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4 vrupada vaziyet birde • 
kkarıştı ç 

Çekoslovakyada kanlı hadiseler oluyor, 
hüküm et ihtiyat kuvvtlerini silah altına aldı 
~======= 
Iğdır pamukları 
B u Sütunlnrda Iğ'dırı . ıbu sevimli ka-

lır ıamızı uzun uzun değerlendlrmek 
batını, zannedersek, ancru.: bir kere bu

~ 1~trılştlk ... Bugün bu nedamet ıhissin!n 
~ '1a, vazlfemlzl lAyıkile yapamamJ.'i 
tı~nın verdlğl htizUnle tekrar ka\eme 

ile ç ık. lğdırdan a!dığımız haberler, bizi 
a~.0k tncmnun etti. Pazar günü çıkan 
'"t'teın 

t tiu ızcte bu güzel haberleri siz de o-
baın nuz. Bin .bir meşakkat Be elde edilen 
lhuş~k mahsulümiizUn çoğu satılmış , yeni 

eı·iJer <le rvarınış. 

l':tı ~undan bir ay evvel, Iğdır pamuk ta
~ ikru 00Peratiflerl birliği genel dlrrktörü 
~Qrk Kasapoğlu Erzurum.dan Ankaraya 
Ilı t en, otobüs durak mnıhallinde gör -
'llıa; Uk. Pamukların henüz s:ıtılamamış 
ıah 1nt1an dolayı duyduğumuz teesstirü 

t etıntş ve kısaca hnsblhalde tulun -u· ıı tla ıt. Kasapoğlu ontobüse bineceği es-
lh r. t"k alıcı karşısında fiatlnnmızı kır
' j,( ~klıınızdan geçmez, kokmuş mahmız 

tıy a6lin o!mazsa. ~·arın pnmugumuzu 
"ıı bıa l>iYasnsına nrzedersek, elimizde y i
r~"t r dirhem knlmaz. Biz malımızın ne-

inden eminiz. demişti. 
tıı~ 1 O özleri, bir Uiccnrın malını metet 
~lltı.ı ~_klln:ır teHı'l{k1 eden ben, obugiin 

clıgıını ımemnunlyetle görüyorum. 

~~ 1~dır, hakikaten Doğun•ın inc;sı ·ve 
k~:ı. ldır. Münbit topraklar. Adana pa
~ arından çok dahn nefis. fakat ma
e<t~ nı ktnrca çok n.z pamuk yetiştir -
t <ilr Pamuk istıh<ialinin ko:>peratif

"l • Uda rasyonel 'bir tarzda yapılması 
/11elın. lel pamuk piya~sının aradığı 

el'ltı.ta hazırlanması. pamuklanmızın de
• bUhassa arttırdı. 

llıııı:~Yle tahmin cctly-0ruz ki, Iğdır pa -
y rı bllhac:sa gelecek yıl tnleib! kar -

