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ATATÜRK MERSİNDE 
Atatürk evvelki gün Ankaradan Mersine 
hareket buyurdular, Başvekil ve diğer 

vekiller tarafından uğurlandılar 

Ankara, 20 [Hususi] - Atatürk dün saat 17 de 
hususi trenle Mersine hareket buyurmuşlardır. 
Atatürk garda Başvekil Celal Bayar, Umumi Erka
nıharbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak, Milli Müda
{'aa Vekili Kazım Özalp, diğer bir çok zevat ve halk 
araf tndan uğurlanınışlardır. 

........ (Alt tarafı 3 üncü &ayıfada) 

~-----

lfatayda tescil işleri nasıl 
cerey~n ediyor? 

,, /Jir nahi.'fe 111iidiirii ~ij,11lc diyor: 

l'iirkiye Sancağı işgal edemez.Bütün Fran
sız ordul _ rı Türkiyeyi talan ederler. Türk 
Yazılan her Alevinin kafası kırılacaktır.,, 

"--.... Antakyada yeni çıkmağa başlayan fi t I " • Atayolu .. gazetesi, Hataydakl Fransız er ür Ü avaze delegesi Garonun, ayın on Uçünde Tar-

rag"" men kervan kiye Baikonsolosu Celal Tevfik Karasa 
panla yaptığı görüşmelerden sonra 

\1 •• verdiği şu malumatı rıeşrediyor : 

'Urüyecektir Türkiye Başkonsolusu Sayın Bay 
•ı CeUll Tevfik Karasapanla yaptıkları iki 

tanbuı ve Ank1ra gazetelerini oku - buçuk saatlik bir mülakattan sonra 
~ dukça, Erzurumda yevmi ve biiy{!I• dün Delege bay Garo ken1ini ziyaret 
~ hıet.enm na.:.ıl geniş bir ihtiyaca te- e d en~ arka d a ş ı mı z a deği. 
aouı ettı~ını daha iyi anlıyoruz. şfkl!k1er htıkkmda şu malümatı vermiş· 

l ta b tir : 
~~lldı an u! gnzl'telerl b!le. Ankara ile • - Hasan Cebhare, sekreter Alt\-
l rttııı:rnlarıncta bııl~nnn mcsafeye _kı_zar- ettin ve Antakya KPymak:ı.mı SaJAbetllne 

r;
11 

tlır]ll haber-m menbaı. yenı fıkir- üçer ay mernn!yel \'erilmiştir. Yalnız 
~ltnı anası ·oıan 'b~ ş~hrim:zdcn uzakta Bay Aliiettin siyaset yaptığı için değil, 
bu( ş Oltnak onlara hicran verirdi. Ha}- hasta olduğu için mezun addedildi.: 

' n ~Ankara ile teması temin edecek 'bü- Antakya belediye reisi Hacı Etem 
• e bı:S talar da mevcuttur. Şimendifer ittihadı vatanı partisi reisliğinden istifa 
~Ier0 guniük, tayyare ile bir kaç saaWk, etmiş ve Antakya Kaymakamlığına mu
ta ~ 11 

ile beş dakikalık bir yoldur. Uznk-l vakkatcn vekaleti tekarrnr eylemiştir. 
'e ,, aırnıs olnıal>tnn lbiz ş!k:1yet etl!y:mız Orta Kuseyir ve aşa~ı Kuseyir nahiye 
~ad 1 ~11~ akı aşılmaz mesafenin sızısını, bo- müdürleri açığa çıkarılmıştır. Mallye 

hır <;exıp duruyoruz Ah tren 1 diye sa _ I müfettişi Fuat ve nafıa reisi Rasim te-
ıııanıyoruz... · • · kaüde sevkedilmiştir. Bu husustaki ka· 

rarlar 16 Mayıs tarihinden ftlbaran meri 
clııAo BABAN olacaktır. 

"" ( A ltfRrafı 2 incidP.) (Altta rafı 2 incide) 

Yurtta gençlik bayramı 

!DARP.: TERi: 
F..rzurum Gölbaşı Do(tu fdar~~•n•'SI 

PaHlteılden maada her rftn çıkar 

8&')'111 bel' '!eı-de 5 kuruştur 

GAZETE 
Basdmayan :ruılu geri verllmeı 

-

Iğdır im sene ptımu(Jız bö,llle yetiştirdi, böyle ha.ur/adı. Aşağıda 01tada Kooperatifler Birliği Reisi Şllkrii Kasatoaıu 

Cumhuriyetin 
15 inci yıldönümü 
MHrif Vekaleti talebe ve muallim
ler arasında güzel yazı ve şiir 

müsabakası açtı 
Ankara 20 (A. A.) - Cüınhuri -

yetin önümüzdeki 29 Teşrinievvelde 

yapılacak olan 15 inci yılclönümü 

bayramı münasebetile, ('iımhuriyc.- -
tin reyizlerini ve on beş senelik ha -
yatımızı izah f'decek şiir ve yazılar 

yazılması için Maarif Vekaleti tar~ -
fınclan bir müsabaka oç.ılmıştır. 

Bu müsabakaya ilk okulların he-

lÖDIR SEVİNÇ iÇiNDE 
~---------------------~ 

lğdırdan birbuçuk milyon 
kilo pamuk satıldı 

Bu neticeyi doğrudan doğruya 
kooperatiflerin yaptığı Sort ve 
Standara borçluyuz 

Iğdır, [Hususi] - Gerek pamuk .---·--------------
Ea tış kooperatifleri ve bunların birliği· Başvekil 
nln teşekkül devresinde bulunması ve 

gerekse bölgenin tekmil pamuk mah· Çı•ftçı·ye ı•ltı•fatı 
sulunu elincle tutan mezkur teşekkiille-

şinr.i smıf talebesi ile, orta, lise ve T ı 
lln fenni bir şekilde sort ve standart Jşle· c : yüksek okul talebe ve öğretmenleri 

iştirak ede<'eklerdir. En g-üzel ya7.a - 1 rlne önem verişi yüzünden 938 pamuk lıtdır Pamuk Tarım Satış Koo· 
na ikramiye verilecektir. Avrupeda mahsulünün satışı bu ana kadar gecik- peratifleri Birliği: l~dtr 
tnhsilde bulunan Türk talebesinin de miş bulunuyordu. Ve kooperatifler, or- Bay E. Oğao, S. Snver, M. Baı· 
hu müsabakaya iştiraki için alaka - tt klardan tesellüm ettikleri pamuklara kent, Ş. Ayrım, S. Karasu imzaları 
darlara tamim g-önderilmiştir. mukabil her ne kadar 450000 lira avans ile çekilen telle gösterilen hi:;siyala 

dagıtmışlarsa da, bu para muhitin ihtl· teşekkür ederim. Kooperatiflerin 
yacını karşılamaktan uzak olrluğu için, memleket ikti--adiyahna olan faldcll 

F 1 K R. A: bir iki aydanbert mahallin ekonomik hizrııPtlerinden mumnunum. Değerli 
•• hayatında mabsQs bir durgunluk vardı. çalışmalarında başarılar dilerim. 

Qmür törpÜSÜ .Mu~te.lit yerlerden _gelen talepleri , CELAL BA >~AR 
tetkık ve ıcab eden gortlşmeleri yap- ---- -------------------

Hayatın uzun ve yıprandıran yolla - mak üzere bir aydan beri Iğdırdan ay-ı }<;5klden Almıınya tir kaç deta l~-
rında yürüyenler zaman zaman bir haya-ı rılmış bulunan Kooperütitler Birliği Ga· dır pamuğu almış, .. fakat her 1efdsında 
!in viicudile kendilerini avundurmak ih-, nel Direktörü ŞUkrü Kasllpoğlunun ls-ı arzolunan malın numuneye muvafık ol· 
tiyacmdadırlar. tenbuldan verdiği habere nazaran, bir 

1 

madı~ını gördüğünden, lğdırla alakasmı 

B b b
. b b b' k milyon kilosu Almanlara,;yarım milyonu kesmış bulunuyordu. Şimdi ise, gerek 

azan u ır ses, azan u ır ren I . A ı 
. b b b" .d ld. 1 talyanlara olmak Ozere bır buçuk mil· ı lmanynnın ve gerekse talyanın kısa 
~e azan u ır ı ea ır. k"l k l b' - ~ t' ı d - l uk .. .. . yon ı o pamu satı mış bulunuyor. Oe- ır goruşme ne ıces n c; surat e pam -

İnsanlar vardır, omurlerıni hayaJJue rlye kalan partllere de R ·1 Ç k _ I larımızı alışlsrını do"'rudan do"'ruya Ko-
h d. ·· ··ki . 1 d. . 1 usya ı e e os , "' 6 

asre . ıp ~uru emış er ır, ınsan ar ~:ar- lovakya talip olduklarından· talepleri tel· o ;>'?ratifl~rin vaptı~ı sort ve standarda 
~~r. __ hıç hır .şe~ b~la~ad_ıkla~~ .. bir .çold~ kik ve mllzııkere edilmektedir. Bu haber1borçluyaz. ÔrOmOzıjeki rrevslmde ve 
~urur gibi bıtkın H~ kuskun goçup gıtmiş I~dır 'e Tuzluca bavMli ine dP.tb 1 • mUteakJp yıllarda faıal ı •ıe ö.,em v • 
lcrdir. Ye insanlar vardır, kabili~:etıeri~in yılarak gerek çiftçinin gerekse be: srn~r rilecek olun s•andard sayf'~fnr!e lgd~r 
hududunu a~makta olan g!\yelerın peşın-, halkın neş'e ve sevincini mucl)ı olmu~tur. .Allt11raft ~ frıcl iP) 

den ~·iiriimii terdir. --------------~-----·----------
Onlar hastadırlar. onlar karihaları ~ H 1 k • • t 1 

nm ll11rbanı. çaıu:a~ dii.şiincf'l:ri.nin zebu-ı a c 1 r 1 oyu n ar 1 na 
! ~::ı,~:::'.~:=~:::::.::::·~~;: .. ::::,~~!:~.: b o y o k a 1 A ka g o·· ster ı· yor 
1 

