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iDARE YERi: 
Erzurum Göl.INlşı DoOu fdarchanı·st 

Puartafden maada her rnn çıkar 

Sa1111 her yerde IS kunıştnr 
...... .,,,... 

SAYI: 141 

ZE-
Buılmayan 7u:ılar ~eri verllmew 

neş · alçık Sıv ağa Kalkıyorlar 
Hatayda Fransızlar da açıkça tazyik 1ÇekoslovakyaAlmanlara 

ve işkence yolunu tiıttular 1 haklarını vermelidir! 

Cümlemiz 
haklıyız 

Maksat, Türkü seçimden 
t tı "Do8u.. intişar sahasına çıktığl tn -
~it tenberı, gözünün gördüğü ve kulağının 

zayıf çıkarmak!?. 
s 121 tığı yerlerden edindiği int!balarla, 
ltı e bu süt;unlud:ı. bu ihmal edilmiş 
aı~n11eket parçasınm kültür hayatına tn- ı1 

Ük. eden yazılar yazdı. 
ku Vnnda üniversite açılacağını duydu-

Arap jandarmaları seçim vazifesini 
yapmak istiyen Türkleri dövüyorlar 

lt ?.aman sevindi. Fakat bu sevincini ız- Anlml'a 16 [A.ı\..J -
rr.ar ederken. iburrf,inkU eks1kllklerı say _ I Vekiller lleyeU bugün 
l'li~tnn geri durmadı, yer yer mektepler 1 Büyük Erlit\mlıarbl~·e 
hw elirken, evlı\tıarını okutmak için var! Reisi :\larcşal Fe,·zi Çak
Cltı Vetııc debelenen vatanda.~ları takdir• nıauın da Jştrlaklfo, Haş
ııa11j F'akat yine k>Ultüı· hayatımızın nok- '\'eldi Celtll Uayarın Rels
l'ıı.Jl arını tebarüz ettirdi. Bu vazifesini de U\flncle toplanu.ııştır. Hu 
kay nrken, bugünkü durumu, mazı ııe mu- toplnntıda bazı mühim 
d n~sc etmedi, çUnkU o zaman "atılan a- karıu·lnr , ·erli mlştl r. 
ıı Y arctan, yürüyen mesafeden memnu- • • • 

'l)~ beyan etımek icap ediyordu. Aı·nıı jandnrıaınları Türk-
ra " daima hayalinde yaşattığı kültıUr ıcrl mütc>madlycn 
ır,. Y;tne, 'bugünkü durumu mukayese etti dö()üyor 
?tı.a~ Une kadar yüzüne bakılmayan bu lskenderun 17 ( A A ) -
llcrı~ur ve mağdur memleket par.çnsının Anadolu Ajansının husmt 
lroy e alması icap eden vaziyeti ortaya muhebirlnd~n: intihabata tştl
c'rn nrak söyledi, durdu. Knsden ıme_"llnun rak eden htr Türk, bu arzıı
C!ar nctı, çUnkU Doğuda .bugünkU kültllr sundan vaz geçmesi iç'n iki 
tı'ıa~rnunun henüz aranan seviyeye çık - Arap j~ndarmnsı tarafından 

ış Olduğuna kani bulunuyord11 döğülrnüştUr. 
* • • Fransız uıcm\H'ları da 

t e• Doğu halkı dertli idi. Dlyardu ki: işkenceye başladt 
n ~erJmlzdc bir çok derslere ihoca. bulıı- Antakya 17 ( A.A. ) -

.. 

İnhiliz Hariciye 
Müsteşarı Avam 
Kamarasında bu 
şekilde beyanat-

ta bulundu 
Paris, 16 - Fransa ve lngilterenfn, 

Çekoslovakyadakl AJman ekelUyetlnln 

hukukunu~tesb!t hususunda Çekoslovak
ya nezdinde yaptıklara teşebbUs üzerine, 

Çek_ kabinesi içtima itmi~ ve ekelllyet

ere ne gibi bususatta tavizatta bulunu
labiloceğfol araştırmıştır. Bu içtimalara 

b!lyük eh9mmlyet attedilme~te1ir. 

Diğer taraftan, Alman sUdetlerlnin 

şefi ol m Bay Konrad Hanlayn'ın 40 inci 
scnei devriyesi mOnasebetUe, gerek Çek 

Almanları tarafından ve gerek Alman
yadan, büyük ve nazarı dikkati calip 
tebrikler yapılmıştır. Göbe1s, bizzat bD: 

tun Almanyarın selamlarını bfr telgrafla 
bildirmiş ve muvaftaklyet dilemiştir. 

l Çekoslova.kf/ada. Sadet AlmtJnlar111111 
Şefi Konrad ilen/ayn ( A lttara/, 4 DrıcDde) 

FIKQA· 

Bir Haziran 
idman şenlikleri 

için provalar ı ~ 1Yor. Aylarca muallimsiz kalan sınıf- Beyrutta çıkan Urbaıı gazete· 
ı1 rp a Okqyan yn.vrularım12, memleketin si başmakalesinde, İskende· 
ı.~:kr bölgelerine nnzarnn geri kalıyorlar. T - - Postayı bekler ı:fbl? ... 
~1;~ -e7.aen gönderilen hocnıar yerlerine ~:~:rı ta~:~,~~~~ ::::~~e1:;e - Hayır detu . Dünkü provalardan yarınki şenliklerin 
cı~ 'l'nadan hemen bir !kolayını lbulup ka- - :\-femurlann ay başını Mkledlklerl ffiU ff k ff' 1 f j 

Otlnr Yeıl l 'ki ~ftyi maruz kaldıklarını ve intiba- gibi?... va a lll8 j Q acagı an aşı ıyor 
l'a,.d • · er ne mse ,,.. n edilemiyor. b t k 1 i · ld ~ 

• ınıc öğr a ın eznm maması çın ş - / . . . 1 - Olmadı. 19 Mayıs müna.sebetUe yapılaca:k o-
tf\cı ı etıınenler birer yama gibi detli ve açık btr propaganda BDyllk Erklını Ha.~b.ye Reısımı:ı - :\lesafelerın ayırd • iki ..aıı ı lan idman .. 4 .... ııkleri için dün Usenln ar f'•'J..rı_ atın açık tnrnfiarını allı. morlu bir ld "' k d G J.f ar~al Fev:ıı Çakmak • • ıp sev ... n n -r-~ -

· ~ !le ~a k t yapı 1 ır.101 yazma tll ır. R· ı birbirini bekledikleri ~bt?. kasında'kl meydanda bir umumı prova cı tcı .. r ızor npa ı:yıorlar, thele kitap 1 •A ... 
~ilden hiç bahsetmeyiniz! zete, intihabatı~ Tilrkler aleyhine cere- karele mnruz kalmaktadırlar. Bu hadise-! - Daha kuvvetli, daha kuvvetli... yapılmıştır. Yalnız erkek talebenin 1şt1rak 

~o ,_Inıtıhanl:tr ynkl~tığı sıralarda bazan yan etmesi lçın bu işkence ,.e propa- lerln Inklşatını Parfs hUkuıneıti ve Surl- Yol üzerinde böyle konuşan fkJ ahb~- et.mı.ş olduğu bu prova muvarrakıyetıe ne-
:'ı°!'.1-~lşll!k sınıfta 'llç kitap ancak tıulunu- gan~uların gittikçe artırılmakta olduğunu yedeki Fransız Ali komiseri, Delege ba. merakla sokuldum: tlcelenmiştır. Bugün öğleden oonra töre
ecı"b'I'ai(>bt>nin fikren ve bedenen inkişaf d~ ııa.ve etmektedir. I Garo bUmem kendilerince nasıl telakki} - Bu kadar hararetle neyi bekliyor- ne iştirak edecek kız talebeler de bir umu-

.. ıı ~ lsltmbul gaz,...c•telerlnln n<•şı•lyntı 
1
ediyorlar? Böyle lüzumsuz propaaanda sunuz Allah aşkına... mı P.rova yapacaklaroır. ~ı.ırı ece 1 bir yer yoktur, aile muhiti ek- l o 

~>ı Yetıe, tnlebenın seviyesinden aşağıdır. stanbul, 1' ( ~.A. ) - Berutta 1 ve şiddet t~sirlerl altında Hataylılar BJr tanesi izahat verdJ: Idman ~enllklerinln muvaf:fakıyeU1 
en çıknn Urban gazetesınln başmaka1esln1 bu davadan vaz geçmiyeceğl gibi, Ke- _ ı Haziranı.. olacağı dün yapılan provalardan ıstidlA.l 

"arn ce yeri kahvedir. Kahve demek. si- aynt>n kaydeden Cumhuriyet gazetesi mfilist Türkiyesi için bu meselenin bir D 
1 

t b-t il aıı:.ı.A edHmekte 1d1 
tı 11 blltırcıo demektir. Ve bunlar kahve- diyor ki· . ·h t d ld d - eve u çes e ... aanız mı var? · 

en 'mnsum tnra.flarıdır. . J - namus ve aya avası o uğunu a - H ıdedi O .. b ta.l beledi "Ya.rınld bayramda Erzurum~ücii ile 
M • BugUn skenderunda Tur\der Fran- Fransız dostlarım>z bllmeltdir. intihabat ayır, · ıwı za ı ye Yeni.spor klübü karşılaşmak irin ani ... _ 

"'\>I ekte.bin ktitüPhnnesi fakirdir, Hakl sız mcmurlannın ştctdet tesirleri eltında devam edecek ve bu bak tahakkuk talimatnamesi mer'iyet mevkllne ıtrecek. .. ~ ~ 
ll1e

111
n kUtü ho.nesl fakirdir. Muhite rağ- inlemekte TOrkler hergOn bir türlü ha· edecektir. Hayretle yüzüne bakmış olacıığlm k1 ~ışlardır. Bu h~..ta Futbol Ajanlııının 