1ya anııyacaktır. Bu sene :lk (lefa piya -
e>"\ktıktarı 1çln. satışlar 'biraz gecik -

~~~erı J• önümüıd<>ki .v1t'1ar, ıot:muğun 
C?tacı. anıasıldıktnn sonra, hu mahzur da 

an kalkacaktır. 

~ rcı~ğ:Iır p..ı.mukculuğunun en büyUk 
r <u;ı su nteselesl'Clir. Aj nns havadislerinde 
~ ltı.:ğ•ırnuza göre, baraj meseles i de hil
e 'll}~·llllzin yerinde y.ardımlarile halle -
'otıl'a lir. Tren de Erzur•ınuı. geldikten 

'< · Pamukların beynelmilel piyasaya 
edıırneıerı çok kolaylaşacaktır. 

ı c .. ~e' 
Al'i it Pamuk ve gerek hayvancılık 

~ htıcıe bazı bedbin kimselerden, b irnz 
-0%t~klı olarak şlkayetA!er dinliyorduk. 

ardı kl. 
''!l . 

~:tıı z nıemlt'ketin diğer .k151mlarından 
~a llıa.~tayı;ı;. thracatı, ancak Sovyet 

b ~a Ynı:>ıyoruz. sovyet Rusya ile kar
~!~~ 1Ya da kalınca plyasa teşekkllJ ede
°"Ô\ıı · tek alıcı olduğu için fiatını bize 

ettirebiliyordu. 

1 :ıy;dır Patnuklnrının, beynelmilel pi
n k ~ıknbıımelerl bu mahzuru dn or -

tı~tı. ~~ldırmı~ ve böylece bedb'. nane dii
h •t •1 ·l'l1ct'lerin hlc ~iiohe etmıyoruz ki 
b~ ,~:e Serin su "E"rPn1i"t'r. Kaldı ki. ö

t llllik ki Yll zarfında Doğuda kurularak 
~ ıı l> fabrikası !"dır pam•ıklarını da-
•e. •Ya act 
0 •ece~ı a dn kuLlandak imkfınlannı 
ttaua

11 
ilden. Iğdır mllstahsillnin dertleri 

'l' tamamne sebeplenecektir. 

~ (l·a~r~ YE>n"n en v •ngin kfü;<>Jerinden bi
~% l{(dırın istikbali artık tamam ile n

b ~lnıe; :Beyaz elma!iı , Iğdır ovasındaki 
~~ta { ~ tcfa'1a götürmektedir Doğunun 
~ b ra. nıer ldrô.lt etme~ine pek az kaldı. 

~-?\ orı z abır ve ta h{lmmül edellm. Gerçi 
~~dit"" d"tnlnde sıb1r ve tnhammül zor 
~ll'ları 0 illlutıu günleri karşılamak için 

aııın 
"ı- ~lr~ · 
~t b.r ~ da lfltıfc ka.rı"tır~lım : Iğdırlı -
~ 1 ~\ltn Un 'Ba.svekiı: anı larında gördlik

tt:ı~ b~n. kendls!ııc. bulanık olmaynn 
barctnk s u verebHmeUJ:rıer 

CİHAD BABA • 

Fransız kabinesi fevkalade bir toplantı yaparak 
vaziyeti gözden geçirdi, Franstz Hariciye Nazırı 

ayrıca Sovyet sefirile de görüştü 

IJtnı 

• o 
........ •• 

Macaristan heyecanda! 
Romanya hükumetinin de hudutları takviye 

ettiği söylenmektedir 
Çeko~lm1llkynıwı Aıırupan111 yöbeğimfe b11oii11kü ı•t1:ıif/<'fi11i 

(lii:,/erir harita 

Ankara, 21 (A. A.) - Bugün muh
telif menbalardan alınan haberler Al· 
manya - Çekoslovakya münasebetlerinin 
g-egln bir sefhay:t girmekte olduğunu 
bildirmektedir. 

Almanya - Çekoslovakya hududun· 
da bazı Alman kıtalarının hareketi en
dişe uyandırır mahiyette görlllmcktedir. 

Çt klerin iki ihtiyat kolordusu silah 
allına t:ağrılmıştır. 

lngillerc hük ılmeti Berlinden izahat 
istemi şiir. 

<;c·l"lı·ı· JhtJyal .-fradmı silMı 
allına t;n{Jn·ılılar 

Prag, 22 (A. A.) - Çekoslokya 
n.illt ~1Udaftıa Nazırı hug !in bir emirna
me ile ihtiyat efradını iki postada silaJ1 
altına davel etmiş'ir. 

Nazır ayrıca neşrettiği btr btyanna
mede diyorki: «her memlekette olduğ'u 