::et•ndt• hır serabın kayboluşu gıbı onun a 

Er:wrumd•ki yençl/k bayramından dör görtJna, 

'y UJfl 2 IJJcl •fdld•) 

yı'alrlığını ~eyrctmek i~in... Ş hılm.zöu her paıar _ -,, 
Bnz;ın olmıyacak ı~ıeı·i bir hakikat günU yapılmekla ol. n C ı-it 

1 
gibi kalıııl ederler, daima mukadder bir' oyun!~rı. Erzu~u:n ha"kır n 
sukutu hayale uğramak için... gös~crdiğı tOyük bir alAk 1 

1 Vr hız:m -:ıhıslarını lüzumundan fıt7.- ile h kip eclil~ı:!k tedi r .. 
1 
ın rtr~{'rlcııdirir, kendilerinde zat oğlu lsta·yJ ı y.mı.ıdr.~ ı ,., t'a 

1 Rii.,tem kuneti, insanlar arasına tenez- d yı pıJmakia o'an bn Cı it 
17ülen iıımiş bir semavi mahluk kudretilloyunlmı rrü~asE>b~ ' il~ orası 
1 ta• a\'vur ederler, ve bu hallerine giileııl"'- Ş?,br'I'\ '. n '~ er c :ı •:• :. tefe~-
rin farkına varmazlar... ı ruc yen hı lmo g rnJl} ır Bı 

Daimi bir aldanış içinde :rnşnnp gi _ taraftan C1rit cynanırk.er, di· 
den hunforı gördükçe insanın karaSlndan 1 ğer taraftan da grnçın cin 
bir ata s(izü ltıtiyarsız geçjyor: vul ve zurnalar n ahengine 

Sen bir garip çingenesin ... Nene lazım uyarak, şuradtt burada t P - _ __.. __ _ 
rümüt ıurna, 

1
top barkoyu~ları oynamaktadırlar. Hava· ıgOnh:ri neştc ve etlence kaynatı mu· 
ar artı rıttfkQe dUztlmetc bıtlıdıtı sarasını ıöttermektedir, 

l"-hMtıı J>VıO~R ıvın, Jfrsurumı,ın vıt1lrt ftıltrl PUIJ' 



-- 2 

Hatayda te 
c rey 

il işleri nası 1 
iyor? 

(Üstt:ırafı 1 incide) çarşı ortasında siyasi nutuklar söyle· 
- Başka değişiklik yok mu? mektedlr. 

" Antakya Belediyesinde de yakında Hasan Cebbarenin sağ sol pehlivanı 
geniş mikyasta değişiklik olacaktır. olan bu nahiye mlldUrü, çarşı ortasında 
nntıa ziyade tafsilat almak için Türkiye son defaki nutkunda ezcUınle şunları 
Başkonsolosur.a mür cant etmenizi rica 1 söylemiştir: 
ederim. Hu hususları kendisile bu saata « Türkiye . ancağı işgal edemez. 
kadar yaptığımız uzun mUlakntta konuş-1 Fransız orduları bütün Türkiyeyi talan\ 
tuk. ,, ederler!! Ey Türkiyeden gelen Aleviler, 

B:.ışkonsolosnn Jw~nnntı siz de reylerinizi Alevi sandığına atınız. 
Diğer taraftan Başkonsolosu da zi Eğer Tllrkiyede kalan emlakiniz ve 

yaret eden gazete muharririne, Cela çocuklarınız için korkuyorsanız, kork
Tevfik Karasnpan şu beyr.naıta bulun mayınız. Fransız orduları bunların 
muştur: hepsini tahsile muktedirdir. Türk yazılan 

« Yapılan işleri gördünOz. Bunlar her Alevinin kafası kırılacaktır. » 

kendi kendinize takdir edebilirsiniz. Eu l\ırıkhaııda :\lillsler nasıl 
ulınan tedbirler mandater dost Fransa kn ytklllrilmi~'! 
hük1lmetinin hüsnüniyetine deHUet ~tmek- Adana [ Hususi 1 _ Kırıkhan milis 
tedir. Asıl l.f ntay muknddera·tı tlzerinde mt tesiri olacak tebeddüUltın ve icraatın zabiti, kendi kumandasındaki milislerin 

bir listesini seçim komisyonuna vermiş 
inllhaptan sonra teşekkül edecek ve ve bunların Hataylı olarak tescllinl iste
mubakkak Ttirk ekseriyetine istinat miştir. Komisyon reisi bu talebi kabuı 
edeceğinden çok emin bulunduğumuz ederek hemen hepsi Kürt ve Araplardan 
milli Hatay hlikiimetinden beklenmesi m!Heşekkil olan ve ekserisi Hataylı ol
lazımgeleceğine ve o zaman hep birlikte mayan bu adamları seçim siciline kayd 
geniş bir nefes alac11ğımıza kanaatım ve kabul etmiştir. 
vardır. Komisyondaki Türk azalar bu kayde 

Delegelikçe alınan kararlar 16 Ma· itiraz eylemişler ve bunun usule muğa· 
yıstan itibaren meriyet mevkkiine gire yir olduğunu, bunların ekserisinin Ha. 
cektir. Ve bunlnr şimdiden de ilan taylı olmadığını ileri sürmüşlerse de 
edilmişlerdir. Bu kararlar şunlardır: komisyon reisi: « Listeyi getiren bir 

1 - Katibi umumi Alfıettin ve Mali· ı:tskerdir ve asker yalan söylemez, ben 
ye mOclürü esseylt Hasan Cel>bare, askerim » diyerek itirazı kabul etme
maliye müfettişlerinden Fuat şimdilik 
mecburi izine tabi tıılularcık uwklaştırıl. miştlr. 
mışlardır. llt'yhaniycde tescil nasıl yaııılıyor'? 

2 - .Antakya Kaymakamı Saldhattin Adana [ Hususi ] - Reyhaniyede 
ve Uç muhtelif nuhiye mndnrleri de keza durdurulan tescil işine bugün tekrar 
uzak.laştırılmışlardır. başlanmıştır. Halk fevç fevç yazım büro· 

3 - Partizan denilen kır bekçilerinin larına gelerek Türk listesine ya-
sllılhları nlınm ğa başlanmıştır. Sonra zılmakta devam ediyor. 
oldukça şümullü bir affı umumt ilan Bununla bernber 'l'ilrk listesine ya 
edilmiş ve sitab taşıma cürümlerinin zılmak i tiyenler üzerinde Usbecilerin ve 
azaltılması da buna dabil olmuştur. bilhassa bunlara yardım etmekle bulu-

lttlhadı vatani cemiyetinden istifa nan milislerin tazyiki devam etmektedir· 
ettiğini - resmen Delegeye bildiren ve Usbeciler ve milisler otomobillerle köy· 
tstltanamcnin bir sureti bana gönderilen lere giderek adam toplamakta ve bun
belediye reisi Bay Etem Civelek Antak- ları muhafaza altında yazım yerlerine 
ya Kaymakam vekıHotini de ifa edecek, geli~erc~. tehditlerle Tlir~ yazılma.mak 
uelediye meclisi dağıtılarak yeni beledi- ş~~tıle buroya. sev~elınek ıstemektedırler. 
ye intihabatına kadar vazife görmek Turk mümessıllerı uu hareketler Uze
üzere Türk ekseriyetine müstenit bir rine allikadarların di ·kat nazarını cel
bclediye meclisi kurulacak ve icraata betmişlerdir. 
başlaydcaktır. ---------------

Yur ta 
gençlik 
bayramı 

5 - 1 lasan Cebbare ile Alfıetlinin 

vazifelerine bakmak üzere eski mutasıır. 
rıf Bay Etemin gettrllec ği mevzuuba
blstir. 

Son madde olarak: 

Türk halkı arasında islam sUnnt diye 
bir ayrılık ihdasına çalışanların elebaşısı 
olan Abacılıdan ve 'I'nrkiycden kaçan 
hainlerden .Ali Kutsi hakkında takibat 
yapılacaktır. 

lntibabat; büliin menfi şeraite rağ
men şuurlu, inzibatlı ve pek yüksek va
tanperver bir kıtle olun Hataylıların sü· 
klınet ve vakarı sayesinde Türk ekseri
yeti için en müsuit şekille cereyan 
etmektedır. Ve neticesinden de hiç şüphe 
edtlmemek lAzımdır. » 

JUri yitti, dtcki {Jf'ldi 

~\danu [ Hıısust j - Senelerdenberi 
Kırıkhanda bulunan ve bilılln şikayetle
re rağmen Suriyeye nakledilmeyen 
meşhur kazıkçı komiser Sabri Antakyaya 
nakledilerek merkez komiserliği vazife· 
sine başlamıştır. 

Bir Xahi~·e :\lüdüı·iiııiin yaveleri 
Adana f Hususi ] - Hatayda Sü· 

veydiye nuhiye mUdürU Süleyman tahrl· 
kt\tın ve tehdidatına devam etmekte; 

19 Mayıs gençlik bayramı memle
ketin her tarafında ve bölgemizde em· 
salsiz ve canlı bir törenle tesit edilmiş
tir. Ankaradı: ki bayram, her senekinden 
daha parlak olmuş ve Atatürk huzurla· 
rlle şenliğe şeref vermişlerdir. 

lstunbulda da Uç binden fazla ta
lebe şeııliğ"e iştirak etmiş, kız ve erkek 
talebenin ayn ayrı idman gösterilerini 
muhtelif sporlar takip etmiştir. 