~111111 • llluhltln Uzerlne çıkmn'k ıstlyen ' izah ettı: ıonderdJğl tebllii 2 ncl ı.ııayfamııı:da oku -

hır Çlerın .bo,ş saatlerini geçirtecek bir şe- - Arabaya binersin. Arabacı ne tut- yunıu.,, 
hn ittıtlinhnn.est yoktur. Böyle blr kUtüp- ç b ı k b • • d turabiUrse alır ... Sorarsın: Tarife bir Ha- ============-======:::ı=:==== 
Va~e kurulsa, sineması. stadyomu olma- em er ayn, a ınesın e zirana derler. Fınncıya g1dersln, biraz ev- Bu şartlar al~ında o mübarek tallmatna-
~·n bu diyarda, tal~be İstanbula, Ankara- vel tezglhın üzerinde uyurken başına menin mer'lyete rirmesl tarihini sen_ de 
lnn~azaran daha lblly.Uk bir sevgi lle ki - d • 41 ki ek yasdık yaptığı bir somunu uzatır .. Buna olsan ~ynt iştiyakla beklemez misin dM· 

l"t arın üzerine kapanacaktır. Ve nihn - egv ışı ı yapıyor mAnl olacak yok mu? dersin.Blr hazirana! tum? 
Qlcı:ı Varın 'Üniversitede, lise tahsili zavıf cevabını alırsın ... Lokantada çatlak bar· Dotru söze ne denir ... Selim verip yo-
l kı ğu için. hukukun, tıbbın, zlhln elis- dak, kınk tabak retirirler ... Aman dersin ... luma devam ettlm. 
ı1~1~etı lstıven derslerimle. fikir canbaz - Bir hadrandan sonra düzelecek derler. Babadır DÜLGER 
1~r: 1

• ~ekuıo.syonunu yapamıyan genç - Hariciye Nazırı Lord Halif aks'ın bu 
l:ı.r - Bizim ne ıgünahımız varclı? Hoca -
hı:ı. ~elı:nectı. dersler boş gc~t!. kitap huln
cı.ı' :tk. 13uı sak ta oku! diyen olmadı. Slm
\'I) ayatıta muvaffak olamıyoruz. GörU -
lıh':Uz. bil' cok ıırknda_şlnrımP"dan ~riylz 
l-1•1 rn knbahnt'mlz nedir? İv.nh,de. htan-

,1,.cı:ı.. Anknrndn d'!\ğınam'ş '.bul•mmn.k lblr 
hık?'lltıvdı? Oradaki arkn1aşl'.lrımızın biz? 
r.,.~ Oltnalnrı lçln ortada izah cd!leblle -
~~ ll'ınkuı sebepler var mı? deseler biz ne 
qlz ... 

1 (] nu mntaleo.ları yUrütenler elbet hak-
~~ . 

* • 
ı, İ.li7 sl'l'!~· kend'mizi bu haklı dilekJe~r 

'>:; ata'l olan Mnnrlf Vekftlet!nln yerine 
llYoruz ve dly-0ruz ki : 

't 1 - Bl\ti1n bu ~öylcdiklerlniz doğrudur 
1 l'tı"l:ı unutuyor ur,.ıı :ki, mcınlekett ımr -

• 
1lrttııız znman bu büyük yurdu ha!ttan 

, Viran bulduk. Babalar çocuklarını 

1 ~·o tn-ıuyorlardı. Bilgi haram tel~'ckl edl
~ ln,rcıu. Şimdi her tUrlti konfor ve t<>ş
~ tile mektep kurduğumuz yerlerde 
~1~e..se1er, tekkeler taassup ve cehil sn-

Otttu. ctHAD B!Bı\N 
(Attıarafr !1 anctırleJ 

Nezaretten alınacağı söyleniyor 
Londra 16 ( A. A. ) - iyi haber 

alan mabatilden öğrenlldlkine göre: Baş
vekil Çemberlayaın salı güon yapacağt 
ve perşembe gUnkn avam kamartısı mü· 
zakeresinden sonra belli olacak kabine 
tadil.lltında Hariciye Nazırı Lord Halifaksı 
da bu nezaretten alacağı anlaşılmakta
dır. Bu iş pek mevsimsiz görUlmektedir . 
Hiç olmazsa lngiliz · Almttn anlaşmala
rından sonrayu kttdar Lord Halıf dksın 
vazifesinden ayrılmaması ınuvafik görül
mektedir. 

/ Kabine değişikliği hakkmda di
ğer ha.t?erler 3 t1ncii sahifededir j 

ES~AF AHı\SI~HA 

"Hamidiye,, yola çıktl 
"Htım!dlye.,nln ön gllvsrtealn• kaptan kulesinden b~r bakı' 

ts.tanbul 17 ( A. A. ) -:- Bulgaristan ve Rumanya limanlarını ziyaret edecek 
olan Hamldlye • kruv,.zorU bugDn ıaat 14 de Hmanımızdan Kıradenlıc mQte· 

~~ ... ---,,...-.... _~,.....~~.~ vecolben hareket etıııtıttr, 

Da bağlarla 
k_onuştum ! 

[ 2 inci sa yıla da ] 
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ES. 'AF ARASl~DA Yarın Erzurum 
Gücü ile Yeni 
Spor karşılaşacak 

Bölue futbol ajanlığından : 

DO~U 

Bu böyle devam 
edecek mi? 
Oltunun küçük esnafını 
tefecilerden kurtarmalı 

·I'"' MA "\'İS ·1938 

TARiHTEN YAPRAKLAR 

Oltu hakkın 
bir efsane 

a ,, Dabağlar on beş 
Gün sonraki 
Hallerini 
Düşünüyorlar 

ı - Yeni Spor kulübünün 17-5·938 Oltu muhabirlm1z yazıyor : Oltu-

tarib ve 2 numaralı tezkeresinden, 19 da tefecilerin küçük esnafa faizle QltUk Ulutan Qliti - QltU t 
Mayıs gençlik ve spor bayramında, Halk· para verildiğini işlrdlrdtm. Fakat - -

evi tarafından konacak kupa için, Erzu- bu faizin hiç bir maliye ilminin ve .. 
1
Yaim felebi'llİll JJllthflJ'(ISIJl([aki kf~llfll' uollftJ'daJI' 

"Şih köyünde yeni bir 
dabğhane yaptıracağız 

ama, ya o vakte kadar ... ,, 

1 
rum GUciyle Yeni Spor kulübünün karşı- vicdanın kabul edeceği derecede ta- ,, bS 

l 1aşmak Dzere anlaşdıklarını öğrendim. hi§ olduğ'unu görmemiştim. Naim Çelebi bir maslahatın görül· .Naim Çelebi bu hususta ~11 d~ 
1 Başta Halkevi olmak üzere, bu teşeb- Esnaf arkadaşlarımdan birinin mest lçln Osmanlı Hakanının tensibilc fazla tafsilat veriyorsa da, netıc~ı~ 
I bOsde birleşen iki kull\be sonsuz teşek- dükkanında oturuyordum. Tefectler- Çıldır eyaleUnden Gürcüstana gönderil- Aleksandr Dlnekada şöyle bir nıaıı 0~ J 

\

kür ederim. den biri dükkana geldi ve arkadaşı- d'f ve orada vazife gördüğü esnada, muhakeme yürütüyor: " Siz ~.uuııs~ 
2 - Mns1boka esaslarını teşkil eden ma bir senet okuttu. Senette yüz ~n 1 

c" as lzadel€rlnden Aleksandr Dine· GUrctllere ait olduğunu ileri stıruyor bit 
Bir de dabağlarla konuşayım, de-

1 
ve müsabakalar talimalıntı göre yapıl· lira yazılı idi. Faizi de ayda üç lira... k ~ u -:dnğn ve Gürcüce yazılı bir nuz. Halbuki tarlhlerfoiz buranın .~eıı 

dlm. ÇUnkl\ Erzurumun dabDğat sanatı 
1 

mı:sı ıazım gelen maddeler aşağıda ya- Senedin kendi isteği gibi olduğu ve ta:i:teg~ltu hakkında şöyle blr yazıya TUrk ili ve Türk m~deniyet ıneevıet! 
da ?lllukça meşhurdur, Erzurumun en zıl dır. Kulnblerin ona göre hazırlanma· yazıldığını anladıktan sonra çıktl, tesadüf etti~ini söylllyor ki hulasası 1 olduğunu yazıyor .. Ta.u~te Fars d bil~· 
eskı sanatlarındandır. . }arını rica ederim. ~ gltli. yoktur, varsa da şımdıkı lrı.ının ccnıı ~ 

Ş mdi şehit'de üç dııbağbane var: 1 A - Maç 19 Mayıs Perşenba günü Bunun üzerine tefeciyi takip et· şudu~erdeşt mezhebinin trandan etraf da küçük bir devlet idi: Bnnlur ~fll~ı 
ikisi GUrcUkapısında, ITccı Ahmed ham: saat tnm onbeşl otuz geçe Liseı.ln arka- tim. Bir tütüncü dükkanına girdi. ülkelere yayıldığı sıralarda Banak adında yanaşamamışlar ve ~r.ı~a m_a~I 1~80 nın lrnrşısrnda, biri de 'febrlzkapısında · sındaki sabada yapılacaktır. Ben de beraber girdim. Senedi ve· bl d t rahibi 

0 
zamanki Gnrcüstana muşlardır. Farsın şımalınclekı ·nr~· 

Dabağlık hakkında umum! v toplu j B - Maç bakeml Yüzbaşı Rasim ren esnaf çok iyi tanıdığım namus· mrezzheerbı~nş veyahut dinin yayılması için dediğimiz _millet ve hakanlar bep 'le''vel 
bir maıamat edinmek maksadıle Tebrfz- d" k~ ı bl t idi J>" f ı M ı ' 

I . ır. ar ınütevaz r za . >ID m n· memur ediliyor ve dini irşatlara, propa· IUr er. ııa.ttan l Uz ere~ sene (SO 
kapmndaki dabeğhaneye g ttım. B _ l\Iaı; hakemi iki yan hakemi net ve teşekkürle tefeciden H7 lira d 

1 
b 

1 
yor Ve Kusora denilen Şarktan Garba akın eden R 11 ıuarıı ı:ııll 

. 'l'aşköprUnt\n yanından Dabağlıone· seçecektir. aldı ve doğru postahaoeye g-ltti ve ~~n k:sa::an:~ ı yakınındn ve işlek bir mer ] j\kad [ El!ad ] ve Elem [Ela~] ır· 
ye ınen merdivenlere daha ayağımı he· ı D _ Kulübler maça sokacakları parayı Erzurumdaki borçlusuna ha- ticaret yolu üzerinde bir de ateşgede ldlerl Türk ve Iranhların dedelerı~r d• 
nllı atmıştım ki, burnuma kokular gel- sporcuların, kult\blerlne intisap varaka· vale yatırdı. İşte bu dakika kalbim- t t Bu ateşgede de 

