleTin encümen kalemi· 
beraber yıllarca maruz kaldıkları ihmal lanıl!rrn<Jı~ı halde, tugUn maatteessüf ne muracaat etmeleri. (No. 309) 4-~ 
yüzünden bu yüks~k eserle· in hemen hala Türktyede odun kullanılmaktııdır. ~ 
hepsı harap bir hal alınış olduğunditn Hatta evlerimizin ekserisinde yemek 2 ihram nakışı şııklinde camh do-
bütcelerdekl tahsisat muhtacı tamir asa· odun kömürO i!e pJşirilmektedıı-. Halbuki laplı orta masanümunesine uysrun. 
nn ancak bir kısmına cevab verebilmek· A'·rupada odun kömürOnden yalnız kü- 8 Orta masa kenarlarına gelecek 
te ve abidelerin bir haylisi için knrşılık cüklerin kırar.t kitaplarında haheedi'ir. masa dolabı nümuneslne uyğun. 
tedariki de gelecek senelere kelma1'ta- Ne Almanyada, ne Fransa ve ne de 12 Camlı dolap nnmunesine uyğun. 
dır. Bu tserlerin ise beklemeğe tah~m- fngilterede ban ş:ıhsen odun kömürüne 22 
mUlleri olmayıp gün geçtikçe onarılmı· h:ç bfr kömürcü dükkanında ttısadüf ---------------
yacak rahneler açılması umum modür- etmedim. Hatta Alsssın merkezi olan Erzurum Cıtnthttriyel 
lDğümüzD daha başka mütemmim tedbir· Stazburg şPhrinde bir kömUrcüye odun .Yiiddei Untttnu'liğinden: 
ler almata aevketmektedir. kömütü sorduğum zaman: " B!z burada 

Bu cOmleden olarak yangına uğra- böyle bir şeyler satmayız • demişti. :h:rzum~ cı:za ~vln!n b:herl 960 
mek gibi bir sebple kendilerinden ev· BUtUn dünyada maden kömürü gram tabmınen yllzbın 

1
kilo k kar~ta: ~:~ 

katça fst'fade edllemiyecek bale gelen ısınmak için kullanıldı~ı halde, Türkiye- , kirmen unun~an ma9~; t e .:eğı k a~ı 
hayrat bedfllle mab,ub edilerek öden- de bala or4un kullanılmasın n sebebine ihaleden 31 ars karı ıne k8 a~ 
mek Uzere 2950 numaralı kanun muci· geJlrıce, bu g11yet basittir. Bir kerre , k<ıpalıldzarr um ıJe 1~Unal a

1
saya çı arkı· 

d · - k h .: d mış o uğundı!D ta ıp o an arın muva -hince m~zbut ve mU\hak vakıflara satış me. en komuyU ço pa alıuır ve ma en . . . 
938 
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Trabzon Vilayeti Defterdarlığından: 

Mahallesi 

İskendar P. Meydan C 
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Varidat kapı 
Nevi Ta.pwıu.n No. 
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67) 
69) 

71) 

78) 
76 

79 
il 

89 
2M 

270 
272 

M-.yı.s 937 

> 

> 

> 

> 

l&l 

162 

178 

ı~ 

16' 
ı~ 

ıoa 

16'7 

108 
149 
170 
112 

274 > 171 

278) I 174) 
280) 175) 

> > > ~82 > 176 
> > > 284 > 1'77 

ıl~ 
Hududu hı&' 

ll var 

> > > 276 > 173 ~ 
1 - Tra.b:zıon Belediy~ da.lres1 knrşı.~dıı 1cl.1.n Anadolu hanı na,m.Ue ş. bat 

kanda müfredat ve evosafı yazılı taıht.anı 18 ma.ğa,za fevk.an! 16 <1da nıJı." ltıtı 
mUştem1l ebniye !bedeli pe.şlnen te<Uye edUmek .ş.artUe ıf.tıl:aoaktır . _ .... ..ılll t , 