Atatürlt .. fın tcşelı.liiirlcri 
Mersin, 20 [A. A.] - Riyasetlcum

hur Katipliğinden: 19 Mayıs a-ününün 
yıldönümü mUnasebetile yurdun her ye
rinden vatandaşların heyecan ve samimt 
hislerini ve aıimkar gençUğ'in şuurlu · 
tezahürlerini bildiren bir çok telgraflar 
gelmektedir. Atatürk bundan pek müte
hassis olmuşlar, teşekkür ve sevgilerinin 
iletilmesine Anadolu Ajansını memur 
etmlşlerdır. 

noou 

Halil çavuş 
Köyündeki 
Kuzu zayiatı 

Veteriner Direktörlüğü
nün gösterdiği hassasi

yete teşekkür ederiz 
Veteriner direktörlüğünden aşa

ğıdaki mektubu aldık: 
"DOGU,, gazetesi Miidiriyetine 
Gazetenizin 21/ 5/ 938 gün :ve 144 

sayılı nüshasında (Bak nasıl hak -
kımız varmış) başlıklı yazınızı hay
retle okudum. Halil çavuş köyü ko -
yunlarının ölü doğurduklarına daiı 
bundan bir müddet evvel vaki neşri
yatınız derhal nazarı dikkate alına -
~·ak 15/ 4/ 938 gün ve 323/ 43 sayılı 

,telle hastalığın mahiyetini tahkik 
-ye icap eden tedbirin alınması ma .
halli sağlık memurluğuna ıbildiril -
miş ve gazetenizde \keyfiyetten ha -
berdar edilmişti. Halil Çavuş köyüne 
derhal yollanan hayvan sağlık me -
murunun makama verdiği 21/ 4/ 938 
,gün ve 43 sayılı telile Halil Ça vu.ş 

ve clvar köylerinin kontrolunda sari 
bir hastalık görülmeyip kışın fazlalı
ğı hascbile gıdasızlık neticesi koyun
lardan bazılarının kuzularını zayi et
tiklerini ve bu zayiaıtın pek cüz'ü ol 
duğu bildirilmişti. Kışın haddinden 
fazla uzadğı böyle müstesna yıllarda 
gıdasızlık ve sefalet fizyoloji neti -
cesi sıkıt yapan koyunların bu hali 
normaldir. 

Bunda dairemizi kusurlu göre
'cek hiç lbir cihet yoktur. Esasen ge -
çen yazımda da muailime tariz değil 
o zatı takdir etmiş ve ayni zamanda 
işin süratle neticelenmesi için muh -
tarı değil mahalli hükumeti de ha -
berdar etmesini hatırlatmış iken Ve
teriner Müdürünün halen muallimi 
muahaze ettiğinden ısrarla bahset -
mek suretile gazetenizin bu iş üzerin
de gösterdiği hassasiyetin biraz lü -
.zumundan fazla olduğunu takdiri -
nize bırakıyorum. Dairemiz vazifesi
,nl müdrik ve bu yolda mütemadi me
.sai göstermektedir. 

Mahalline memurun gidip git 
mediği hususu yeniden tetkik ve taı1-
kik edilmektedir. Yazdığınız gibi ma
halline gitmeden rapor verdiği ta -
hakkuk ederse hayvan sağlık memuru 
hakkında da derhal kanuni muamele 
yapılacağını ve işbu yazının ilk çı -
knn nüshasının ayni sütunda yuzıl -
masnu sevgi ve saygılarımla rica e
derim. 

DOGU - Veteriner Direkıtör1ü -
ğünün neşriyatımıza karşı gösterdi -
ği hassasiyete ıbilhassa teşekkür ede
riz. Biz ()u kuzu zayiatının neden ile
ri geldiğini resmen öğrenmemiştik. 

Zayiat mik'tarla1·ını da dün söyledi -
ğimiz şekilde, hadiseyi kendi nokta! 
nazarımıza -göre ehemmiyetsiz tela.k
ki etmedik. 

Halil Çavuş köyüne sağlık me -
murlarının gitmediğini, di.in tekrar 
tahkik ederek öğrendik. Bize vazi -
yeti bildirenlerin sözlerine atfen m~ 
seleyi bir kere daha kurcaladık. E 

ğer vaki 1ddia gibi. rapor bila. tahkik 
ve ezbere verilmişse, Veteriner Mü • 
dürlüğünün gösterdiği hassasiy.et,e 
artcak teşekkür olunur. Yanı~ ha'ber 
vermiş olmayı temenni ettiğimiz 
halde, hadise bize ihbar edilen şe -
kilde cereyan etmiş olursa, gazete · -
mizde memleket işlerinde vazifesini 1 
tamamile ifa etmiş olur. 

Hertürlü avaze 
rağmen kervan 
yürüyecektir 

22 ::\IAYİS 1938 = 
Iğdırdan birbuçuk 
birbuçuk milyon 
kilo pamuk satıldı 

(Başmakaleden devam) (Üstt:mıfı 1 indde) 

şu dakikada bu hasreti neden mi pamukları için dünyanın ker taraf ınd• 
duyduk? önümüzde duran İstanbul ve müşteri bulunacak demektir. ı>nrıc k3

' 
d t t d td ·· ı Jödırııı Ankara gazeteleri Hatay davasından bah- ar sor ve s an ar an ur \en .., 

ı se<liyorlar. Suriyede çıkan münasebetsiz dört bin çiFçlsi bu balin doğurduğu nıOf. 
1 bir paçavranın haberlerini sahifelerine ge bet netice karşısında buglln leşekl-'1 • 

1 

çjrmişler, mütalea1arını da dermeyan edi-1 l~rinin ~enni kaplarını bir kat dahil b' 
yarlar. Oryan ismindeki bu paçavra, ef _ nımsemış bulunuyorlar. 
karı bulandırarak intihabatın önüne geç-ı Bn~:wekllc c.:ckileu leJuraf . 
mek için çabalanıyor ve ''Türkler hezime- Kooperatifler Başkanları Başb:ı"ll 
te uğradılar!,, diye tepiniyor. Mademki mmıza aşağıdaki telyazısını göndef' 
bu ceridei naferide Türklerin aleyhtarı mişlerdir : 
dır ve Türkler de hezimete uğramaktadır- Bay Cehil Bayar 
lar. ona düşen vazife susmak ve vaziyeti Suyrn Başvekil - /ı nkar.-ı . 

I sevinçle takip etmekti. Hiç ses çkarmama- Şarkın en uzağındaki köyleriD11ı~ 
sı icap ederken, bu Türk aleyhtarı paçav- kadar uzatılan Cumhuriyetimizin kurıı 
ranın intihabatı tehir etımeğe sava.Şma - cu, koruyup kalkındırıcı kolları ile ınır: 
sının bir tek manası vardır : O da intiha- durulan teşekknllerimiz içindeki yi~Jll~ 
batta Türklerin her şeye rağmen kazana- bin nllfusu besleyen dört bin kişıll: 
caklarını sezmiş olmasıdır. çiftçi kitlesinin alınteri mahsulü pıııJJ 11~ 

Hatayda Türkler ekseriyeti te.şkil e - Jarımızın dünya piyasalarındaki darlı~ 
derler. Bunu bir iddia olarak söylemiyo - rağmen, tstanbulda piyasaya arzolU11 e• 
ruz. Geçen sene bizzat o civarda yapmış olunmaz hemen bir hamlede en el~e· 
olduğumuz tetkikattan çıkarıyoruz. rlşli fiatler va şartlarla yabancı roet'll ı 

Miktar itibarile, sonradan doldurul - ketlere satış edildiğini Kars tlb~~ı~~ 
ma, köksüz anasırdan kuvvetli olan Türk- Akif Eyidoğan ve kooperatiflerinııı ıı,11• 
ler, orada hars itibarile de vaziyete ha - !iği Genel Direktörü Şükrü Kasaboğ se· 
kimdirler. ye şunu bilhassa hiç hatırdan nun tel yazılarından bugün bD} ilk 
çıkarmamak lazımdır ki, Hatay oldum o- viç\erle öğrenmiş bulunuyoruz. 

1 
t· 

la.sıya bir Türk ülkesidir. Yine de Türk- Bizleri teşkilatlandırmak, parazit ~O' 
tür ve Türk kalcaktır. den kurtarmak, mükemmel evsartıı rl· 

Türkiye Cumhuriyeti mukavelelerine. bumu temin edip dağıtmak, mabstılle 11• 

imzasına sonuna kadar sadıktır, b1:! ba - mizi fennfğ usuller ve dünya pamuk stıı i· 
kımdan Fransa ile karşılı'klı atılan imza- dartlarına uy~un şekilleıle işletereJc P0• 
lara riayet edecek ve icabında riayet te yasalarda satış kıymetlerini azamiğ ıııı 1• 
ettirecektir. Suriyenin akılsı~ ve mugala- de yükseltmek, mütemadi istibsal J(t r 
tacı gazeteleri hiç şaşırmasınlar. Aklbet disi ve sahş avansları temini ile Jl~ı 
adaletindir ve Türk devleti hakkın mü - türlü ihtiyaçlarımızı düşi\nmek yollll ~ 
dafii olarak ırkdaşlarını kurtaracaktır. ile devletce yapılan ve yaıplmakdfl 01~ı 

Bundan bir müddet evvel yazdığıınız yardımlar nellcesi ebedi kalkınmalıırı~ıı 
tir yazıda da söylemiş ve demiştik ki : refahımız namına bizlere kazıındırıl:ıO 11• 

tezvirat. saht~kii.rlık, aczin ifadesidir. büylik muvaffakiyete karşı bilmez tiil\~iO 
Suriye-den, otobüslerle istendiği ka - mez minnet ve şükranlarımızı en de ıı· 

dar adam taşınsın, istendiği kadar para saygılarımızla yUksek katınıza arzeder 
ile serseriler tutulsun, güneşi balçıkla sı- 16-!1·9H~ r 
vamağa imkan yoktur ve Ş'iındiye kadar ltJdır Pamzık T:mm Safı~ f(OflPe" 
filen te&bit edilmiş netice de değişmez. ti/feri. Rirli(ji emrindeki: '' 

İntihap Hatayda muayyen olan fil! lğd1r Kooperatifinin, 2200 orl~,~ 
vaziyetleri nihayet meşrulaştırmak, mu - namına, Başkan, E. Oğan, Ttışbıl ııf 
kavele ahkfi.mına uydurmak için yapıl - Kooperatifinin, 1000 ortuğı namına, » iO• 
maktadır. Filen tezahür etmiş lbir haki - kan, s. Sever, Başköy Kooperatifi!\ ı. 
kati, intihabat dalavereleri tadil veya 400 ortağı namına, Başkan, 1\1. Baş}{e",. ~ < 

tağyir edemezler. Tuzluca K:>0peratifinin, .ıoo ortağı. ~ı· 
Hatay davası Türk milletinin içine iş- mına, Başkan, Ş. Ayrım, Birlik Başkll 

lemiş bir davadır. Türk mmeti, bilhassa S. Karasu. __.../ 
haklı davaların çiğnenmesine müsamaha ·------------
edemiyeceği için, bugünkü sabır ve ta - B • d•kk • ı ·k 
hammülü araştırmamak lazımdır ır r atsız ı 
_______ c_iı_IA~D-B_A_B_A_~ yüzünden yedi 

İtalya Kralı Afrikaya kovun yandı 
gidiyor J fi • 

Hınıs, [Hususi] - Kazamızın ~~ır 
çoban nahiyesine bağlı Kıırakurz ı;~6ır 
de Sofu oğlu Mehmedim çobanı :ıı1,ı 
met, geçen akşam koyunlara bai' ~·ş 
üzere koma girmiş ve ~ıkarken yB 

Roma, 20 - Kral Vlktor Emanuel 
yakında Liby~ya yeni bir seyahat yapa· 
caktır. 