0 
zamanın Keykavus v5 Efrasiyup lse on dlf· 

meğe başladı. Ben de zaten burnumun I tarını bu varakalar sporcuların resim ve de çok acı bir sızı duydum. Bu bi· ~a~ ı~ ıyor. D ğu ile Batı arasında bir iki kardeş milletin lıükümdıırlıırt ~r 
böyle bir imtihan geçireceğini bildiğim I imzalarını havi olmalıdır. En geç 19 çare esnaf parayı, yani yüz lirayı ~~:n:ı:n~: se~külceyş güzergahı olan Bunları birbirine düşüren hep din6e:gıs 
için, kemAll cesaretle yürüdllm. Fakat iM yıs Per~enbe günü saat onbire kadar bir senede ödeyecek ve 36 lira gibi b h ide irşadına deva ediyor ve delerdlr. Buna nazaran Banak, ,.e 
ben Dabağhaneye yaklaştıkça, cesare- Futbol a,ianına tevdi etmiş olar.aklar. fahiş bir faiz verecek. Buna yOrek- u ma a fk bu ınabet ve civarı Ulutan, Oltukkaan da 'I'Urk aıHıır~)!iU 
Um de kır.ılıyordu~ bir aralık geri dön· Maçtan sonra mezkur intisap varakala- ıer dayanır mı? za~a~ r::çBıa::k adında bir şehir mey- 'I'U~kçe k~liınelerdir. Binaenal"yh dur 
mek fstedım. La~ı~. gene kendt kendimi rını ajandan geri alacaklar, ve vjanlıta Oltuda ve köylerinde bu tefeci· şene e U kehmesfnın de bundan mnştak ol 

01 
~ 

te§clDa:h~~:~ ~:~~:ue~· karanlık ve uzun intisap varakası verilmemiş sporcuları lerdcn bir çoklarına tesadüf etmiştm- danaB ge :0~idükt n sonra bu mabette anlaşılıyor. Ve biz Çıldırlılara d~ ıet· 
. Y 1 maça sokamıyacaklardır. dlr. tna d d ~tr rahip dini irşada adı bu yekdiğerlne benzeyen kelııı10 .. 8• u bır nvlud~n kopmuş deri parça urını 3 _ Bilgi için Halkevi, Erzurum Bu tufeyliler ellerindeki iki üç Gerg s 8 ın a den ufak bir ihtisarla ve tekellUill şı' 

çiğneye çığneye yllrüd~m. Önüme ufa.k gücü, Yeni Spor başkanlıklarına ve ilan yüz lira kadar az bir para ile bugün başlıoyor. tmdlki Oltunun bulundu- sine göre intikal ediyor. • ~ 
bir meydanlık çıktı. Bır adam taş bır d'l i 1 ı l Do"'u gazetesi yazı b' l l' l h" dl l zaman ş G N t Ç l b' d ' . k'· 

. d .1 1 . h b d e 1 mes r cas ye Eı ın erce ıraya ve a tına sa ıp r er. x-u çevrede iki derenin birleştiği yerin ene a m e e ı ıyoı ı.01 , u110o fırının ıçin e deıı er sıya a oyuyor u. · ıerl mtldu-r1u11-une yazılmı..:tır. Ve esnafın sırtından geçinirler. ~ 4(Kusura denilen kasaba r 
Beni görUnce ters ters baktı. Belediye ış b y yaram saat doğusunda bir kaya varmış . . .. sıı.rı9' S 
memuıu mu zanettl nedir? Fakat ne • f ] .... k d 1 . Mesela yine tefecilerden biri, ve bu kayanın ortası amuden oyuk imiş, yedı saat şarkın~a hır ~oy~~r (1)~rkıtıd' C) 
maks3tla geldiğimi anlayınca yoz~ iUl· Kırşehır e a etze e erıne yine bir dikiciye üç yl\z lira ikraz rüzgarlı günlerde bu kayanm içinden ise bugdlln eya et m~r dezın:? şra yııJ' 
dU ve bağırdı: DoX-u bölgesinin yardımı etmişti. Ve bu paramın bir senelik garip ve canhlraş sesler i'elirmiş. Ger· ve dBakr. ızik_çatyı u_zerbı~ t~. \U.s~ uıaf' 

_ Yusuf usta ı 6 1 faizi 108 liradır. Bununla beraber gis bu kayanın bir kenarına ikinci bir nın a ı_ ·mc sıpa ı umenının pıeŞ 
Avlunun yanındaki odflhrrdan bir Kırşehir ifeltıketzedelerine bölgemi· 1 biçare esnafın dUkkanında akşama mabet yaptırarak hadisatı tahliyeden merkezı olan bağ ve bostanlarlle bttfstı' tt 

ses geldi: zin her tarafında yardıma devam edilmek· kadar oturur, işini kontrol eder. O olan bu sesten tı:stitade ederek kendisin· bur Penek kasabasıdır. Ateşgedeki ıwrıı' ~r 
_ Nedur? tedir. Ardanuç muhabirimizden aldığı- gUnkü satışın dörtte Ucünü alır gi· d k t ldu"""ndan dem vurarak yanlı~ın ilanından sonra :;;ar . 1ıı ~ 

b k t kt t 1 be · · de k t hktl 1 e erame 0 
... · ·ıa d l 'k' k ıesı ri HenUz genç denUecek yaşta, trsşı mız ir me tup a, me ep a e sının der. Çün ü esna ona ma ru o - bntn b havali halkını da ateşperestli- ıstı sın a yan arına ı ı çan ·u , 10,r .ı~1 

Çoktan aelmlş geçmiş bir adam yanıma bQ.yük bir heyecanla ve içten gelen va- muştur. Para da dört senedir veri· .,., do ut dl or ve kendi dini çemberi vesila kiliseye tahvil edilmiş ve <.·1 11~ ıı~ 
• h l d t 1 · ı V b'l k 5 e ave e Y ı · GU ·· h · t· t '·sası "'h geldi. tan severUkle, emen ara arın a op a· lememışt r. erse ı e ana para çı -

1 
. 

1 
r 0 asırda Türk Hakanı eyalet nın rcu ms ıyan eu ıs' 'Qq 

K l k t k t f · 432 l' f · al çıne a ıyo · 1 ib d h 'd' B l'r kale ~ _ Yusuf usta, daba"cılık ne alem- dıkları parayı ızı ay urumuna ya ır· tı tan sonra e ecı ıra aız · Ef i .1 t a hükümjarı Keykavus ha en a et anesı ır. o6 az "~" tli 5 
k\ bild' ·ı kt k" Uk rula 732 ı· 1 t ras yap 1 e r n · d · d b' kö d"' t2) Oltu" q d ? dı arı ırı me e ve uç yav - mış ve parası ıra o muş ur. araıındil büyük muharebeler başlıyor. Slvrı ~resın e ır Y ur. ~ ·a uıo' c~ 

e _ Dabağcılığın fıleınl i~·i ama, onu rın bu alakalarındaki ulviyet canlandı· Bu yazdıklarım hakıkatın ta ken- B harabelerde kAh İranlılar kah anın u.utan kayasırıın nzerıne Y Pd.t·' ), 
dl \. b k rılmaktadır. disldlr. Para ikraz eden ve kUçUk u mu ' 11- kale de ... imdi Oltunun iç kttıesl 1 • kendi alemine, ken ha ınc ıra mıyor· Yusufelı' muhabirimiz de, teşkil edi- Turanlılar birbirlerine galebe çalıyorlar. & 1 • y • • 

1 all d• 
lar. k . esnaf zebun bırak.an bu tuteylUerin V b' un İran hükümdarı Türk Naım Çelebının bu yazılarınd d~ ~U 

_ Neden? len yardım omısyonunun memur ve hepsini tanır ve isimlerini de bilirim. Hakan~nı ırz;rdeşt dinine davet ediyor anlaşılıyor ~i, Banak mabedi_ "'~tef d~ 
içimden bu sebebe hak veıiyordum halkın hemi yeti ile ilk ·hamlede. 12000 Demek oluyor ki Oltuda küçük ve birçok kanlar dökülüyor, Türk Hn- Fakat şimdı harap ve metruk tu~uJıJŞI t(ı~ 

ama doğrusu bunu dOpedUz Yusuf usta· kuruş topladı~ını ve yardım faaliyetinin esnafı bu tufeylilerio yüzünden g-On· kümdarı dini kabul etmeyerek muhare· gede olduğu y~pılış tarzı~dan .. ttı!tııı' ~~ 
nın ;nzune söylemeğe cesaret edemedim. devom ettiğini bildirmektedir. den güne eriyip gitmektedir. Halbuki beyi kazanıyor, İranlılar mağltıp oluyor. yor. K~sur.a. ıse ~~le~lnın tt~l .. ,,.ere~ U~t 

o anlatıyordu: Böyle eğlence mi olur? Cumhuriyet kanunlarımız küçUk es· Ve ne kadar zerdeşt rahibi ve bu dine göre ~ımdıkı Kosor. köyU oba b u 
- 937 senesinin sonunda dabağha· Rlzeden şehriın ze gelen Yakup, ts- nah bu vlcdansıılann elinden kur· alik olanlar varsa hepsini idam ettiri- Penek ise gene bir köydür. .. , re· q 

nelerin şehirden dışarı çıkurılmasını Be- .1 E u İbrahim ve Ahmet isminde taracak hükümler koymuştur. s At d 1 . vakıyor yıkıyor işte Oltıı ve havalieinin yuzıe 0~ ~t 
· B' d t' t ttlk maı ' y p, yor. eşge e erı " ' · b' T" k ı ldll*0 ledl)e emrettı. ız e .m lra :ıaa e . beş kişi evvelki gUn umumbaneye gl· B t dblş esnasında Etrasiyabın ya- asırdanbert ır ur n k~sl o dl!(of 

ŞihköyU cıvarında keııdımfze bir dabağ- dip e11-lenmek istemişlerdir. zaten ic· u e G .. bu efsane ne gDzel ıfade e ~~ ~ 
1 d k F ıır. d.. kınlarınd~m Oltukka.an dı:ı Urcustan ve On yedinci asırda Anadolu J "11 t: h&ne mevk .. ii _ıcar n_ ı . ~n memuru ve tikten sonra umumhaneye gelen bu Gölden onmeyen seyısın B k daki t d ııı11 d lu,, d b he t ora a Kusura ve ana cıvarın .a eşge e- a'leminln Arap ve Fıırs edebiyatı iÇ ..,ı • Sıhhiye Mu ur Au_n. en ır ye _ Y adamlar orada da rakı içmek istemiş· d' b 1 d d uı t d ı 1 ı... ' cese ı u un u leri ve bu_ meyan a u an a 1 e ~ı an bucaladığı ve mlllt duyguların k~rı. h 

gitti. Ihıbağhanem· zı yapm~mıza musa- lerdir. Fakat orada rakı içmek yasak , kaya 11.stundeki mabedi de tahrip edıyor. olduğu bir devirde Naim ·Çelebi gıbl ı~ tn 
ade ettl~e~. Sanatım~z birlncı ;~ıt :sn~: olduğunu öğrenince, bekciye para ve- Hasankale, (Hususi) - Çakmakkö- Ticaret ve askerlik cihetinden ehem- Türkün milll gururile bu illerin '1~~ ) 
olduğu ıçın_ Ve_kal~tın de tas 