2 - İhale 24,IMayıs/938 tarthine mU-~cUf salı a-unu aa~t 16 do:L ~ ~ 
terdarlığında yapılacaktır. • :ıı (1 

3 - sat4 kapalı zart usulile ya:pıln~{µntl.:ın % 7 ,5 W!an1ruı.t n.leçes'I ol~-,; 
liralık teminat mek:tuıblıle teklif mektupları nrttı.rmanm tı.Qlltmı sa.attnd.:111 ~ 
evve~e (saat 15 şe) kadaa- Defterdarlıkt:ı mUteşekkil ~on r~nç 

lfl:"I: ır. ' . 'fi 
mukablılılnde verilecektir. 11.~ ' .., • .., ";Jı,\ ~ 

Posta He göndel'lllenler do aynı saattekmn.isyondalbulundurulaca-k:tır. 
tada. ve gerek sadr suretlerle vn:kl ~1k.m~ter k.alml edlımtyece.k.tır. 

1 
V 

4 - Fazla 1zaha.t alınaık ve şartnam~yi görmek tst!yenlerln de:tteronr 1 bedeli faslına (200.000) llra nakledilerek kömUrü yakec k soba da mevdut değil- k~t ~temınat1 ııe 1 ~a6zıran k d ar~~~~ 
abiddın esaslı tamiri için sarfına mezu dir. Binaenaleyh grzetelerde yazılarla, gunu s~at 4 den 1 .Y

1 
ek ? ar mu be 

ı ·r 1 ı b bt ı umumllıkte müteşeb.kı o!llısyonu ma • 
niyet Vf r"lmiQ ve Cumhuriyet hllkıimett- duvar arda ı a.o ar a müs et r net ce ki" 1 . b t l 1 d 

., dd . , a kt susuna te ır erinı ayan e me er ve şe· V D E . e 
b Anadolunun ortasında hargi köylllmüz raıtı otrenme steyen er n er g n m · 

raca.at etmeleııi llQ.n olunur. No. 0275) 4 - S ___...,,, 

mııın bu ku·tarıcı ltl'fü ııe maır hiçbir elde et:ncğe ma eten ım.{ n yo ur. , .. - k ı ı ı h n n Erzurum ı·la"yetı· aı·m"ı ncu·· menın 
muvazenesb:liQ'e m>'hal kalmadı::.ı a ide- . • . racaat edebilecekleri ll!n olunur. 
ltrlmlzin onarılmasına vakıflarımızın ge- maden kömO~llnun ton~na 26 !ıra ver~-ı (No. 312) &-t-1 ıP İt· 
rıe kendi bünyesinden ç re temin olun- bilir ve hrng-ı köylUmOz ızkaralı d~mır ~: B .. l\f. Bina Gayri menkulün cinsi OLlyrl.uıeo.kuUln m~vkll 1~1 ~t 
muştur . sobaya bUtçeshıdfn 30 Ura ayırabılir? /Jeııo<jltt Alllnct .\'oterli{jiuden: 1 Nt ~o. Nümune evi ust kat Isto.nbul ~PlSl cıı.dde~i ı~ ~er 

, . . Kömür yaknıek hususunda müsbet 1 • • •• • • > alt 'knt > > > ı~ ~ 
Bu (200.000) lıra ile, 1936, 19iJ7 yıl- t dbi 1 1 k 1 ti k he d 1 S. S. C t. Turkıye Ticaret MUmes- 2 3 3 > ı. 

. b-'" . e r er a ma s yorsa , r şey en . . . 4 8 ıt kat > > 1rı <o1 Jarı bUtcelerıne konu1an tahsisatın .uığı l b l l . h ll t r . sllli~i, Karsta, 8 Blrıncıteşrın 1937 tarih- 3 > > 3. > 
olan (S9955i) lira ile Ur i eeneden beri eK:ven soba 

1 
mese3es4nı 11 a e. md~ ıy zk.