Trablusta hazırlıklara şimdiden baş
lanmıştır. Yalnız seyahatın tarihi henüz 
malOm değildir. Kral, ilk seyahatı olan 
1933 denberi Trablus ve Libyada ya
pılan işleri gözden geçirecektir. 

Grup inşaatı başladı 
, Kışın uzun süıırnesi münasebetile ta
.tile uğrayan, grup inşaatı ıbir kaç günden
,beri 'ba.şlamı.ştır. Kolordu binasının çatısı 
kurulmaktadır, 

Bu gece nöbetçi eczane 
"VATAN,, eczanesidir 

lambayı orada bırakmıştır. ~ı~ 
Bu sırada komda kuru teze\{ ~ş fi 

nasılsa, lambanın üzarine devrilJJ
11 iod' 

bu yüzden çıkan yanğın netıce~er' 
kom içinde bulunan yedi koyunla 
her tamamen yanmıştır. 1 ııııi 

Y anğmd a kast olmadığı anıaşı 
tır. 

Kızılay balostJ tıt 
Bazı sebeplerle uzun müddette: 9 

~ehir edilen Kızılay balosile 24 l\fa1
1 
ri!:J 

,günü akşamı Belediye salonunda "' J' 
~ektir. , • i ~ 

. st~ 
Onlarla beı·aber oturdu~um saatlar- Sabri : 1:1 derdlkten sonra anlatılmaz bir ıuıJJıtl 

da kafam hep bu muamma ile meşgu.l - Ya diye devam etti. Sizi burada lfk içinde kaldığımı anlamakta ger ~I 
oldu. Nelerden konuştuk, Ne kadar be· görmeseydik yarın ak~am lstanbula ha- dim. Ne olursa olsun Ayşenin A~d~~ 
raber bulunduk bilmiyorum. Kapının ar- reket ettiğimizden haberiniz olmıyacaktı. da vUcudu bende bir boşluğu_ d~ lı 

Tefrika: 65 

dında: - İstanbulamı diye sordum... yordu demektir. Bu ilk tahassusıl ~rt 
- Yine beklerl7. Refik bey diyen - Evet dedi Sabri, bir buçuk ay meğe çalıştım. Güç oldu. Faktlt 

11 
~,P 

Sabri ile bana ürkek bakışlarını dikerek kadar kalıp dönmek, yazın sıcak glln· Ayşeyi dUşünmemeğe hemen heIJle 
1
, 

elini uzatan Ayşenin hayalini bir dnrlü lerini orada ıreçirmek hiç fena olmıya· dimi alıştırmıştım. oıet 1 
unutamıyordum. . . . cak ... Siz de niyet yok mu? ince bir yağmurun astaıtııır ,(fi· 'ı 

~llnler yine geçti. İnsıyakt dıyebı· Bunu hiç düşünmemiştim. Ayşe be· de parıltılar yaptığı bir gec~~'" t 
leceğ1m arzularla Ayşeyi aramağa kal- nt 0 kadar işgal ediyordu ki ilk ve ye- mekten sonra bir parça nefes a dol 
kıyordum. Bir gUn kapılarına kadar a dil .. düğü id. dişeslle çıkmıştım. Kavaklı dereY~re ~ 

Subıi lafa karıştı : l !eri beni üzüyordu Bu halile Ayşe ben· gittiğ'iın evlerinin önünden geri döndüm. i ne_ Bşun · dnmdl mevzBu 1°k. ~·d · a"'ır a"' ır yürüyordum. Birdenb ~ · zaf ı " d 
1 

. en mı e m... e ı gı erım... e; e; 
- Değil efondlm okadar.,da... Ma- deki tesirlerinden azıcık kaybediyordu ım a muca e ~ eden ıradem zaman Fakat sonbahara dokru herhale... bir sokaktan : . e . / 

Gicl sizin çe\dngea huylu olduğunuzu galiba... ıaman yenilir glbı oluyordu, zaman za· B 1 h b b i k indi - Refik bey ... Refik bey dıY ofll 
1 i T ı ld b ma... kendı'me hAkl ol bil. d BI u yen a er en ıtzıcı sev r- bı'r sesı·n akı'slendı'ıı.ı·ni duyduoı· ... 

13uy eınişt ... ek sebep her ıa e u... Pakat ben bUtün bunlara rax.men 11 n a ıyor um. r miştl. Bir zaman fasılasının aramı a ·r-
5 "'I 

F'akat uııruyürsunuz b'zde çekı·n·ııecek l · · 6 hün akşam vaktı otobüsdurakyeri"de be· . z gı döndüm. Ayşe ile Sabri yanyanıı ı.-1~ 
• 6 u ı çımdekı ateşe hQla bir yol verememiş· . . . ·· mesı, ondan azıcık uzakta kalabilmek s",. 

he var? Bill'lkis dostluğıınzdan baz du· tim. Bu sevdayı başımdan silkip atmaıı.a ni Yenışehr.e. getırecek hır otobüs bek- ihtimali unutabilmek kaygısı Bir b - doğru~gelfyorlardı. Şaşgınlığıroı 4f 
yacağız . . ıs !erken Sabrı ıle Ayşeye beraber rastladım. 1 

• ••• u mamış olacağım ki Sabri : ~'~ 
·••. karar vermemiş ml .ıdim? .. Pekı burada Ayşe : çuk ay sonra belki sert bır hareket ya· - Karşınıza çıkmanın sizi bl1,,ı1ı 11 

Sabrıy? acıyordum v.~ Ay!eye kızı· ne arıyordum? Nlçın bu~ada idim? Git· _ Yine kayıplara karıştınıı Refik pabilmek ve Ayşeyi büsbütlln hayatım· şaeırtacağını bilseydik alıştıra dlJ' 
l'ordum. Bırfnin azamt busnUnıyetl öbU· mek ve Ayşeyi tekrar gormemek mUm· bey ... Hiç görünmez oldunuı efendim dan silmek imkanlarını bulabllirdlm. ieldlahnizden sizi haberdar ed•fiıı'J 
rnnnn aıamt derecede sar gözüken h 1- kün olmı_yacak mı idi? ... Belki.... dJy ı6ze ba.Jladı~ Onları a-ardan İ!tanbula doaru iÖO· dlı ( rkaıı 

' 
l 

l 

lı 
1 
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EN SON HABE RLER.9 
Uzak Şarkta zehir · 
~---~~~~~~ 

z 
i\amutayda bütçe 

1 

lllüzakereleri pa
zartesiye başlıyor 

ı~ı ı\rıkara 20 (A. A.) - Büyük :mı
tı,,.1 l\iı•cıisi bugiinkıi toplan tısmda 

et De · 11 L · rıı t:tJ ınıryo arı, im:ınları I let-
i.0 ınu111 J\hidürliiğünün biıt<'esi ile 
~ rta • k 

~llhes· •r ellerinin tefU ve mura -

Japonlar son taarr 
zehirli gaz kullan 

zd 
ışlar 

Çinliler Japonlerdan boğucu gaz 
varilleri ele geçirmişler 

tGlet: hakkındaki kanunda tadilatı 
te it n kanun IAyihPsı müzakere Hankeu, 20 (A. A .) - Sansinin gar- nalın iki kilometre uzağmda bulunmuk-

~.abuı etmiştir. hında Lişihe karşı taarruzda bulunduk- tadırlar. 

ib~rya a 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

·ı efrika: :;;-, 

Cenazemize imam lazım oldu, Bir 
Tatar mollası bulduk. Bu suretle Ta
tarlarle aramızda sıkı dostluk başladı 

lı 11ı·"<'lis Yine hu topl:ıntısmda mil- lan sıralarda, .Japonların zehirli gaz SoYyeUcrJn «_.;inlilere y:ır•flıını 
ltrııe.u~afaa ihtiya<:ları i~·in taahhüt- kulandıkl m bildiriliyor. Söylendiğine Tokyo, 19 (A. A.) - Cepheden Vla.divostok kozmopolit lbir şehirdir.! tesadüf ediyol'Cluk. Bu tatarların tanışma-
ltalltı utunulınasma mezuniyet veren göre, hu muharebelerde Çinliler boguc:u alınan haberlere göre Sovyetler Birliği Orada Ruslara, Jtıponlara. Koralılara.lmn bir neticesi olarak Molla bir gtin bizi 

~u da kabul cfmistir. gazı ihtiva eden 19 varil ele geçirmiştir. son iki ay zarfında Çinlilere 800 den 
1 
Çinlilere. Rumlara, Yaı'hudtlere. Gurcü - Tatar kulii:biine götüreceğini soyledi. 0-

)ı~ b leclis pnzarte ide~ itibaren 38 Şinkog, 20 (A. A.) _ Lunkov de- fazla tayyare vermiş ve bu iki ay için-ııere, Tatarlara Tul"klere Amerrkalılo.ra. rada daha bir çok ırktaşlarımızı göreerk 

l tlltak~tçesinin miiıakeresine basla - miryolu Uzerinde Çinlilerin takibi üzeri- bı~ tayyareler!n kı~mı kü_llisi t~hrJp ed.il~ ve Ingllizlere t~adüf etn~ek mwnkundilr. menun~.n olacağımızı bildirdi Kabul ettik 
doı~y ır . .\Jcclis bütı;e müzakt'rf'leri 