1 
e mes rerek bu işe göz yummasını temin et- yünde Nevzıı.dın hizmetkarı Hal!lin hay- mlyetli ve o~anın her çe. vresine hakim_ olduğunu isbata kalktşması kend15~1ı t(j 

16.zım geldığlnı soylediler. Haz!randan mek istemişlerdir. · Ol k ı eı .. 
itibaıen dabağhaneler şehirden dışarıya Evdeki pazar çarşıya uymamış. varılan yıkamak için göle gittiğini ve bir olan bu kayanın 1lstt1ne tu kales nın asrına göre ne derece bir milli ıJl 

k 1 k -1 daha dönmemiş olduğunu evvelce bildtr- temelini kuruyor. Bundan başka gene reel olduğunu anlatıyor. . .. ~ı arı aca • Sarhoşlar umumhaneden çıkınca g-üru. bir ileri karakol vazltestni görecek olan ÖZDEMİR AKAOO~ 
Bay Yusuf bunları söylerken, hır- tu yapmağa başlamışlardır. İş polise miştim. Gölıde yapılan arru}tınnalar neti-

smdan durmadan geziniyordu: aksetmiş, bunlardan iki kişi · sorgu es· cesinde nihayet Halilin cesedi bulunmı.l§- Boğaz ~aleyi_ d~ inşa ettiriyor ve bu 
- Halbuki bugünden itibaren dabağ· nasında polise bekaret etmeğe de kalk- tur. suretle buton ~~t:oa_mile g~m~ş asır;a~~~ 

hanenin yapılmasına başlasak bile, üç mışlardır. . . . acı ve tatlı gun.erıne ve ~d satı a ıı-
ayda inşaatı ancak bi~r. Suçlular bekciye para verdiklerini Ceset ilzerındt yapılan tıb~ı muaye- yenin her sadmeslne go~üs. g-ermlş 

_ Yeni dabsğhaneyi dabağlar mı iddia etmektedirler. Gerek bekciye lf· nede ha.disede bir kasıt olmadlgı, Halilin olan salhurde Oltu kaleslnın ınşası~a 
yaptıracak, yoksa belediye mi? tiradan, gerek polise hakaretten dolayı ı her nasılsa suya dtışerek boğulduğu. anla· , gayret ediyor ve yedi sentde kalenın 

(Alt tarafı t ünctide) maznunlar Adllyeye verilmişlerdir. şılmıştır. ı r. • yapılması ikmal ediliyor. 

(1) - Kosur köyü 
(2) - Ka.le bo{ja.zı köyü 

. ·~ 
işle Necip Fazıl... iyi ki kaldırımlarJ bırakmam .. Bu ba~ıma dikilir: Marazi t~rmuş bizim. m_Ukdlememizi 1:ı P'' 

diye iki şiir yazdı .. Ondan sonra fikir ·aıı. bir hassasiyet, bunlar okunu[ mu ? Kı- dınllyordu· Göz\erı birer.. ~lev g 1'ıııD'r 
· · d l l ö edebi kudret layordu. den gözlerimi onumden tel mlmıze musallattır. Yazar, yazar, yazar .. laslklerı oku a ı 5 g z, . mıyordum. Bakışlarımızın birbirtoe Dil' 

Ne söyler, ne anlatır bilmeyorum. Yal· gör ... Neymiş bunlar... Lamartı,n efendi dUtunden bUyük sırrı faş edebilecei' f ~ 
nız geçen gün Macid söyledi. « Ben bu talanı sevmiş ... N~ yapalım? .. I• akat ~u- netice çıkmasından korkuyordtıOl A~,ı ~ l asrın adamı detllim ,. diyormuş. Doğru- nun baş ucunda bır g-Un Gr.aılyella yı 1 Sabrlnin suvaline mühim bir şeye ıcB 
dur. O hiç bir asrın adamı değildir ... bulmuştum. O zaman rucu etmış olduA'n· vermiş gibi: . ı,Y 
Ağacı çıkardıkları zaman takip ettim. nu anladım. - Ya dedi ... Refik beyefend11 o>' 
Biz mi geri yiz? .. Onl11.r damı bir sukut- Sadiye hanım lafımı kesti : de bUyUk b!r boşluk olan yalnızlı~1 ~ı 
luk var? Bir türlü zevkine varamadım, - Artık bıktık sizin bu bitmeyen dolduracaksınız ... Biz bir başu11ıı:c$~1 

61 Macid : münakaşalarınızdan... sak Ankara adeta bir cehennem ol G~ 
- Baba, dedi... Haksız sınız ... Ye- Ömer bey güldü : . Hayretle onun yUzüne baktıOl· .u 

7aman olmuştur ki en ümit edllmi- emrediyordu. Kendimi gUç tutuyordum. nller deyip hep.!inl bir araya toplıyor Haydi siz başlayın şimdi... Ayşe lerınde 
1
=t. t d 'b" t bit eı· 

• ' Ö b .. ı ı d ı 1 .. b kl d - ıraz e me er gı ı ser yen kalemler şaheserler verml4lerdlr, Avukat mer ay soz er ne evam sınız... ç erinde orJınal olanları yok mu? hanım kızım u sene ne ren er mo a ... vardı. . ı 
zaman olmuştur ki dahilerin kaleminden . ediyordu: . . ' Son günlerde Cevdet Kudretin Kayseri- Bizim hanım pek mera~lıdır. Se~ anla- Ne tuhaf bir ruhi vaziyet ır;~ 
neler çıkmıştır. Nedir Allah aşkına şu - Şimdi bunları Hamidıo knlemın· den varl1ğa razdığı şiirler ne güzel diye tiver ... Hem biz de lstıfade ederız. idim. Ayşeye burada tesadüfUm bit j(J 

Hamldln parçası : den çıkmıştır binaenaleyh mutla_k bir siz bana söylemiyor mudunuz ? Bunun üzerine konuşma dağınık bir ri vaki olmuştu. Fakat onunla ıJliit~ f 
Şaheserdir diye mi Jtabul edeceğız? - Macid doğru söyleyor ... Kostasi şekil aldı. Sabri elinde slğarası yanıma diyen münasebetim! devam ettirıJle~f 

Arılardı ne söylese bir Pro.nse.z Asım bey : bu kadar geniş tutmak doğru değil ... doğru gellyordu. demekti? Ben buna tahammül ed6d~r 
Eylerdi bir .Anglezle sohbet . - ~ayır, dedi... Ben böy~_e bir şey Bazı istisnalarla . demek daha münasip - s.tzi tamdığıma çok memnun ol- diın. On~ bHşka b!r erke~e aid 0!

1
i 

Hlrıduga da eylemişti ra(jbet... söylemedım ... İyi yazması mutad olan olma~ mı 1 Dedım. dum Refık bey diyordu. Genç bir. ark~- dekor lçınde sUkunetie seyredeb ce~~ 
Bu parçayl okudar komik bir eda edam vardır. Onun kötu yazmasını ka- - Sağdan soldan hep bana hücum daş ... Malumya muhit bizim için yenı- benim için kabil değildi.. Bu g~•~'ı 

ile okuyordu ki gUlmekten kendimizi a- bul ederim ... Kötü yazanın iyi yazablle- ha ... Sizi insafsızlar sizi... Bu gençler dlr. Ona yavaş yavaş alışac!lğız... Si~ acısını günlere~. çakeceğım mtı~1ıııı'' lamadık. Gözlerim Ayşeye takılmıştı. ceğini de kabul edeceğim gibi. .. Hamid neyse ... Ya Ömer sana ne oluyor? bizden daha eskislniz ... Ümit ederim kı tela~kı _edilebılırdi. İhtiyatlı bu ~ 
d · · " · 1 1 benım lçın bir zaruretti : ,~ Daşını arkaya doğru lltmıştr. GUlOyor u. birıncıye mlsaldır... Okadar bol yazan - Seninle ebedt munakaşamız diye dostıutunuzu bizd~n esırkemezs n z... _ B:n de diye cevap verdifll t/ l 

İçimden kerip hisler ona iitmeği, gülen adamın kaleminden böyle mlsra~larda başladı Ömer bey ... Ben Parise gitmek Ane de, ben de arkada§lı~ınızdan iki seneye yakın bir zamandanberl, 
başını kendime çekme~i ve artık benim çıkabilir ... İkinciye de bDtOn yeni ıafr· üzereyim •. , Yaı yirmi, yirmi beo... Ro· memnun olacatıı ... Detll mi Ayee? karadayım llmnıa... Benim de J1l~ 
olmıyan yazunn defalarca öpmeaı bana ıer •. Misalmı lstıyor ıun ?... mantikltre bayıhrıoı, Hamartln'I elimden Anı b!t u tıerlmdı!EJ koltujda o· vır... (Arka.,, var, 
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EN SON HABE RLER9 
''Japon ordusu pek _yakında 

,,. topraklarımızdan atılacaktır,, 
~----~------~- Siberyada 7 Yıl 

Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 
Tefrika: :> ı 

Alman kadınları 
soğansız kaldı 

Gazeteler yahudileri 
~Pekülasy~nla 
ıttihaın ediyorlar 

lacı nerl!n, 16 [A. A.J-Birkaç haf· 
dtıı811herı A!ımrn kadınları soğan· 

' 

ÇinOrdusuBaşkumandanı 
bdyle söylüyor 

Japon tayyareleri artık eskisi kadar 
faaliyet gösteremiyorlarmış! 

Bir gün Baş hekim, guya Türk esirleri 
bitlidir diye bunların başka yere nakli 
için Japon kumandanına yazmasın mı? 