1

11 Türk Sovyet ticıret muahedesi ahk4· 

1 

4 4 8 > > Ust kat > > > #1~ ~ J • iri d vm r so 3 arını • raya ın ırme l 5 5 6 , alt ve U..ı;t ka.t ., , > ., 
rl~ bu kıymetli eser erın tam ne e· law:ndır. Eu netice elde edildikten eonrn mına tevfi1um icrayt faali ye~ eden S.S.C. . 

4 
> > > , ıf. ~a 

va '1 edilmektedir. erli dökme sobalurının bu fiate mal Türkiye Ticaret Mümesslllığl Şubesi te· ~ : 4 : : :t k:t.. > ~ , ı(. ~ 
Dııba tamir edilecek birpk eserler ~dilmesi daima mümkündür. Maden, sis edilmiş ol~u~unu ~tan eder. ! 8 7 2 

> > alt kat ... , > > l~ 
m~vcud olduğundan g-erek bunların ve kömUrQ yakı mır dan ziyade Unit kömürü ı S.S.C.İ'. Turkıye Tıcarc MümesilllfA"i ! 9 7 2 1 

> Ust kat > > ~ 
1
t 

ı:rAk "333 numaralı kar.un mucibince a'<malıy z Çünkü linit kömU.ıU Türk!- Kars Şubesı namına akdedllecak olan/ 10 8 13 > > alt kat • > • 1 fııtanbulda Eminönü meydanının geniş ;enin be~~n h'3men her yerinde mev- bütün ticart mukavelel~rle ~şbu mukave- 11 8 13 > 1ı ••• n.st k.a.t > > , LC 
letllmest dolayı~i'e meydana çıkaca~ cuttur. 1 lelere ait malr mablyetı haız ~vrakı ve 1 Husust idareye att olup oağlı listede ya.ıllı NUmune evlerının 93B yılı tlr 
olan ve ktymetll eserlerd~n b:.ıluuan yenı Maden kömürü ise bugün iktısadi ayni zamanda botun çekleri muştereken 6 Mayıs 938 gUnıUnden 1t1baren 19 gUn mU:tdetıe açlık arttırm:ıya çı.karıUW'Jll 
camt ile yeni yapılmakta olan Gazi bakımdan en pahalı olan nakil vasıta- ılmza etmek üzere, tarafımızdan Bay Si· ' evlerin tcar thalesi 2.5/ 5/ 938 çaırşamba &Unü mat H to VUA.yet Da1n1l EncUJ 
kOpru~unnn Azapkapısı cebheslnde bu- sUe, yani şimendüfor ile nakledlldiğin- cinava Terentiy lukiç·e. btrln~I v~ Ba~ lılıale ed.Uecekt1r. T.aliplertn Encümen kal::mlne mll.rac..'4a.t etmeleri. 
lunan Sokullu Mehmedpaşa camlnin ve den zlyadesile pahalıya mal edilmekte- Nokebra Matvey lbrahımovlç e ıklncı (No. 297) 4 - S 

ı dl b 1 . . imza selablyetl verilmiştir. lmer proıramına konu an ğer un ara dir. Mahrtıkat sıyasetımizde esas olarak Saygılarımızla 
benzer eserlHln esaslı bir surt•tte tami· soba ve Jioltl ileri Eürer ve bu eses 4 Mayıs 1938 
ri ve Vdktile her nasılsa bazı camilerin üzerinden çalışırsak muvaffakıyet imkan- s. S. C. t. Türkiye Ticaret MUmessilliği 
barlmlerine ve manzumeleri dahtline ka· ları zlya•1csile artar. Sfarsum Neudaçin 

Gümüşh~ne Nafıa Müdürlüğünden: ~ 
~ 

dar sokulmuş olan arsa ve mebaninln Z ET A Mahallinde okunup anlatılan bu llAn 
de usulOno göre mUbayea ve iıtiml!k altındaki imzalar şahıs ve hüviyetleri Kapal~ Zarf Ust4liyle Eksilt ıne ilanı 
edilecek etraflarının açılmusı lazım gel- K k ı dairece malQmun bulunan s s.c.ı. Tür- it ~ 
difi clhelle tahshat teminine zaruret ira OiltUrat arı, kfye Ticaret Mümessllılğl namına milşte- t - Eksiltmeye konulan it: OUmD§baoe Vilayetinin Pirabmet, Ke~ ' ~ 
bbıl olmu,tur. • ı •• h b } reken Vaz'ı irozaya selahiyettar oldukla- Erzincan yolunun muhtelit kilometrelerinde yapbrılaoak 88 add Betonarııı• 