1 

ne barınamayan .Japonlar beş kilometre mışse de tahrıp edılenlerm yerme yenısı B lhass:ı bunlardan sarı ırka mensup 0 - ve kulube gittik. 
~ ısııe t ı t ı h ·· gönderllmişttr. Bu tayyareleri idnre e- • 
~\attı • Oı> an ı arrna t'r gun . k'l 1 1 d J . ~ !anlar t.amamile ayn bir hayat yaşarlar. \'lacli\·ostok Tatalar kutubu 

~~~-=de«·ektir. gerı çe ı meğe mecbur o mu~ ar ır. a- denlerın çoğu Sovyet Sub ylarıdır. Eğl e Y ·le ı toplandıkları mahaller • • 
·~ ~ ponların buradaki zayiatı 1500 den faz- 1 k 1 . 1 1 . . ene eı r · r .1 apon ar .. · anH 1 {J('<;( ı i Cl'l nı tamam ile blrblrlerinden ayndır. Buralara Vladivostoğun odenı2e nazır ve Modayı 
allSad . d . . t tadır. Muharebe bUtl\n şiddetile devam sovllvorlaı· t . gi l b'l andıran :bir tepesi üzerinde giizel bir bi-
(ı« . a yenı enız ınşaa 1 etmektedir. Tokyo, 19 (A. A.) - Bugün buraya !bir beyazın. devamıh e mtesı, trm~t 1 

el naları vardı Ekseriyetle orada toplanır 
tıs 20 s ,. b' k ş· k 20 (A A ) ,,. iti J . . kn.bil değlldır. Bu usus a gaye mu aas-

1 

· ,. 'Ye ·~ - on çııı.an ır aroa- ın og-, • · - -.·ID er, a· gelen haberlere göre, .Japon kuvvetlen· 
1 

Kendilerini alakadar eden bir çok mevzu-
~ıı ~· Rore, derhal tezgah!l konacak ponların büyak kanalı geçme~e muvaf- nin büyük kanalı geçmeye ve hayli iler- sıp davranır ~r. • . !ar üze.rinde müdavelei efkı\r ederlerdi. 
t.ıl •ar~n~ deniz cüzataınları şunlardır: fak oldukları hakkındaki haberleri şid· !emeğe muvaffak oldukları anlaşılmakta· Bl:z Vladıvo;;toga geldiğimız za~an 1 Burada kurulmuş ve kendi kendine işliyen 
~?a~llr 8 tı> gemisi, 8000 tonluk bir detle tekzip etmektedirler .. Japonlar ka- dır. bu şehir ibeyaz Ruslar tarafından mut - bir cemiyet görünce bundan ornda bulu -

't .ı ~e~· Yedt tahtelbahir ve bir seri - tefiklerin işgaline bırakılmıştı. MavNayi nan Türklerin de istifade ettirilmesini dü-
~ ı ka ıler... Hu cüzütamlar 1942 se- s • • • p • Amur :ınıntakasını kızıl istna:smdan kur -, ~iınerek cemiyet ıd!lrecilerine bir • Türk-

~~~~·~~ı~.den evvel hizmete ırır_- u rır" e Baş v ek ılı a rıs e t:ılama~Li1ru~ı. Şehre tamamen menşe - , T,a tar gençler cemiyetr .. kurıılmasını tekli! 
~ 'J vık otorttelerı illfıkin1 olmakla beraber ~- 1 ettim. ~ femnuntyetle muvafakat ettiler. 

D 1 Ş -ı rada çok miktarda Jn.pon askerlerile Fi-, Der11nı blr nizamname yaptım ve onlo.r da s 1 y As A • J k A k l k Upin adalarından getirtıım1ş Amerikan knnunt muamelesini yaptırarak Rus oto-
t) . gıaer en n arayage ece neferlerine tesadüf ediyorduk. Bu Vht -:ritelerinc tasdik ettirdiler. Bu suretle yeni 
Qll d dlvostoğun 11t,ozmopolit manzarasını ndetf\. bir cemiyet kurulmuş oldu. i avalar da Berııt, 20 (A. A .) - • uriye Başveklii Cemil Mer~am Parise ynpacnğı s~yn- tamamlayan blr hassa idi. 1 Bu cemiyetin kurulmasından Vladi-

~
Şte ba·· y}e ba

0
t e;.nası1ndda, Abnk

1 
arayakdl a uerayarak, '1'1irklye - Surıye dostluk nlaşma"ı ıçln BUtün bunların arasında ben en çok vostoktaki fakir 'I'atarlarla ıbizim muhtaç 

m zniere er e ıı ıınaca · ır. Tatarlarla münasebet peyda ettim. On - esirlerimiz hc.>sabına çok istifade ettik. 

,~1lledı·}dı·, gı.ttı• İ JL1f İ j 1 l lnnn hususi Metlerini pek yakından ta- Narodul Domda müteaddit konserler ve .. , NJ L Z BAŞVEK L N N BEY ANA'Tl mdım. mlısamereler verildi ve 'bunlardan elde e-

• \-~~=rahCcmlyeti konseyi mesaisini 

1 
• •• ••il •• 

1 
·• -. Ayni ırktan olmak memleket dı.,ınn l!1 n ]l!lralnrla. geı:k fakir Tatarl:ır::ı, ge-

' •vı..., 1 l t ı . b'' lk \.i. k 'Vt'!t rek muh aç esırlerımize yardımlar yapıl-
ı. ~:~du"las nr memleketlerine don- a yan gonu u erının cıkıldıgı z:ıman i~nsnna uyt ıu l u... dı. 
q ... ...,

11 
' oluyor. Dillerini gtıçlükle anlamamıza . . 

< l' ltı etç Ispanya Italya.n mUdnha- ra ·men :blit.i.in esaret seneleı1mizde Rus- Bu musamerelerden blrmde oyna -
~%.11?~lll tetkik etmek Uzere bir tnh- d "-' k• ı • l;a~akl Tatarlardan d:ıUna. bir hürmet ve nılnn "Metres .. piyesi çok. muv:ıff~ki5~t 
' le~onunun göndeı·Ume.,,ini istedi. yarısın an çogu çe m ş muhabbet gördük. Onlar b!ze da.nı:ı bir kazan~ı Daha .Daurlada ıken H~ıscyı:1 

tı bö znten halledilmek Uzere oldu- relfıketzede kardeş muamelesi ettiler. Ve Ralhın.~in bu 1 omanını aklımda knl~ıgı 
" •il Yle bir komisyonun gonderil - bu hallcrlle bizi c;ok mütehas.sis ederek kadar uc perdelik bir piyes sekline tflodll 

~ tı ~um görülmedi. G [ F k T., k • h ••k "' t • bizi kendl1erine bağladılar. et~.~iş~im. Burnda yalnız Paruos FcHye 
t e.ı Urahhası Japon tecavüzünden enera ran onun l UT ıve U ume l ro unu oynayan bir Tatar kızı idi. Ve kız 

"IYo .,, • 'J Tatarlarla temas Fransızca bilmiyordn. Onun için söyledi-
1 "u.Jtfıtn r"'u. Konsey, cemiyete dahil . 
eca\'>ıe etlere ell~rinden geldiği ~adar nezdinde ki mümessili Istanbula geldi Arkadaşımız mül:\'Zim Asım vefat et- ~~ş~~n~:!.:~.::~.:ı.ya terc!ime etmekten 
~ tıcı karşı Çmc yardmı edılmesi • tiği 2nman oldukça müşkUI bir vaziyet 
llreııı e bulundu. Londrs, 20 ( .ı\. A.) _ Ingiliz bari- karşısında kalmıştık. Garnizonda bir ölü-

~ıı.tııı;a 11'1tırnhhası misakta değişik- et siyasetinin umumi bir müzakereden Atat u·· r k ye yapılması Hl.zım gelen dint merasimi 
t~r~ıı.ı.asını isttyordu. Yapılamadığı geçirilmesi bekkmda, muhafazakar par· yapacak bir din adamı yoktu. Halbuki tec-
~ı~re Y~~a cemiyetten çekildi. tinin verdiği takrir kabul edilmiş ve bu- hiz ve tekfin işile nihayet tedfin işlerile 
·tıcıe t ılletler Cemiyeti çerçevesi mm üzerine beyanatta buluna Başvekil M e rs ı· n de bir imamın me.}gul olması lazımdı. Ne ya-
• tl anı bitaraflığının kabul edil- Çembrlayn, Romada imza edilen lngi· pacağımızı düşUndük. Nihayet arkadaş -
'k:atı:ıordu. ~u talep muvafık görül- llz _ ltelyan muahedesinin milletler ce- (tlst tarafı ı incide) lnrdan biri: 

lta.he~ Cdlldı. miycti anayasasına aykırı olmadığını Mersin, 21 (A. A.) _ BUyük Şefi- - Burada o kadar Müslüman Tatar 
l\ı bııstan meselesine gelince. Habeş Jngı'lterenı·n 1•talya imparatorlux.unu hl· var. Elbet onların bu işlerle meşgul olacak c ZZa 5 miz Atatürk, dUn hUsusi trenle Mersini 

'lietıe\r t Negus müdafaa etmek ıi- nımakta tereddüt etmediğini. ancak bu- teşrif buyurmuşlardır. 1tasyonda Vali, bir tanıdıkları vardır dedi. 
<ib~~e{e geldL: Hiih\sa olarak dedi nun için bazı şartlımn tahakkuk etmesi Komutan ve hUkümet erklnile halk ta· Bu fikrin peşine pek di.istlik ve nihayet 

t11'1ııcıı·ra~ bugü. n mağlt\p bir mem - ııı.zım aeldil'rini söylemiş ve ispanyada· t d sehr.de Tatadarın Molla ismi verilen bir ta cı ru... d • .., ra ın an tasavvurun nstUnde heyacan ve 1l'an ·te n~ısta.nde_ e:_11rlva_ki yok- ki ltalyan gönUllOlerinln yansından. faz- hararetle karşılanmışlardır. reisi ruhanilerinin mevcut olduğullu öğ -

(Arkası var) 

İTİZAR: 
Dlinkiı tefrlkamızın birinci si.itnnu -

mm on beşinci satırınd::ı. se-hven oldu ya
zılacak yerde olmadı yazılmasından oku
,; ucularınuzd:ı.n öziir dileriz. 