Haf hekim 

ba ınaıırum bulunuyorlar. Gelecek Şanghay 17, [AA.]- Çin ordusu ve hatta bir vızıltı ıekllni almıştır. ÇUn 
p-t~e.t ıamunına kadar devam ede· başkumandanı harp muhabirlerine beyana kO pek yakına sokalmayan Japon tay· 
~Olan hu soğan yokluğundan bah- ltıt bulunarak ezcUmle demiştirki : Japon yareleri yüksekten uçmak mecburiyetin· 
~11 t~ gazeteler, Ynhadlleri bu mad- ordusu ilk haftalarda kazandıRı muzaf· de kalıyorlar. Havada adeta vızıltı-
~ lızerlnde spekülasyon yaparak, reriyetl biç bir zaman Çin toprakların· lanndan başka bir şeyleri hissedilmiyor. 

eri' Uııbya, Piyacasında soğanı azaltmakla da idame ettiremeyeceği glbl pek ya· 

1 
~ ıtın etmektedirler. kında da bu topraklardan atılacaktır. Harbin başlangıcından beri düşQrü pon idaresi ıburaya kendi doktorlarından 

oUd ~-----------· Muharebenin ilk günlerJnde baılarımızın len .Japon tayyarelerinin adedi 126 tay bir tane getirmedi. Hastahanenin en kı-

Japonlar garnizonu teslim almadn.n 
evvel hasta.hanenin başında sıertabiJ? _ola
rak ibir Rus doktoru bulunuyordu. Japon
lar idareye vaziyet ettikten sonra bu Rus 
doktonı vazifesinden ayrılın~ ve .9el'ta'bl
bin makamı ıOOş kalıruştı. Yen! gelmiş Ja-

r ~ ucunda biç bir dakika eksik olmayJ n yareye balli olmuştur. Halbuki Çin tay. ctenıli muvazzaf doktoru oıma.klığım hn.~c-

d~.:· Dış SIYASA-ı Japon tayyarelerinin ateşi bu iÜn Çin yare za)•iatı tahrip edilen ve düşnrnlen· ballraesıbnadş"hhekepımiml1i·ğzdieıbnany:=teakl·b1tif.yue··tktio"~ıızua--"'; _ hallan Uzerlnden hemen hemen kalkmış ler de dahil olarak ancak 70 adettir. man h.:St:ıhanede ç~ dok~~arın 

I' u~k Şark l ·ı · B k ·ı · k b . . J ray adlı bir Macar operatörü idi. Bana ya-
lh ngı ız aş ve ı ı a ıneae pılan tekli.fi reddet.tim. ve Ura~ın yaş iti-,,- '•thh b } • • barile ihepımizden ılerıde oldugunu orta-

·uO \1 are e erının a~,J S d ğ • •k ı •k ya sürerek baş hekimliğe onun getirilmesi 

)tyıJl•~r ()rıu gelmı·yecek mı· ? e ışı ı yapıvor daha muvafık olacakt1r iddiasını serdet-.. 'J tim. Japon idaresi için her hangi bir 

uıaff \~~ak. şarkta çelin mubarebeler de· Lonra, 16 (A. A.) - lyi haber alan mahfilden ötrenildiğine göre, memle- mahzuru olmıyan bu teklifim kabul edil-
rııof n ip gidiyor. Mnraşal Çankayşek kette yaptı~ı bir seyehatten dönen Başvekil Çemberlayn, evvelce kabinede EylQ\. di ve ddktor Uray baş hekim oldu. 
ırısır 'ıe kd.ası altında sonn kadar mukav~- de yupace~ını btıdlrditf tadilata şimdi yapmağa karar vermiştir. Ancak vaziyet . Hastahanenin ~Isatı Danimarka, 
noıı" 'fır k arar vermiş olan Çinlilere le, Çın Avam kamarasının Perşembe annkü celceslnden sonra anlaşılacaktır. rsveç kızıl haç cemıyetlerle Vladivostok 
i ııt ';1 1.arında geniş mikyasta muharebe· Berlln 17 ( A. A. ) - lngillz kabinesinde mUhim değiş\kltkler yapılacağı şehrinde mütemekkin tatarların kurmu.ş 
•ıloı' i~ı ~ışınış olıın .Japonlar arası•da şim- haberi Alman matbuatında hayretle karşılanmıştır. oldukları bir hayır cemiyeti tarafından 

"sıJll' ' 1ı ~öa~.de bir anlaşmaya varmak lmk!n- Londra 17 ( A, A. ) - İngiliz kabinesinin dUnkü toplantısında mUstemlekat temin ediliyorqu. Bu hayır sever cemiyet-
~ ı-' ~Qg~~unuyor: Her hıın~l bir tavassut~ ve huva Nazırhklarile Sıhhiye Nazırhğmda bazı değişiklikler yapılmıştır. ıcr kurmuş olduklaır hastahaneden gami-
ekl"' {tti bıt e edebı\ecek bir muharebe vaıı- zonda bulunan bübün esirlerin rnlllet ve 

4r q ~r .. ~ıı olması beklenecekse, bugün- Eskı' l)omanya Başvekı·ıı· V l U b • din tefrikine ugr-amaksızın ayni derecede 
tıJ t~e\tt ...ate nazaran, böyle bir vaziyetin .:J ~ l ugos av nar ıve 
dİf·; ,, oınn etrr.esi mucize kabilinden bir Koga vefat etti . 'J istifade edeceklerini şart koşmu.ş idiler. 

80 d \ı acaktır. AT 
8r6' ~rı:ıreşa~ Çankayşr.k, bntun Çin ey!-- ""• l. TQZlrl Bir gün 
p.ttl ~aa n mılli davada ve memleket mu- 1 S { d . Garni2ı0n Japon idaresine ~:ç.tikten 
l f~ ~)I S\rıda artık blrleşmif olduklarını Q ya an gectı sonra bütün resmi muamelelerin Japonca 

-------- - ---

11
1
jll ~e:ıtı zaman, sonuca kadar muka\e· ' . cereyan etmesi J..Azım gelecektir. Halbuki • 

uı" lıı.~t tınek için elinin altında ne bitmez Sof~a. 16 (A. A.) - Yugosl~v ~arbıye bizim hiç bllmediğmiz Japonca ile bunu Dauria (Mançurya)da. mllttefik hukd· 
ge QbQu~tneı bir iıısan hazinesi mevcut ol· ve Bahnye. Nazırı .Ge~eraı ~arış ıle re~i- temin etmekliğimiz kabil değildi. Bunu metlar aseraaı namına dikilen 

re' ~ li~ da uçıkca söylemiştir. ı kası, ka.tibı ve maıyetındekı ze;at, bugun nazarı itibara almış olan Japonlar gar - abidenin T'/Jrklere ait cephesi 
ıle d t bu1tbirlerine millerce uzak mesafeler· saat ıo.ıo de buraya ge~erek ıstasyonda nizona Ynnomc ve Nagakava isminde . 
u~~t ~~ıe!'Jnan cepheler arasında da Çin Bulgar Har.bi.ye Nazırı tarafından karşı- iki lisan profesörü memur etmişlerdi.! olacak ki hastahAneye geleı:ek bunu hep•;ı 
d~ .. ,a ıte( 1 Jnponlntı çok müşkUI vaziyette lanmıştır. . B lar mükemmel almanca billyorla.r ve Macar, Avusturyalı, yaılı.udisl olan doktor-
111'~ ~~~l!;ak. surette tacizlerine devam et· General Maris saraya giderek defterı und'l . e yapılan resmi tebligat japon-ı !arla tıbbiye mektebini henüz !bitirmeden 

,,. "1.1lrl ... ı . . . ken . erın .. h t h Jçlll l::Jı er. mahsu~u imzalamıştır ve og e yemegını 1 aya onl~ra ,,crill'n cevap- askere alınmış. esir düşmtı.ş ve as a a-
rı~ lleu erinde silah ve modern tabrip Yugoslav elçiliğinde yedikten sonra, tren- cadnn a ınan~ '.aponcay; çevirerek a-ı nede muavin doktor olarak ça.Wjan tale -
ibİ ~ tı:ş ttlte bir seneye yakın zamandır bo- ıe Ankaraya müteveccihen Sofyadan ay- lan almanca an J ·r . .. . lar _ belere de anlatmış ... Hastahanede alt>Y -

....ıır ~ ·tı rada mutavassıtlık vazı esı goruyor ı...ı 1 1m B im bun 
·ı.~• ~b ınUyonlarca insanın manzarası, rılmıştır. .. f "r Nagakava yanıma 1 himde ur ga. eyan o uş... en -

191': ~c: ·k.tshayyUlU bile tuylerl diken diken dı. ~lr gun pro eso ı dan haberim yoktu. Yapılan bir toplantı-
e$t ~a hır haşyet manzarasıdır. Fransa ile amerika geldı: . . ? Türkl da aleYhimde bir de zabıt imza edilmiş 

1~ Ponların şimdiye kadar Çin top· • - Haberınız var mı. doktor· . e- bunda müttefik meslektaşlar benim has-
~ıft ?ıra bir milyon asker sekettlkleri aras1nda deillZ rabıtası hMtalarının Nikolsk şehrıne nakledılm tahaneden çekilmekllğim!. aksl takdirde 
~, n 11 Yor, Buna mukabil karşılarında k t· s1ni baş hekim talep etmiştir. kendilerinin vazifeyi t~rkedeceklerlni bll-
~tııı C tnllyon Çinli vardır. Gerek Japon· ,. mun a l Şaşırmıştım: dtrlyorlardı. Hatta. ıbuntı hasta.hanenin 
~~tıCarek Çlnlllerin ardı arkası kesil- K O G A Havr limanında bulunan ve Fransa _ Hayır, dedim, haberim yok ... Fa- rahibi bile imza etmiş idi. 
~lle.tın tnuharebelerden sonra boş'dan İstanbul, [Hususi] - Bugün iktidar ile Amerika arasında işleyen alta büyük icat. sebep ne? Japonlar emri va.ki karşısında kalmış 
~be ~ok Yeniden dolduracaklarına da mevkllnde bulunan Patrik Mtron Cbri- Trans Atlantlkde grev llAn edilmiştir. 0 ızaman elinde tuttuğu bir kartonun idiler. Vaziyeti bana anlattılar: 
~ l.tare tur. . tteodan evvel kısa bir mtırldet Başve· ÔnUmüzdekl hafta zarfında Amerika· lçinde bul"1nan kAğıtla.rdan ibir tanesini - Tliıık hastalarının nalcledi1n1rme
h ti> lllal şal Çankayşek Çın ordusunun kil olan, ve zamanında Yahudiler aley- dan avdet edecek olan Normandia seçti ve t12att.1. Bu ·k1ğıdı hayreUe oku - ıeri şart11e çekilmeği r\tabul ederlm dtdin\ 
l~ btr zeınesi ve cepbane bakımından hinde barekita geçilmiş bulunan Bay mnrettebab da bu greve lştirik. edecek· d B"c hekim Japon ktt.mandanına ve hastahanede vazifemden ayrıldım. 
llıjl tnd · · ı d b l d ld .w. h ld um· _, · · ~ boı ışesı oma ığını ve un an Octavlcu Goga 57 _Y8f1D a o UaU .a e !erdir. azdı-ı tezkeresinde cTürk esırlerlnın Esirler arasında 