2"r>o numarı!lı kanunun 2 inci mad· ı mu a er er, rı dairede saklı selahlyetnameden anla-
IJ l B 5 · N fez lntaab olup bedeli keş!i 17697 lira 28 kuruştur. de.\ mucibince alınarak sarfedllmlş olan oı an aylar tarosum ıle eudaçin'in • • f • • d } l b" t d k d ı. 2 - Bu işe alt şartname ve evrak ıunlardır: (200000) liranın ŞlmtilyA k~dar satılan flU US CUZ an ;.; rı O Up ızza memurum yanın a ~oy U11,,• 

~ 1 t tik d · BI dok o t A - Ekslltme ıartnamesl hayrat vakıflar satiıŞ bedelinden (100000) arı as e erım. n uz Y z o uz 
sekiz yılı Mıtyıs ayının dördüncü Çar- B - Mukavele projesi. 

liraya yakın bir mıkdarı ödenmiş olap Bedel }}lltkabilinde sat dm ası şanba gUnU: s - Nafla işleri ıerılti 11mumiyesl. 
daba elde s:ıtılacak mahallerde mevcud -' Mayıs 1938 o - Tesviye turnbiye ve kArgltr inşaatına alt fenni ıartname. 
o'dıı~u cihetle esasen (100.000) lira ka· /iakkuulaki kaunn Beyoğl altıncı Noterlitinden E - Hususi şartname, k.eıit cedvell metral cedveU, isteyenler 
dar ödenmiş olan (2COOOO) liranın me- lamail Konter 

1 zunlyetin (400000) liraya çıkarılması dn- . Kfra ko~turatlarlle ferağ ve iatl~al (No. BU) müşane Nafıa mtıdürlOtünden a abiUrler 
üı::ülerek ili ik kanun 18yıhası arz ve ılmübeberlerıntn '8 nef~s bOvlyet cüz· 3 - EksUtme 23 Mayıs 938 Pcızartesi gUnn saat ıs de 

:ekUf etmişti~. danlarının bedel mukab~linde ahnma~ı Erzurum Valiliğinden: 4 - Eksiltme kapalı zarf usullyle yapılacaktır. ,ı 
" . . . . . hakkında kanun sureti vılayetlere teblıa- _ _ . 5 - Ekslltmeye girebilmek için isteklinin 1328 lira muvakkat teaı1~6 

HUtc~ encUmemnın lkıncı maddesıne edllmlştir 13 5-938 gununde Daımt EncQmende mest bundan ba•ka t caret odası vesikası ve Nafıa yUka'k bakaolı"'ıııııı 
Ö e b t h i dil rHıradan abidele· · . 1 .1 ibatesi yapılacak olan (2500) Ur• mu· 7 _ • 

St r • u a l 
8 

e en Kanuna göre kır konturat arı e te- h b d 
11 1 

k .. . hltllk vesikasını iöstermesl şarttır. J' 
ıın t'.\mı··lerl!:e 0 ı·d olen kısmı, 2762 sa- 11mmen e e Şevro a mar a Vilayet l'"e 

... " rağ ve Jntikel flmUbaberleri ve nur.ıs hl t bili 1 . 1 t kil b 1 6 - Teklif mektupları tıcUoctı madde yıwlı saatten bir saat evve 1•· "' Yılı V". kıtlar knnun·1nun onuncu maddesi b ı 1 0 b 1 l zme oto"llo çın s e u unmadı- "" .• ,. 
•· Uv yet cüzdan arı HUk metçe ası arak d b t bil' 'h 1 üdd i onmü•hane Naha müdUrlüatınde teıekkül edecek komisyona makbuz ...... mOcibiııca elde edilecek paradan ve pa· h 1 1 'ğın an u o omo ın ı a e m et on y 