,. . 
·fstanbul - Edirne 

Bisiklet yarışı 
neticelendi 'tlb r :ltere cnvüzi.inü iblltun dünyaya !asının geri çekilmiş olduklarını ılAve istasyonda hazır bulunan askeri kı· rendik. Bir rı,rkadaşın . on merasiminde 

~ ~~UtJta ~aha protesto ederim... etmiştir. taat bir geçit resmi yapmış ve bu geçit bulunmak üzere garnizona gelip gelemi - Edirne, 1!) (A. A.) - lstanbul - E-
''illt~ı ngmz Hariciye Nazırı da: c; l'lll'ral Fra nıw· ıııı n Türh.l )'t•de . . . '.'cceğlni sorduk. Memnuniyetle kabul et- dirne arası.oda 2 ı <ı kı"Jometrelf k bisiklet 

~a.. ı1da tazallumda !bulunmak _ 111 resmıne kız ve erkek talebe ıştırak et- k :t 
•ı.. .:ıh1 ' • ınuıııess tig· 1·n1· bildirdi ve garnizona gelere mera- b u "h b 1 '"lıı1 ~na 'hizmet etmek sayılmaz.. i 

1 20 
[ H . 1 _ G e 1 mi~tir. Büyük Şer geçit resmini büyük yarışı ug n nı ayet u muştur. Netice· 

l:ı- 'erc1ı standu , ususı en ra b' ı · k ·ı k. b 1 ö simi icra etıt!. Bu ilk temastan SQnra ken- de Ankaredan Eyyup bflt.•ük farkla bi· 
' arıs · F nkonun Türkiye btlk1lmeti nezdinde r a a a 1 e ta ıp uyurmuş ar ve i r- d'ıs!ndcn pek ziyade hoşlandığımız Molla J 
"r ız lia ı · ra d-kı · k • dl · ı· · t' d n rlnci. fakişehirden llalH ikinci, fstabul· · ~aıııı r c!ye Nazırı da. şimdıye ilk resmi delekesi olan Palenziya dün u crı as rı sıp ın ve ın ız~m a biZi evine davet etti. O sıralarda gelen bir 
liıı itan abUecek olan işlerin yapılmış ~ehrimize g-elmfştir. memnun kalarak komutanları tebrık bu· bayram rnünasebetilc Mollayı evinde zi _ dan I.amho üçllncU gelınf~lerdlr. 
~le aatıni izhar etti .. • yurmuşlardır. Çorlu, 21 (A. A.) - Edirneden Is· 

,l'ıQ~'-.ei <>lnrak ta. her d.evletin, Habe- Franl\OCUIHl' rucaU\ mcdHll old. u Atatük, halkın hararetli alkışları yaret ettik. Molla ancak ellisinde açık dü-• ta r: Y B ı )Q (A A ) Neşredılen şünceli, alim ioir Tatardı . 31zi evinde ai- tan bula ikinci parti olarak yapılan bislk· 
~ ~ tı eni Vaziyeti kendi vaziyetine . ars.e on, : · · - 1 arasında ikametlerine tahsis olunan köş- !esile beraber kn!'oul etti. ve lhatta yenıe- let koşucuları bugQn saat 12 de Çorlu· 

htut \re kabuı etmekte serbec::t oldu- bır tcbhğe göre, Teruel cephes nde ke gitmişlerdir. g· e de alıkoudn. Kendilerine mahsus bir dan lst:ınbula doıtru fı"çmlşledlr. Edir· 
~ııı:n!!dlldt Franko kuvvetleri bUtUn harp vasıtala- J 

~ n f ı x. o ata mec çok yemekler nrac;ında kıymalı puf böre- ne - s!anbul koşusu 10 nar kiştltk üç 
~ ~ tıe Oktai nazarına göre, Mllletler rile mUdrı aa ar~na raa men r c - V l LJ b • ib . 

l\e ~ dahil devletler, Habeşistanda bur eöllmtşlerdır. . ~ UgOS av nar ıye ğinl ıandıran bir börek çok hoşumuza git- gruptan arettır. 5 şer dakika fasıla lle 
ler "elki vaziyet muvacehesinde .\dt•mJ mfüluhale Jrnıııltcsı miş ondan rooı bol yemiştik. Yemekten geçmektedirler. Birinci gruptan Salahat· 

~ · Qu k tı)ı)J,'\ılt''<>ı· ATazırı sonra c_aylarımızı içeflken Molla sordu: tin bisiklet lastiğini patlattığından gı:rl ı... ~öre .n ·ü Londraya gelen ma - " 1 ~ j 
"'lll'q_gl lta1yan hUkiımetl Habeşi<:- L'Jndra, 20 (A. A.) - Ademi mU· - Börek nasıldı? Lezzetli mi idi? kalmıştır. 

lı ~lt\'\fearının biıyük blr kısmı üstün- dııhale komitrsi umumi içtlmaını 2:1 fabrikaları gezdi - Hepimiz: ----------
'-lal'<l kontrolünii ifa etmektedir Mayısta yapınağıı karar vermiştir. Bu -- Çok beğendik diye adet~ bir ağız- Hitler ~1acar Naibini 

~ ltlıra or-gani2e yerli makamları içtimaa komiteye dahil bUtnn devletle- Ankara, 20 (A. A.) - Yugoslav dan cevap verdik. 
t t l;ıl'~rt rin mümusllleri iştirak edeceklerdir. Harbiye ve Bahriye Nazırı Orgeneral -- Biliyor musunuz dedi Qnun için - A lınanyaya davet et ti 
(a_t~ a ne kadar uM olursa ol - Milletler cemiyeti umumt katibi :\1atç bu sabah Kırıkkale ve Kayseriye deki kıyma at etinden ;•apılmı!ltt. Budspeşte. 20 _ A'm; n donanması 
la.l'a.r~Yrl kabili tatbik bir ideal var. Avenol 0 gün Londraya ielmiş bulu- iitmek üzere Ankaradan ayrılmıştır. Bunu işitince hepimiz birbirimize kumundanı Amiral Hidcr tayyare ile 

tı ; 1.tse sulh lehine tatbik edil- nacaktır. Kendisine Milli Müdafaa Vekili baka ko.ldık. Molln. hayretimizi göri.ip izah Berlinden buraya gelmiştir. Amiral tay• 
rcıan ger bir ideal me:Ycut. o hal- Kazim Özalp, Umumi Eıka.n Harbiye ett' · yare meydanında Macar Harbiye Nazırı 
:ı l hangisi kabul edilebilir? El- 8 R t s lktncı· Reı·s·ı Orcreneral Asim GUndu'"z ı. ı;ıı_ ehin ay eşa avaş 6 - Şer'an bir mani yoktur. s:z alışı- ve diğer gene:allar tarafından karşılan• 
<qtı 1 e lşUyen ve tatbik edll - ve tabrı"kalar Umum MüdUrU refaket ~ l! cleaıı ğız yerzi, s!ı ise ycmiyorsunuı nedense? mı~ttr. 

aoe dava d b' 1 .. 1 Evvelce gazetemizde bır müddet şehir etmektedir. o gunden sonra Molla ile arnmızda Kral Naibi Amiral Horti misarlrinl 
ı. "ti le.b 1 skı a şu ır mlç cum e .nıuhbiri olarak "al•<>tktan sonra ikcndi ar- Orgeneral buralnrdakl fabrikaları - kabul elmic ve mOltıkatla Amiral 1>·1der 
'l ":ttı ece uzun nutuk ar ara- ~.. ıt AY 

1 
i k k bir s~mhniyet peyda oldu. Vladivostogn v , 

~.;. dl gıtt· zu-sile spor ibölgeslne geçen Reşat S:ı.vaşın ve mUessese er gezere ı yarın a şam indikçe !hemen ~kseriyn Mc/laya ı.ığrar Macar Naibini bir Alman harb gemisl-
1\~~ten l>olitı~·a. imkanları b•ılmak dört ayd:ınberi gazetemizle al~kasının kal-, Ankaraya d~ııecelc, kısa bir. teve~kuf- hatırını .sorar.dik. Oradaki Tntarların en ntn denize indirilmesi merasiminde ve 

it aanatındnn başka blr şey 1 pıadığını iörülen !Uzum Uzerine i!Q.n ede- ten sonra Eskişehir ve lzaure iıtmek hatırlı adamı o1mak itibarile Mollanın e- deniz manevrahmnda bulunmak Ozere 
niPLOMAT 1 ;rıı, _ _ _ üzere şehrimizden ayrılacaktır. vlnde ı•nç, Jhtlfar lblr çok '!'&tarlara d& Hitler namına Almanyayı davet etmittlr 
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F aliri Barudi'nin 
Suriye meclisine 

bir mektubu 

Hindistanda bir 
kadın altı 
çocuk doğurdu 

DOÖU 22 MA "\'IS -1 H:lR ~ 

1 Cildinizin tahriş edilme- Erzurum inhisarlar Baş~üdürlüğünden: 
mesini isterseniz?' 1 - Erzurum İnhisarlar Başml\dUrlüğUne ba~lı Ağrı, Tutak, Eleşkirt, B~ 

1 
zıt, Diyadin, Tercan, Tortum, Oltu, Hınıs, Hasan kale, İspir, Aşkale Lidarele dl 

Dünyanın her taraiında seve seve l Trabzon ve Bitlis BaşmUdürlüğü ve Van idaresine Erzurumdan bir sene za.rfıP 
kullanılan, ve cildi traştan sonra 

1 
sevkedilecek mevsaddi inhtsariye ve sairenln nnkıl işi 24-4·~38 gününden itib~ 

pamuk gibi yumuşatan 20 iüD mttddetle ve kapalı zarf usulu ile münakasaya konulmuş ve ihale *~1 