, '11.a~· J~eınıo etme.kte b.ulunduğunu söy· nezft dlmatiden Bukreşde vefat etmıştir. Bundan sonra Amerika ile Fransa ~Uc.ol~ke nakledilmeleri zaruridir~ ~ü~kü Ben hastahanedeki vaz.lfemden a.y • 
ik1'~ t~rlıt Ponlarm ıse yıne en ~odern arasında ıeyrQsefer, grev nihayete kendileri l>itlidirler ve bitli gezmeğ1 ıt1yat rıldıktan sonra he~i nefer olan kırk Türk 
bt ıJ" tı11,ırı 1ve hoı harp matzemesııe cen- Viyana civarında yeni ertnceve kadar inkidaa uaramış butu- etmişlerdir. mğer taraftan ıbun10.r den esırne beraber yaşamağa başladım. mra~ 
!'t~ •tl\rıııiy!t olduklarına şOph~ yoktur. tayyare istasyonu . nacaktır. haceti müteakip su kullanmakta oltluk - sonra bu esirlerin ııniktarı yUz elUyl buldu. 
""-~ ~, lq Sulh böyle olunce, ınsan uzıık Franko kuvvetleri larından tertibatı alafranga he!Aları tel- Çünkü Vla.cilvostok şehrinin 1tArşısındeJti 

ıcj\~ ~:ar kan Un t:essUsOne kadar, daha ~e Viyana, 15 (A. A.) - Mareıal Gör· vıs etmektedirler.> demekte idi. Türk Ruski Ostrov adasındaki esirler de garn1-
pr rtt Ve doku!mest lazım g-elece~ıni nig Viyanaya 5 ktlometre mesafede ye- ilerliyorlar hastalarının bitli olmadığı muhakkaktı. 2ı0numuza nakledllımlşlerdL 
~il ~ A.tırı korku içinde dOşOnOyor. ni bir tayyare meydanı yapılması için Salamarkı, 16 (A. A.) - Franko tahkik edilebilirdi. Hel~..ları 

• pr ~ ~ 8tılbanyanın bundan evvel akim. ka· ilk t 1 taşını atmış l Bu her zaman . • olsa bile bu (Arkası nr) 
,, ~ ,~ ~\' tavassutunu bir aralık bir lngl- buraya gelmiş ve eme . kıtaatı Teruel cephesinde tleri haret eri- telvis etme me.selesı dogru , 
ıfl~ ı.tııt~t~Ulunun taklp etmesl ihtlmah be· tır. ne devam etmektedirler. 113.stalanmızın garn20ndan çıkarılnıas:na ı ·1· K 1 l r 
• J •11ı1,. ~~akat şimdi bu ihtimalide uzak- Groenlanda bir Alman Filistinde kanlı bir blr sebep teşkil edemezdi. İçimüe bir hıd- ngı ız ra ının seya 1a l 
l•~ ~ tt Ro~nyoıuz. heyeti gidiyor detin kaynadığını duydum. Ve doğruca Londm. 17 (A. A.) - Siyasi mahafil~ 
~· --~llt çr rki taraftan biri alt olmaz ve· müsademe daha garnizon ı kumandanı yüzbaşı A:a.yiy den ötrenildlğine göre, Hazlrn.n nlhay~· 
i
t I ,1~ı~tııılnıuerin kabul edebileceği sulh BerHn 17 (A,A.)-lyl malQınat alan bir Kudüs, 16 (A. A.) _ DUn Akkl gitum. Kendisine vaziyeti anlattıktan tinde seyahate çıkaca.k ?lan tng1.11ı Kral 

'lllb~_:- 8. müsutt bir vaziyet tehevvün menbadan öğrenildiğine göre: Ônümtız. ve Krall~slne Haııbiye Nazırı da refakat 
M -~ ı:ı bi al l tkik h yakınında t et b i ş c'i 1 er tle şiddetli sonra: 

j 
.• i",IP'_ ~- ~ .. t' c olacak? deki hafta lçir.de r man e e· · i · · _ Tur" k "-ft"taıarının roiUi olma.dıtl- edecektir. 
V" ~~ " C\ tk' t b ı bir mnsademe olmuş ve yırm ıkı Arap ıw.o> 

it '' lt u her şeyin bir sonu wrdır. yeti muhtelit sahalarda te ıkat a u un· ile blr tnglllz ölmüştür. nı hemen yapacağınız tahkikattan anlı - f t b ld 
~~ I . .J ,,,), k ıak şarkta bu «SOn» hasıl olun- mak üzere Groenlanda hareketedecek.tlr. . i i Hel~ları telvis meselesi ise Trak vapuru s an u a 
.utvı "b lldar - . d b k KAMUTAYDA yabilırs n z. ~eJ..; lidecek)'.UZblnlerce ınsan t a ı· Edirnede karğa mücadelesi mevzuu bahis bile olamaz. Yalnız şayanı İstanbul, 16 (A. A.) - A\mıınyada 

eJr1' ıı_ ti~ııtıare lır. . . Ankara, 16 (A. A.) - Buyuk MU· sef olan nokta tamamile !bitaraf ve ayni irşıt edilmiş olan ~emllerimlıden Trak 
~ıd~ ~"!•de Jbaelerıln uzayılp bg!tmdesinldınu~ua· Edirne, (Husust) - Burnnlerde lel Meclisinin bugün yaptığı toplantıda, zeama.nda bütün esirlerin ha.yeri için tesis vapuru bugGn il!tıbula gelmistir. 

1"'ııı ~ ~'lk pon ann a ey ın e o • · Edimemlzde bQyük bir karğa mUcadele- bazı dairelerin bütçelerinde münakale . aşnıda bulunan • • 
tbl.;ı ~~lliıı b~~tnıe~te bir isabetsizlik yoktur si baelartı. H"lk k:ır~" veya yu~urtala· yapılmasına ait kanun lAyıbaları moza- edllmı.ş bir ırnü~nin ~a.YJ4ıdır. İşin Fransız kabınesınde 
J8 ~ b ~'tı 1 1.P lUkenmek bUmeyen tbtlvat ı ld ı d<ıktor Urayın bitaNf 

0 r•'7 ~ tlttıerı karşısında bu yorgunluğu ka. nnı imha ederek lazım re en are ere kere ve kabul edtlmiıtir. selA.meti için onun vazifesinden ayrılması Parls 16, (A.A.) - Bugün natl•lar 
~' ~~~la ek lazı'll gelir. Şu halde uzak teslim etmekle mükellef tutulmuştur. lstanbulda maçlar zaruridir kanaatindeyim. dedin\. Yü21ba.Şı meclisinin bir fçtimamdan sonra Baş• 
ı "it ~~~ "' lllubarebeler daha uzayıp gide Mücadele böylece devam edtp dururken İstanbul, 16 [ Huıuat] - Betiktao, Arayı doktor Urayı ~alırmış ve söy - vekil Daladye ile Harlelye Naıın Bay 
~··~ ~'l,)llıtıtecaviz kuvvetleri de epeyce bir kııım halk. karta ticarettae ıtrlftl, i 1 Alıancak Galataaarayı 2. B led11der1mi anlatmlf Bu bat hekim U· Boftlle 1 aaıt ıt\ren bir mt\lllrıtta bu· 
.:~r . •eaı demektir. Sokaklardı milkılleflere •kari• JUIDU?· Harb yıy ' i de t.ret bUrak,~ir ~r 1era ewn1t ıunır.qlardır. 
ırJ Dll'LOMAT tuı flrellvı• llllerl 4ınJmıl• Nf(adı. yqdllır. ter n 1 
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sı bi Devlet Ziraat İşletnzeleri Kıu·uınu .Aukr11·tı - z rleşip yaptıracağız. Bele· Eğer her şeyimiz tamam olsaydı, in-

B.. · 1ı .. '/' l diye, işlerim taz1a, daba~hane yaptıra· kna.pıar yapmağa ne rnzum vardı? şimdı, kası Trabzon 11/ıntakösı Ba,ı1iliğinde11: 
uyti ~ unı orma ne gin' mam dedi ' \ 

Ve tekrar eski mevı.uuna devam herkes mekteplere koşuyor. Talebe mik - Trabzon, Erzurum, Kars, Çoruh, Gümtlşane , Glreson, KaraltôS~ 
l'a.zi'yet!erdf! {)İ!Jİlebilece~·? etli: tarı, ~lr tenasübü hendesıye ile artarken, merkezlerile kazalarında Bira bayilerine lilzum vardır. Talipleı in şerait• lı 
Bakımlar Heyotl, ordu kıyafet nizam- D l i hoca miktarı ancak bir tenasübü riyaziye Qzere bir hafta zarfında Trabzon mıotakası bayii Mahmut 'rahı;io SaY1 

- abağhane eı n kapablmtısma on ile çoğalıyor. Bu t.,,c:.kın tuğyana karşı, bu 
namesinde bazı değişiklıkler yııpmış ve b u k ld H lb k. b d b·t ..,..., ca tlan eş g n a 1• a u 1 ura a ı memfş mm isteğine karşı, bizim ted'birlerlmiz a.- a 11 
bıızı wudJelerl kalaırarak nızamnameye mallar var. Bunların hepsi mahvol"cak. Ankara birası Trabzon mıntakasının her tarafında beher şişesi ' b .. cız kalıyor. Buhran arzın, talep karşı -
yeniden azı bUkumleı· ila.ve etml~tır. Bize dört uy daha çalı~mak için müsa· sında zavallı kalmasından doğuyor. Bu otuz kuruşa satılacaktır. 5-4 
.liu hukQwle~e gore . demıryolu, ta~k ade etselerdi, çok iyi olurdu. Bu müsa· aciz, bu zavallılık göğsümüzü kabartıyor. . - ı d ıı 
zırlılı Ol~ınob~l, motör lkl~t, motor SU· adeyl vormezlerse, altmış kadar daoağcı Görüyor musuınuz, tezek yığınlarının Erzurum nhisarlar Başmüdürlügv ün eı' 
büylıuı ı.aııgı &nıfa veuımı şlerse o sı· ve bunların ailelerl perişan olacak. tsu arasında yer yer, beyaz şirin binalar yük- k'rt 
nıfın ren~ını kullanaca lur ve rengin ışten yalnız cıaball-}cır aerııJ, bız·ımle i"ı· _ 1 - Erzurum inhisarlar Başmt\dürlUbUne bablı AX-rı, Tutak, Eleş ·ı ' ır. .. & '"' seliyor. Onlar köy mektepleridir. 12 ya 5 5 ~ fd 
uzerıne ı~aretlerluı k.oyacaKhmnr. olan Kasaplar, Dikıciler, Saraçlar, bepı;l şında ehramların arkasında gizlenen kız zıt, Diyadin, Tercan, Tortum, Oltu, Hınıs, llasunkale, İspir, A~kale ııı 

l ıwya taburunda ohınlıu nıavi çu- müteessir olacak. Zaten memleketimiz çocukları, ibaşlarında kasketlerile, cıvılda- Trabzon ve Bitlis Başmüdürlüğü ve Vtın idaresine Erzurumdan bir sene 1 