'iyonun tesis ve ldarestne ai1 olan kıs· ~:rşılı~ıı~~:~::ıac:~~!:da yazı ı bede g?n .. daba ur.atılmışb.r. 23 5·938 Pazartesi de verilmiş olacaktır. Postada vukubulaoak ieclkmeler kab~~:?ı:;· ,.s 
mı da vakıflar umum müdür!UğUnün 938 A) Kira konturatlan: gunu saat 14 de daımt encQmende ya· 
malt yılı bfitceslne konacak tahsisattan 1 _ Yılllğı 100 liraya kadar kira 

1 
pılacaktır. Muvakkat teminat (188) lira· 

6Jenecekt1r. için yapılanların her birinden 10 kuruş. dır. (No.SlS) 

2 - Yıllığ'ı SOO llraya kadar kira p , l . t ranın ikinci kliring bedell f9lde yapılacakların her birinden osta gün erı 
I 20 kuruş. Ankara - tıtanbal - Trakon postaları 

an aŞIDRSl 3 - 500 liradan daha fazla kira Gldif OelJt 
!kinci klfrtnı anlasması, İsviçre ile bedeli için yapılacakların her birinden Oumartesi 15 Cuma.rteli 7,30 

yapıtmış'tr. (Blrf-.clsi Almanya ile yapıl· 50 kuru~. • ~tesı ıs Pazartesi. 14,80 
tnış idi). İran 1svfç:'e tfcareti 1947 de B) Ferağ ve intikal tlmühaberlerl 5 Ça.rşa.tn'ba. 18 Perşembe 16,30 
takriben 12,5 mllyon lsvlçre frangı tut- kuruş. Kare - Ağrı postalan 
mu,tul', Bu yektlnda İsviçrenin . İrana C) Nnfus hüviyet cüzdanları: Cumartesi 13.17 cumartesi 13.13 
yaphğı ihracat ancak 1·2 milyon Isvlçre 1 - Bez kaplı olıınlar 5 kuruş. Pa.za.rtesi 13.17 Pua.rte.!1 13.13 
frangı raddesinde Jdl. Menıı,fi 1sv·ç·enin 2 - Meşin kaph olanlar 50 kuruş. Per.şembe 13.17 Ça.rfa.tnb& 11.13 
Irandan yaptığt 12 uıilyorı İsvf çre frangı Bu kağıtlardan ferağ ve intikal il- Oltu - Tortum postaları 
ıtbalatının [3-4 ü Anglo · İraman petrol mühaberlerile kira konturatları satıcılar Cumartesi 10.00 Pazarte.st 15.00 
şi•ketlnfn pet!'ol teslimatıdır ki bu his- vasıtaslle de sattınlabilir. Bunlara yüz1e I Salı 7.00 Ca?lAmba 1~.00 
seyl doğrudan doA"ruya l ranın aktifine beş~ kadar Maliye vekaletince tayin edt-

1 
Ç1.t postaa 

1"91rwem'k lbım reUr. locti mlkdarda bey'lyı vertlecektlr. OUmıfttli o.eo oııma H,80 

Sekiz Vilayet ve Kazaıarda 
Bayii isteniyor 

f'tl~ 
Devlet Ziraat işlet nıeleri Ku,rı.onu Ankara JJira 

kası Trabzon Mnıtakösı Bayiliğindeıı: 
v~ 

Trabzon, Erzurum, Karı, Çoruh, GOmllşane, mreson, Karak09' -~ 
merkezlerile kazalannda Bira bayilerine lüzum vardır. Taliplerin şeraid 

1
,' 

Dzere bir hafta zarfınd~ Trabzon mıntakası bayii Mahmut Tabsia SaY1 

caatları 
Ankara birası Trabzon mıntakasının 

otuz kurufa satılacaktır. 

8aıh1p ve B8fllluha.rr111 
O.tllAD 8JBAN 

v.nvmı ~ıı *"' ~ Yuı İfltrl ,f 