Cezirede i ig~tişaşı yüz ı·andarma ile Jlu lllıdiNe 210 seneden bel'i p Q K E R 1oian 16·5-938 iüno.nde yapılan teklif haddı laylkte görülmediğinden olbapta~ıd, 
nun hükümlerine iöre 17·5·938 gününden itibaren 1!5 gün müddetle yeıı1 

bastıracağını bildirdi lw~iuı·i dP-f'o l'aki oluym· açık eksiltmeye konulmuştur. 
Son gele Su iye gazeteleri, Şam J.ondra, 30 - .Kanadada bundan traş bıç ki kulla- l 2 - İhale 1 Hazlran g38 2nnune müsadüf Çarşanba günü saat 15 de srı 

mebu u Ftibri Barudi'nin Meclisi Mebu- bir keç sene evvel bır kadının doğ-ur- a arlnl nınız. rum İnhisarlar Başmüdürlü~ünde yapılacaktır. 
san ri asellne gönderdiği bir mektup- doğu be~izler bütün dünyayı aliikadar 1 3 - Talipler muhammen teminat miktarı olan 600 lirayı ihale gQnün1en' 

tın bah~etmektedirler. Hasta olan Falı i etml ti. ErZttl'itJll IJ<ıfodi,11e lvel inhisarlar veznesine yatırmalıdırlar. Bnrucıt bu mektubunda •Ct>zirede ahva- Şimdi de Hinistanda Burma civarında /).' • f 4 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün Erzurum inhisarlar Sil~ 
lln vehamet kesb tmekte 

0 
duğuru, 

0
.,

8
_ ~ir_ köyde Hindli bir kadın üçü erkek, tl//USellJlf en: lpürlüğü satı~ şubesine muracaatları ilan olunur. (No. 320) 4-2 

daki memurların bu sebepten dolayı bir üçu kız olmak üzere altı çocuk doğur- Belediye tenzlfat atlarından doğan 
çok yol..,uzluklarla karşıladıklarını yez- muştur. Faknt erkek çocuklardan biri tay satılmak üzre 11-5 938 günün<ien E 1 h. l B .. d.. ı ·. ... .. d o' 
makta ve hükümetin Cezirede asayişi doğduktan az sonra ölmüşto.r. Diğer be- itibaren 15 gün müddetle müzayadeye rzUrUffi Il ISar ar aŞffiU Ur ugun e ' 
teırJne iktidarı yoksa kendinin bu iğti- şi bütün sihht tekkyülerin mevcu~ olma- konulmuştur. 1 - Ağrıda yapılacak 10129 lira 38 kuruş keşif bedelli idare binası ııı~ 
şaşı yüz jandarma ile bnstırwağa hazır masına rağmen, bayttadırlar. Huk1lmet 26·5 938 Berşenbe günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ~ 
olduğunu. bildirmiştir. derhal lohu3anın yanına mUtebai!sıs dok- Belec;iye dairesinde ihalesi icra kılınaca-ı 2 - Eksiltme 3-6-938 Cuma günü saat 1G de İstanbulda Kttbataş alılll 

Mektup oldul!cn istihzalı b'r şekilde torlar ve icabeden malzemeyi gönder- ğından taliplerin belediyeye muracaat- misyonunda yapılacaktır. "~ 
ları illln olunur. (No. 306) 2-2 1 d p münakaşayı mucip olmuş, Dahiliye Na- mlştir . - 3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım ve mubayaat şubesin e 

zırı bu teklifin hemen kabulile Fahri 240 seneden beri yer yüzünde bir 1 Erzurum İnhisarlar BaşmüdürlUğUnden alınabilir. ~ 
Barudi'nin bu işi ne türlü başa .. cıbilece- kadının altı çocuk birden doğurması l"'r::·ıu11tJJl l'dliliiJi11deJ1: 1 4 - İsteklilerin eksiltme için tayın edilen gQn ve saattan bir saat etıf 
ğini görmek istediğini, Meclis Reisi ise beşinci defa vaki olmaktadır. Erzurumda yeniden yapılacak olan % 7,5 gO.vence paralarlle İstanbulda Kabataştakl komisyona müracaatları 
Fabri Barudi'nln bu mektubu hastalık 9634: lira 61 kuruş bedeli keşifli ilk okul 

1 oıunur. (No. 335) 4·1 __../ ı 
tesirlle yazdığını, kabine reisi de sıtma- Brezı· }yadakı· bina inşaatı açık eksiltme usulile eksilt- f nın Fahri Barudt'ye bu yaz1yı yazdır· son meye konulmuştur. Erzurum nhisarlar Başmüdürlüg"" ündeJl:.~ 
dığ'ını söylemiştir. • 1 - Eksiltme 6-6-938 Pazartesi gü- ııı?' ısyan nü saat 14 de HO.ktlmet konağı içinde 1 - Iğdırda yapılacak 10376 lira 66 kumş keşif bedelli icıare binası 

daimi encümen odasında yapılacaktır. kapaJı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ~ 
Ruzveltin ikinci oğlu da nasıl bastırılmış? 2 - Muvakkat teminatı 7a2 lira 2 - Eksiltme 3-6-938 Cuma günll saat 16 da lstanbulda Kabataş al•~ 
düşman aileden kız 63 kuruştur. misyonunda yapılacaktır. Jleisieumhuı· SllJ'll.'ftJI 3 - İstekliler evrakı fenniyesini Vi- 3 - Şartnameler bedell mukabilinde levazım ve mubayae.t şubeslndeıı"e 

alıyor ıayet daimi encümeninde ve nafia mü- zurum inhisarlar Başmüdürlüğunden alınabilir. 1 
peıu·eı·esinden asilere al<~~ d .. 10.ğ d k · 4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saattım bir saat e''~~ 

Ncvyork, 20 - Cumhur reisi Ruz- ellı'yoı·<ft' ur 4 Un İs~ek~iı:rbti!ıc·ralreer~ odası \'esı·ka- 7,5 güvence parolarile lntanbulda Kabataştaki komisyona muracııatları Jatlı 
velt'in oğ'ullnrından birisi daha, kendf si- · · " 

4 

ninl iktidar mevkii ne geldiği günden be- Geçen hafta Brezilyanın merkezi sile birlikte bu gibi işleri yapabilecek (No. 
3
3

6
) 

ehliyeti haiz oldu"'una dair nafia mü· ı t 
ri mücadelede bulunduğu « Altmış aile » olan Riyo1öjaneyroda baş gösteren ve .. E h. l B .. d.. ı.. ... .. d [1

1 

den b!rine mensep bir kızla önOmüzde- aynı günde bastırılan Entegralist isyanı dürlüğünden alınmış vesika ile birinci rzUrUffi n ISaf ar aŞffiU Ur ugun e 1

1

1 

ki baz:.ı·ranın 18 zinde evlenecektir. hakkında şu yenı· maltlmat öx.renı·l- m. adde y_azılı. gün ve saatta Vilayet da- 1 0-1 d l k 967 ı 11 • ~ ıo ıs t 
1 

- o e e yapı aca ..., ra i:> kuruş keşif bedelli idare binası 
MalOmdurki, Ruzveltln diğ'er bir imiştir: ım encumenınde teşekkü eden komis- açık eksiltmeye konu.lmuştur. :! 

oğ'lu d geçen sene, yine Ruzvelte mu- « Entegrııliat,. ( Tamamcı) adı al- yon riyasetine müracaat etmeleri ilan 2 - Eksiltme 3-6-938 Cuma günU. saat 10 da fstanbulda Kabataş alını _kofllY' 

hal f olan bu •Altmlş aile» den birine tında toplanmış olan yeşil gömlekli olunur (No. 
33

o) 
4

· l nunda yapılacaktır. , ~ 
mensup bir kızla evlenmişti. (Brezilya faşistleri kanuna aykırı bir te- /~'r:.ttl'lllJi Jrdlilit/huieu: 3 - Şartnameler bedii mukabilinde levazım mubayaat şub9sinde·ı_.ve Y 

Yeni nişanlı Con Ruzvelt sevdiği şekkUl olarak hükl\metçe dağıtılmıştı. rum tnhharlar BaşmUdürlüğünded alınabilir. (fi 
An Klark ismindeki bu kızla bir gün Faknt sonradan bunlar kanuna muha· Erzurumda yeniden yapılacak olum 4 -:-- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatta o~ 'i,5 ı0 " 
dansederken tanışmışlar ve sevişmişler-ı'lif şekilde tekrar toplanmışlar ve do- Doğum evinin 12000 liralık inşaatı ka· paralarıle lstanbulda ve Kabataştaki komisyona müracaatları lazımdır. 1 
dlr. nanmanın bazı unsurlarından yardım gö- palı zaf usulile eksiltmeye konulmu~tur. (No. 337) 4· 

S b t d
.. · d'ğ" . rerek R~is!cumhur sarayını bir baskınla 1 - Eksiltme 13 Haziran 938 Pa 

er es OVJZ ver l lIDlZ zabdetm ğe kalkışmışlardır. zartesi günü saat 14 Erzurum HükO.met 
memleketlerden gelen ' Bu hücumu asilerin şefi bizzat ·ida- konağı içinde Vilayet daimt encümen ----- Erzuruın Vilayet rvıatbaasında -

d 11 
. re etmiştir. Entegralist takımlarına· bah- odasında yapıl cak.tır. 

mal be e erı 1 riye ~ila.hendazlarından bir kıta iştirak 2 - Muvakkat teminatı (900) liradır. 
Maliye VekAletinder. Erzurumu Def- etmiştı. Bunlar boyıınlarına bağladıkları 3 - tstekliler evrakı fenniyesini Vi· 

J/akbu::, /Jilet, /·,alfl.J'((, rotdı:.ll /)oı•efİ//efN'ı 

Kitap, Cetvel, Defter, Duvar, ~I 
İlanları ve her nevi 

TABI İŞLERİ YAPILIR 

terdıırlığına gelen bir tel yazısındı:ı, jş'ari 
1
1 beyaz bir kor~ela ile kendilerini .. tefrik l!yet daimi encümeninde ve Eı zurum 

ahire kadar serbest döviz verdi2imiz ediyorlardı. Rıyaset sarayının mudafaa Ankara, İştanbul nafia müdürlüklerinde 
memleketlerden gelen mııl bedellerinin 1 sını temin eden polis direktörü ölUler okuyabilirler. 