1111 tızcrma ı:nırı maaent yanım sis m~r- kı~ momleketı .. Kış için yaz mevsiminde şarak hocası eksik, ı~ooratuvarı nakıs sevkedilecek mevsaddi iahisarlye ve sairenin nakıl işi 24-4-938 gUnün~e~s 
wıı>ı kvyaca~laruır.. . lııızırlanmazsak, halımız harap olur. Yeni mektebe gidiyorlar. Görmüyor musunuz? 20 glln müddetle ve kapalı zarf usulu ile münakasaya konulmuş ve ıh t 

1hub huKumıem.ıln carı olduğu res dubıığhaneyi yaptırıncaya kadar bize BUtçemlz on .beş senede iki misli arttı. olan 16·5·938 gUnUode yapılan teklif haddı layikte görUl:nedlğinden olb!IP 
ruen ııan euıhm veyabut Btıktınıar be· musaude edUıuesani bllyüklerlmizden i~- Ne yapalım ki daha hızlı gidelim. Yol gös- nun hükfımlerlne gôre 17-5-938 gününden itibaren 15 gün müddetle 
yetmctj ~arpışmttlurı gere •• tırtceK hare- tedik. teriniz ... Biz susuyor,uz. açık eksiltmeye konulmuştur. dt 
ırntJ"rue buıunuugu &ararla~tınıan mm- Son~ dıibaghanentn lçeiisinl g-ez- Mn:ırlf vekıl.letl de haklı. . . 2 - İhale ı Haziran 938 gUnUoe mUsadUf Çıuşanba g-Unü saat 15 
takı:uıuda yaruhmanlar, yaı-aıanmada meğo başladık. Tekrar uzun bir avludan • • • rum inhisarlar Baımüdürlüğünde yapılacaktır. ~ &t' 
yarorlı.li.lttrı ~ vesıkaıımaırmak . şartiyle, geçtıkten sonra, baaık ve her tarafına Geçmişin kara 11;ünlerini, artık gör - 3 - Talipler muhammen lemtnat mlktsırı olan 600 lirayı lhttle guııuıı 
twllurına y ... ra lşarett genışlıaının yarı örümcek ağlan icrihniş bir lavanın al· mek tstemiyen, ve bu hı.zll ilerleme dava- vel inhisarlar veznesine yatırmalıdırlar. 
geoışııg nae yara ışaıetı takacak1ardır. tına girdik. Buradaki kokuya tahammül sında, buud, mesafe mefhumunu bel"k.i de 4 - isteklilerin şartnameyi görmek fçin her gOn Erzurum lnhisıırt~r 

Httıoıye ok.ulu tatebasınden hava edebilmek için burun direğinin yapısı milli ·hodgtı.mlığın tesirile hatırına getir- pürlüğQ satış şubesine muracaatları ilan olunur. (No. 320) 4· 
s nıfına .ayrumış o a~lar yakaicırına ko· gayet kuvvetli olmak lvımdır. Ahıra mlyen /bizler dil Doğunun 1hti~~larını 
yu mavı çu~a Ozerınde oır koçuk çıfc benzeyen knranlık, büytık bir odaya gir- sıralarken feryat ediyoruz. Feryadımız, Trabz.011 Beledi,ijf~ Eı•zttrıun J ildyeti /)a~Jll~ . 
.11.aınat ışareu takt.caklardır. Bunun gıoı mlştlk. İçeride bir çok insanlar tezgah bugün'kü durumu, dün ile mukayese et - En<'İİllllJJlillfl' 
wıınabtııe ve demuyol taıeoe1erı ae baıılorında ellerindeki derileri dabaiJa· memekten ileri geliyor. Ihtlyaç karşısın- fliyasetindeu 
:s D ı td a b k w da bitaraf oluyoruz.·· Ne yapalım biz ılS~ 

u ay uran ° u.u g-: 1 ya aıımna şua makla meşguldUler. Onlar da beni gö· 1 - Nafıa Vekaleti Sular Umum Çitte Minarelerde ı:~ 0 ) 

ve u.l\omom ·~~u·tıtı ı ca~ııcıakuaruıı. rünce suratıma sert şert baktılar. Bu kıı· de haklıyız. MUdürlüğnnce tanz\m ediltp Vekaleti I müzesi için cinsi ya zılı < 2"ı: 
ı:ıenız ~uoay1arı l:umhur ötışkanının 1 k 1 k k 1 d . 1 d 1 cllIAD BABA..'l' M 1 <.l 1 1 \' -" 

huzuruna '"sweıı kaouı oıunduK.l.ım rao ı , p sh o
1 
~ut o anın ıçd~ 

1
e çaBışan Celllenin tastikine tkttran eden asa ve cam ı o tıp ıı ıııırr 

insanların alnı asavvur e ın z. lran 518.403,83 lira bedeli keşifli Trabzon sine göre yaptırılacakdır. Bil tı' 
:L:üWtıruarltt reıını ugurıawa ve kar~ı1a· b d k k 1 tt d Pak, ç k } k ı ki llı ı · 18 r: 938 çnrQtıı11 
m11 tOıenlermae, ııııur b..ıynuuıaraa ve evvel ura an cı ma s yor um. J.' at e 05 QVa ya içme suyu işi Fen MüdUrlO~Umüzde zarı a a esı . .,. " ' " !1' 
t.;UyuK g-~çıt rc::tiımumnae, ytıbaucı b.u- Yusuf usta ileriye doğru yürürken, ba· bulunan evrakı keşfiyesi mucibince mev- saat 14 de Dalıni encümende 

0

ıır• 
kUmuaııann huzurıaıımt lıi.abul olun· na du ikidebir ! ·-Arkamdan gel ı. di· Almanlara haklarını kli münakasaya konulmuştur. Bunların tahmin bedeli ( 1000) ııt 

d kat'i ternlntıtı lM liradır. şerş ~ 
oukları z11manlaıaa, awilio tevkulaa~ yor u. 2 - Bu işe ait evrakı keşflye: ı ıı ' 
tort:n yap lmwnnı arzu tıltigi ruerttsım· Çok karanlık bir yere daha gelmiş· vermelı;dl•f A) Trabzon şehri içme suyuna alt mak isteyen taliplerin encüıne9(l9 
ltı.r<ıe, .btmcU.leune mahsıa fors çektın tik. Sanki önümü görmeyordum. Burada 1 ne muracaat etmeleri. (.NO· ' 
yubuncı veuabdum ve yabı:mcı hU.K.llm· kireç kuyuları vardı. mukavelename Adet 
aarlurm ıieıerı ttzahmuattn bırinın ııu- Sonra Yusuf usta yapılrnıı, hazır- (Üsttarafı 1 incide) B) Su işleri fenni şartnamesi 2Ihram nakışı şeklinde.~~ 
zw·ıarına KttbuJde, yaoancı Suoay ve 111nroıı derileri bana göstererek: Pragda glzll dagıtılan blr risale C ) Trabzon şehri içme suyuna alt 1 laph orta masa nüınuııesı ıı 
a.tımuı:hı.rla teııtı eaıom rtıömi ııytıttıt ve - Bak, dedi~ ne iÜZel iş yapıyo- Prag, 16 (A. A.) _ Burada gizli vahldl tlat listesi 8 ~~lsaa ~~~=bık:~::~~~~~~ 
tor~wcrcıe, nıkalı ve ovıeı.me . törenltı· ruz. lstanbul ~abrıkalarına rekabet ede· dağıtılan blr risale bulunmuş ve yapılan D ) Bayındırlık genel şartnamesi 12 Camla dolap nümunes:Il 
rınae, bUyllK cemıze mt:rasımlcıınde cek kadar temız mallar çıkarıyoruz. 1 taharrlyat üzerine bu risaleden iki bin- E ) Kapalı zarr usulile eksiltme şart· ~ 
~etrt:, sırma ıuçakl apolet, sn malı sl- Artık orada durmağa tahammülüm 1 den fazlası ele geçirilmiştir. Bunların namesi 
ynh pantvion kıııç ve sırma kemer, ru- kalmamışlı. Uabağlardan daha fazla öğ· 1 abancı memleketlerden ıetirildiği anla- F ) Trabzon şehri içme su tesi!:latına 
ıs n ~"Kwe IOLın, oeyaz ~olalı goınlek, renecek şeyler var mıydı yok muydu? Y 

1 
kt d alt birinci keşif bülasası Eı·:, iıu•a il İu fi isar/u J' " ı 1 · · ' · şı ma a ır. ., .1• ooyaz ııı.o · ı uık. yaka, sıyuk ıptk. pap· DDşl\nemiyordunı. Kapıya doğru yUrü· . .. . o) Trabzon şehrinin isale ve tevzi ll" ( ı 'l J.I/" /" fi(Ol 

yon boyun oı;gı, haıo madulyalurı ve du-m. Temiz havaya çıkınca yeniden lnyllt ·e Sudet Almanla11na .rıUS Uıı'i , 11(. .UJ' ·' 
k b ·'i edi.ecek lçıne suyuna alt husust fenni d jtl 

wc~~sım şapku;:,ı glyuce ıeıuır. doğmuş gibi geniş bir nefes aldım ve ınuzn aret eu ) 'Ol' 1 - 25 4-938 günUn en ~ 
'l oreıılcl'(.te {Jl) HcceJi uııilorma kendi kendime düşündüm: Loadra, 17 (A.A.) - Hariciye Müs· şartnamesi g-ün müddetle açık eksmaıeYe 
Kendıltıı1ne mahswı forsları çekmiyen - insanlar böyle bir yerde nasıl teşarı Bartley dün Avam kamarasında H ) Çelik borular hakkında talimat- 938 mali yılı zarfında Erzincıııı,o 

ytıbnncı vc:lıahalurı ve yabuncı hüküm- çalışabiliyorlar? Acaba onların burun-1
1
sorulan bir çok suallere cevap vermiş mel ) 