1 11. k d ld "' t h · 4 - Şimdiye kadar bu gibi işler 
ödenmesi içln yeni mezuniyet varakası sa~Eının e ı a ar o u5 unu a mın 
verilmemesi ve evvelce mezuniyet vnra· edıyor. yaptığına dair nafia Veka.Ietinden alın-
kalarından sabipleı:i tarafından henüz Asilerin hücumu . sıra~ında Reisi- mış ehliyet vesikası ve ticaret odası 
kullanılmamış olanları varsa, bunların cumh~r ya g s .karısı ıle bırlikte ~usu- vesikalarını ibraz etmeleri mecburidir. 
hühümsOz adde:iilrrıesi tebliğ edilmiştir. st daıresın.de idı. Stıray hademesınden 5 - İstekliler teklif mektuplarını Diğer Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler 
Keyfiyet şehrimizdeki bankalara da bazıları asılerle blrleşere~ şato~u~ esas ikinci maddede yazılı saattan bir saat .. ••••••••- ve süratle gönderilir. 

b
.
1
d. ,

1 1 
ti kapısını açmışlardı. Asıler Reısicum- evvelisine kadar Vıltıyet daimt encümen 

1 11 ' m ş r. h t ı · d'l B. · · i t' ö d 1 · b ur şa osunun av usuna gır ı ~r. ırıncı r yase ıne g n erme erı mec urfdir. Pos- d ~ 
Fransız . İtalyan kat pencerelerinden birinde yer almış ta ile gönderilecek mektuplar ikinci Erzurum inhisarlar Başmüdürlu·· g"" ün e 

.. k ] . olan Reisieumhur Vargas tabancrsile maddede yazılı saata kadar gelmiş ol- ~ 
muza ere er1 asilerin l\zerine ateş etti. Saray bade- ması ve dış zarfları mumla iyice kapa- Tortumda yapılacak 9542 lira 9 kuruş keşif bedelli idare binası '_lnşıı.# 

Roma, 20 _ Çıkan şayllara ra~· mesinden bir kısm.1. da asilere . ateş .aç- tılmış ve mllhürlenmiş olması şarthr. eksiltmeye konulmuştur. 1, 
men Fransız . İtalyan anlaşması bu aym, tılnr. Az sonrn po ı:; .kuvvetlen y~tış~- Postada vukubulacak gecikmelerin kabul 2 - Eksiltme 3·6-938 Cuma günü saat 10.30 da İstanbulda l{tıl>at ' 
sonundan evvel imza edilecektir. Bunun rek şatonun methalinı tuttular. Asılerın edilmiyeceğ1 ilan olunur. (No.320) 4.1 komisyonunda yapılacaktır. ·~ 
sebebi ortaya bazı mUşküller çıktığı için işga~~ altın~a bulunan şato avlısını mit- 3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım mubayaat şubesindeJJ ' 
değildir. Her iki taratın mUr.akereve rnlyozlerlnın ateşUe t~radılar. İsyan Erzurum /JelNtiye rum İnhisarlar BaşmüdürlUğünden olınabilfr. 
memur murahbasfarı evvelce düşü üldn- böylece tamamile ezildi. Ölmemiş olan /Uya~elhulen : İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatta % 7,5 güvence~ 
ğU gibi, ibt\da1 bir bir anlaşma yapıldık- asiler tevkif e~!ld~le~. İsyan harek?ti Erzurum Belediye tenzlfat arabaları- stanbulda ve Kabataştaki komisyona müracaatları lazımdır. (No. ssS 
tan sonra, bu es:ıElar dahilinde mllzake· tamamile mevzu ıdı. Büsbütün akım 

1 1 . b • mn tamiri bir sene müddetle 20-5 938 E ı h• } B d d O 
reye devam edilmesi fikrinden vaz geç- kadı. Ri!o dO Ja?ey:o havalis ıle _ü tarihinden 5 6-938 tarihine kadar 15 gün rzUrUffi Il !Sar ar aşmü ürlü OÜfl e 
ınişlerdlr. Şimdi doğrudan doğruya umu- tun Brezılyada şımdı sükO.net hükum mtıddetle eksiltmeye konulmuştur. ~ 
mt bir anlaşma yapılması mevzubabistir. sürüyor. !bale 6.6-938 günü saat 14 de bele- 1 - Hasankalede yapılacak 9272 Ura 54 kuruş keşif bedelli id11rıı 

Tayin ç· l'l · b' t b diye daire5inde icra kılınacaktır. inşaatı açık E.ksiltmeye konulmuştur. l 
lll 1 erın lf ekzi İ Taliplerin şeraiti anlamak ve pey 2 - Eksıltme 3-6-938 Cuma günü saat 11 de İstanbulda Kabat8Ş 

Şehrimizdeki üçüncn sınıf mllhe:ı- Şankov, 19 (A. A.) - Japon ko· sürmek üzre belediye mO.racaat etmele· mfsy;nunda yapılacaktır. fil~ 
dislerden Te,fik OOr Çanakkale Ne. lordularının birbirlerile birleşti~i ve Çin ri UQn olunur. (No. 332) 2·1 1n - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım mubayaat şubesinden 
fla Müdürlüğü işlerini görmek üLere kuvvetlerini ihata ettikleri hakkındaki - hisarlar Başmüdürlüğünden alınabilir. ,~ aynı maaşla Çanakkaleye gitmiştir. haberler Çinlller tarafından şiddetle tek- Kur . rr ı· J/ .. , .. [" - .. J 

4 
- İsteklilerin ek~Utme için tayin edilen gUn ve sau'ta o~ 7 !) gu' q; 

,"i ... I UI • lll UJ' lllJlllllf.Plı : ralarile lı:ıtanbulda ve Kabataştaki komisyona mUracaatla~ı lilzım~ir. 
1 

tN°'. 
I . } f k l k zlp edilmektedir. Çin umumt karargAhı- 2 Adet l2. şer tonluk Austin marka 
1ır ıa tacta kaça cı ı nın verdiği malıimata göre bu kolordu benzinli ~rnndir makınesınin tamiri ve E 1 h. l b Je~ 
Ankarn, 20 (\. A.) - Son birbaf- lar birbirlerine çok uzaktadırlar. altı adet Austin marka benzlnlicilindire rzUrU~ Il ISaf ar aşmüdürlüğün 0 

ta içeriskde gümruk vA kaçakcılık mu- Bir tayyare kazası yedek parçalıırın.n alınması i~i açık ek 1 - Ardabanda yapılacak 11140 lira 12 kuruş keı;;it :ood ili 1ı1ıır 
hafc.za idnresi~ce 88. kacakçı, 280 kilo Berlin, 19 (A. A.) _ t rlandaya git- siltm; ye konulfmuşdturl · lnş11atı kapalı zarfla eksiltmeya konulmuştur. 16ı 
gümrük k<.ç gı, 86 kılo inhisar kaçağı, mek için buradan uçan meşhur tr.yya- - Keşi be e i 

4961 
lira SO ku- 2 - Eksiltme 3 6 938 Cuma günli saat 15.30 da İstanbulda J{ııb' 

1 kilo, 100 gram uyu!tu:ucu madde, 9S? recilerden Orok tayyaresinin motö ünde ruşt~·- Keşif ve şartnamesi: Kars, Er· !komisyonunda yapılacaktır. s'~ 
deste sıg.ara kAğı_dı, ,~ sılah., 10 mermı, bir arJza vukua gelerek yere dUşmüş T b 3 - Şartnameler bedeli muksb·ı·nde le b t şu!Jll 1 o 1- k 

1 1 
zurum ve ra zon nafıa müdürlüklerin- E ı ı vazını ve mu ayaa 

2 altın lıra ve :> ~r. ırası e B ka- ve tayyare dağılmışsa da tayyareclye bir de görüle bilir. 1 ezurum inhisarlar BaşmüdUrlUğUnden alınabilir. t
1 

çekçı hayvanı ele geçırılmlştlr. şey olmamış, yalnız hafifçe yaralanmış· 8 - Mnvakkat t,minatı 372 lira 20 . 4: - isteklilerin eksiltme fçln tayin edilen gün ve santtan bir s8ııt l· 
hr. kuruştur. 7,5 güvence paralarile İstanbulda Kabataştaki komisoyna müracaat1Bl'

1
4 ı 

v 
21 - 5 - 938 saat 8 Raporu 

Bava tazyiki : 611.1 
» » (Deniz .. eviyo~l) : 768 2 

Subunet : + 10.6 
l>Oşük suhunel : + 6.0 

4 - İhalesi 27-fJ-938 gününe müsa- -(No-. 33;t) / 

Erzurum llelediye dif Cuma günü saat 15 de Kars Nefıa ~de Jl 
lliyaseıindeJJ: müdürlüğü odasında teş«>kkül eden ek- Erzurum inhisarlar başmüdürlüğiiO 

Erzurum belediye tenzıfat hayvanla· ı;lltme komisyonunda yapılccaktır. 1 ı11r6 
Taliplerin mezl:ur gOn ve saatta 1 - A!paçayda yapılacak 10376 lira 60 kurur. keşif bedelli v 

rının Nallanma ve çakılması bir sene • ı 
müddetle ve 

20 5
.
938 

ta ihinden ;).
6 938 

komisyonda bulur.meları. (No. 328) 4.1 1nşa8h kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ,ı 
tarihine kadar 15 gün mUddetle eksilt· 2 - Eksiltme 3·6·938 Cuma günU S!lal 14,30 da lstanbulda J( b 

Rutubet : % 60 
meye konulmuştur. İhale ti 6 938 Pazar· Sahipc:!aş:.:;ırı komisyonunda yapılacaktır. 

1.2 M. ltesi saat 14 de belediye dairesinde icra umumı neenyatı idare d Y İtl 
1 

E a - 1Şa~tnameler bedeJI mukabilinde levaıım ve mubayaat , 
kılınacağından taliplerin şeraiti anlamak e en azı er 'ı rzurum nhısarlar Başmüdürlüğünden alınabilir. . . ~ı 

alçak bülutlu ve pey sürmek üzre belediyeye müraca- M~~~:. BalıaclJl' D~~Gll& 4 - isteklilerin eksiltme için tayin edller gün ve saattan bir 
58

1 

• atlan IJAn olunur. (No. 831) o.ı 17,5 ~üvence paralarlle tstanbulda Kıbataştakl ~omlsyon~ uıüracaıst1:1) 4.1 
\l ~ Baaıldl ıer DOGll Buııa n (No. 3Sv 

Ruzgar : Şimalişarklden S. 
~üyet : Tam 
Sema : 7/10 
ajlı : ro 