16 
Parçadan mUrekkcp proje zinden 'l'rabz'>D, Kiğl, Keına~6ceı ~ 

unr aııclerı azcuımnuım b:rının bu;turu- lannda koku his!eri sönmüş, ııtmlş mt? ve bu meyanda Çekeslovakyadaki Al- mer lnhisarlanna nakıl ed• 
runa lrnouı olımaugu zamanı ıda, Bü- Şimdi yeni bir dabağbane yapılıyor.! manları mezuu bahsederek demişttrkl: dosyası mürekkep olup her gün tahminen 227000 kllo lnbisar e 
yl\lı.le11n ziyliretm1.1e emrı mallsW:i1a, Her halde oraya, biraz temiz havanın) _ Çekoslovak • Alman münaseba· Fen MUdUrlnğUmüzde gOrüleceıtt iİbf, dlvln nakli ıhalesi artırınll "'~ıtıı~ 
şab~Uctn_.m~ Vtj nıUKalat tevziı zaman- ve ışığın girmesine müsaade ederler. tını düzeltmek için yapılacak diplomatik 25,92 lira mukabiltııı:!~ Belediyemiz kanununun bUkUmlerine teV~ııııl• 
lurındn, yabuncı ::ıuıuraa ve . reşmi tutıl N. ÖZGEN iş, ancak Çek idaresinde bulunan Al· Fen Müdürlüğünden alınabilir. 938 gUnüne kadar temdit e~ 74~ 
aunlerınae nobel"l subayhm, ıTündUz 1 h 2 - Muhammen bedel• • ~ .:. manlara hakiki haklarının veri mesl u 3 - Eksiltme 30 · 5 • 938 tarihine 
yapılım nikan ve evleme merasimine , .. . { .. susunda Çek hükumeti ile siyasi tema· müsadif Pazartesi iÜnU saat 15 te Trab- muvakkat teminat 555 li radır· ııO 
ıştirak eaectık subaylar, ecnebi harp Erz1trttm ' ı ayet 3 - Talipledn ihale gUdd11 

l i 1 ·ıd · 
1 1 

sın muhafaza edilmesidir. zon Belediyesi Daimt Fncümeninde ya· .ı 11'. 
gemi er ne z yarete gıaı ığ ztıman urda J/a ka ntın da 11 : 20-5 938 Cuma günü saat h 0 
iaraenpartııerde koçuk Uuıtorma olarak .\caba ne ıavizat verecek '! pılacaktır. Erzlncan inhisarlar mustakil ıJlıel 
buyuk üniformanın aynı olup sırma sa- Aşağ'ıda adlan yazılı cüzntamların Londra, 16 (A. A.) - Prag hüku- 4 - Eksiltme kapalı zarf usullle ne ve şartnameyi görmek ısıl,~ 
çaktı apolet takılmaz ve kılıç yerme arazi tahririnin itiraz sefahat ikmal edil· metinin Çekoslovak Almanları hakkında· yapılacaktır. inhisarlar idarelerine müracaıı lı 
meç takılııcuktır. miş ve itirazları idare heyetince tetkik ki cevabı Hariciye Nazartıtinde tetkik 5 .:_ Muvakkat teminat 24,486,15 olunur. (N 318)) / ııı 

Mernsım şapkası yerine günlük şap· edilerek nihai karara baa-ıanmıştır. edilmektedir. liradır. o. ~ 
ka gıyuecektır. k 1 E T liı 

b 
938 malt yılından itibaren arazı. ver· İtal'-'8 ile Alnıanva llalıl\ 6 - Münakasaya iştira şart arı: apU Ilı 

Pıtnto!on siyak ve eyaz olar.ak ve il i t t h l ki metleri U rı d ,, ,, A - Muvakkat teminat vermek fZUfUffi 
beyaz pantulonla beyaz isıuırpln giyile- g er y~n a. r r Y ~e n en müsait şcldlde anlaşmışlar J 
buecektir. tarh edıleceğı 2091 sayılı arazı tahrir B - Ticaret odası vesikasını ibraz Mu·. du·. rıu·. g"" u·· JlO 

1
,. 

1 
kanunun ıo maddesi mucibince llAn Roma 16 ( A. A. ) - Bir gazete· etmek. 

Sıcak meın...,ket er ve sıcak havalar· (N 321 nln yazdı· ... ına göre Alman - İtalyan mü· 
da amirin emriyle küçük üniforma ye- olunur. o. ) & ' C - Bayındırlık lşl~ri dergisinin 1 ıı> 
rlne boyUk Uniıorma olarak beyaz ceket Ilıca, ôznU, Çitlik, Köşk ve Aburcuk, nasebetlerinin zayıfladığı hakkında Fran- Mayıs 936 ver resmi gazetenin 3297 Erzurumun Mehti Efenrl el 
beyaz pantolon gUnlük apolet kılıç ve Sıtavuk Tepe köy, Mahıında, Tekedere- sada çıkan şayıaların asılsızdır, olduğunu, sayılı nüshalarında çıkan talimatnameye den Dede oğlu Adil ve Atı~,ıı 

bilakis bu münasebetler son günlerde k k ·11 ı A a ııı8 sırmalı kemer beyaz iskarpın (yağmurlu si, Hıns, Tatta, Cirekösek. tevfikan alınacak 50.000 liralık içme su mı ın ve ı er yas paş ııı•1 
havalarda Söhilde sıyah roğen fotin) ik T .. 1 E i K l ü t daba müsait bir şekle sokulmuştur. tl bi Şerif oğlu İhsan idareye ıı!İ 
harp msdalyaları günlük şapka giyile· K :oçcK' aşz:~~, vren ' • e ev r ' itlerini teahhOt edip muvaffakıye e - Mehti efendi mahallesinin j\b 'ffl 
cek.tir. an er, an, ı oy. E , .. tirdlgl ve bu kabil su işlerini başar- mevkii de şarkan Oltulularıo .ıe9 

Resmi balolarda, resmi akşam ziya- Yeniköy, Çlyrıklı, Rlzekent, Aynalı· l'ZUJ'ltllt •dlili/jfttden ,' makta fennt kabiliyeti olduğuna dair la garben Ahmet tarlası şi~:t 
fctlerlnde vs kubul resimlerinae. gece kale, Blzdıngaz, Kurgun. ispir kazasında 10000 lira bedeli Nafıa Vekdletinden alınacak fennt ehli· yolu cenuben tabya ile oıall 1111 
yapılan evlenme torenltırınae ve baloıar· 1 ıııa5 keşifli yeniden yapılacak olan llüktlınet yet vesikasını haiz olmak ve nıüteahhi- tapu sicil inde kaydi olma ~ 
dıı. apoletsiz mevsime g-öre ·siyah ve be- G seJJ , 

1 il b D O U binasında 330.000 metre mik'abı temel din diplomalı mühendis olması veya senetsiz tasarrufata kıya ,,ı 
yaz su on ceketi, siyan e ey11z, be· 11~ .. 
yıız ilu siyah yelek. sırm11h sıyah pan- hafriyatı 100.000 metre mlk'abı mevcut bunlardan blrile müştereken teklif yapıp yapılacağından bu gayri ıne 
t 1 1 l i k 1 t• ı .. , TAnt....,"'I taşla temel inşası 131.000 metre mik'abı k d ı ı t ib. ·ıandıı" o on sırma saç:ık ı apo et.rogan ~ ·arp n. &.AA IUJ"l:oıi) mukaveleyi birlikte imzalama~ı ve temi- a ar o an arın ar 1 1 

-' 

b k l 1 · k J 8 ncl l&Vlfada ••ntlml 215 }fam• nakledilecek taşla temel ln~ası 231.000 tl bil~ eya:z ·? a ı gomle beyaz ko alı ucıarı ı· ~ ...... natın mü~terek olması on gün zarfında evrakı oı s A11~ 
kıvrık dık y~a ııe s yan ipek boyunoa· 7 • • ıso metre mük'abı nakledilecek taşla bodrum k T 'JY 
gı siyah ip~k papyon çorap harp madal· 6 • • : 75 : kat divar inşası 103.249 metre mlk'abı 7 - Teklif mektupları yukarıda 11 te apu müdUrlOA'Une ve cı.ıııı' 
yaaı merusım şapkası gıy"ct:klir. 5 • • • 100 • bodrum kat pencere lentolar1le döıeme üçüncü maddede yazılı günde saat 14 kat gUnd olan 27-5·9i18 , tfJ 

• • • • USO • beton armesi işleri açık eksiltme usullle te müteahhit tarafından bizzat ve posta mahallinde bulunacak tabk11' 
Tortumda yeni hükumet ~ • • • ~gg • aksiltmeye konulmuştur. lle Belediye Riyasetine tevdi edllmlt müracaatları ııan olunur. JI 

konağı 1 : •• •• 400 : 1 - Eksiltme 26·5 ·938 Perıenbe olacaktır. ( No. 282 ) 4 -S cN°· 
_ tıaıı verecek kimseler DOGO Gaı:e· günü saat 15 de lspir HtlkQmet konağı 

Tortum, [ Hususı] - Yeni büku· teai idare MüdOrlO~üne müracaut etme· lçerslnde kaymakamlık odasında teşek- •••••••••••••ı•~ 
met k~na~ının t~mel batnyatı vilayet- :~~e~~tb~ve'!ID~. ııanıar için hu.suat kül edecek komisyonda yapılacakbr. 
ten gonderılen Fe~ Başmem~r~nun ne· Kırmızılı lllnlarda tarife bir mlall 2 - Muvakkat teminat (750) liradır. 
zaretl altın1a bugun bıtmlmıştır. fazla.sile alınır. 3 - İstekliler bu işe ait evrakı fen· 

Temeller açııaıgı için muteahhitlere Adres detfttlnnek 25 kurueluk üc- niyeyi kaymakanlıkta okuya b111rler. 

~aber. gönderilmıştır. .\ltlteahlııtler ie· rete DtaObl~rU. Ab tarif • 4 - istekliler ticaret odası vesika· 
lınce ınşaatn btışlanacaktır. u one esı sile birlikte bu gibi işlerde ehliyeti ol-

Senelltl : 12 Lira duğuna dair Nafıa müdürlüğünden alın· 
~a.h1p ve Ba.şmuha.rr1r1 

~İllAD BABAN ~b a;t~~ı ~ ı : nuş ehliyet vesikaslle yukarıda birinci 

Cildinizin tahriş edilme
mesini isterseniz? 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi lraştan sonra 

pamuk gibi yumu~atan 

POKER Pmuml nqrtyatı 1dare eaon Yazı İflerl 
Müclürili Bahadlr DVLG.EB 

Bir ayhgı : ı,r>o • maddede yazılı g-ün ve saatte ispir kay-

ECNEBi MEMLEKETLER lçlN makamlıaı odasında te~kkü eden komls- t b kl kulla· 
Senelltl H Ura yon riyasetine mUracaatlan ilan olunur. raş JÇa arlnl mnız. 
"1 Qh 1' (No. ô03) 4.·~ 
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