gibi, b:ı de tu efradı, .silah kullanmasını 
öğretmek ve son gllnlerdeki asayişsizlik 
yUzllrıden emnirtl temin etmek fçin 
toplayoruz • 

Fı·:wsız l•:thlncsi feyknlı\ılc• 
hiı• toplaıılı yaııtı 

Paris, 2:! (A. A ) - Kabiııe bugün 
fevkalade hir topl~nh yaparak, Çekos
lovakyadı ki V87.İyetl görüşmüştür. 
<;ekoslovakyadaki son hadiseler burada 
bay"i eııdiş'} uyandırmış•ır. 

Hariciye Nazırı Bone buradaki Çe

Çekosloı•akyndakl Sildei Almanillrımn 
Şefi Konrnd llenla'yn 

Antakya da rey Ier veriliyor 

Hatayda Fransızlar ne 
hazırlığı yapıyorlar? 
Eli silah tutanları, at miktarını 

1 tesbit etmişler, bir köprüye tahrip 1 
I bombası yerleştirmişler 

1 
Ankara, 2~ (A. A.) - Haber nlın- Vaziyette sel&h görOlmemektedlr. llttlka 

dığına göre, Hat yda Fransız memurla- karşı yapılmakta olan tazyik devam et· 
ri otomobillerle botun mmtakayı dolaşa· mcktedir. 
rak, ne kadar Macar, yerli binek ve 

koşum hayvanı varsa tesbit f.tnıişlerdir. 

Ayrıca eli silah tutan bUtlln erkek nü' 
rusıı dn kaydetmişlerdir. 

Bir bö:ük Fransız a5keri Türkiye 
ile Hatay ar.asındaki bnynk kôprıııerden 
birine tahrip bombası yerleştlrmlşlerdfr. 

Hcyhanlyctle , ·azlyct csl\lsl Uihi 

Reyhaniye, 22 (A. A.) - Anadolu 
ajansının husust muhabiri bildiriyor: 

. 
Anlaliyacla sc•clm hıl~lnclı 

Antakya, 22 (A. A) - Yarın bura. 

da rey alma btıroları faaliyete geçerek. 
intihabata başlanacaktır. Ancak tescil 
edllrr:emlş olanlar da sicllle geçirildik ten 

sonra reylerini kullanacaklardır. 

'l'e~ cil edilmeyenlerin tescill için in. 
tihap komisyonu taratından bir iOn ta

yin ve i\An edilecektir. 
kos1ova1\ elçisi ile görüştükten sonra\ ---------------------------------------------

demişti ki: KÖMÜR MÜ, su MTJ ? 
- Çekoslovakyadaki Sudet Alman-

~~t~~·:.';~;~.~~ b\~~l!'.er• İl• Fr•n••nın Erzurum iplik Fabrikası için tetkikat 
Hariciye Nazırı Bone bu mesele 

hakkmdaayrıcaSovyetlerBlrliğibUyük yapmak u••zere bı•r heyet geıı•yor 
tlçisi ile de görOşmOştllr. 

J{aıılı hacJlst>lc•ı· d<•\·am ••eliyor 

BOkreş, 22 (A. A.) - Çekoslovak. 
yada kanlı hadiseler davam etmektedir. 
Bununla beraber, Romanya hükumetinin 
hudut karakollarını takviye etmekte ol
duku haberleri ası hızdır. 

( Alttara/ı 3 üncüde) . 

Atatürk Mersinde 
köylüler arasında 

Mersin 22 (A. ı\.) - Üç günden
bcri ı'.\lt·rsinde bulun:ın Atatürk, dun 
altşam ~chir dahilinde bir gezinti ya
ı)arak, )'akın köylerden birine gitm i ş 

ve yclda köylfılcrle llıı.sbihald~ bu -
lunmuştur. 

Şehrin tarihi abideleri geztn A

tntiirk, sezdikleri yerlerde halkın bü
yük tczu hura tile kar:;ılanınış ve alkı -
la nm ı~lnrdır. 

:;\7ersin - 21 (A.. A.) - Dün hal
kın ta~kın tc1.;ıhüratile karşılanmış o
lan Atatiırk, ak!iaın üstü motörle de
nizde bir gezinti yapmışlard ır. ~lt'r -
·inlileı·. Büyük Şdln !;ichirlerinc vrr -

1 
miş od!ukları şerefi diın gece bü~·iik 
tezn hıirlerlc ku tlulnmışlardır. 

Hevet kömür ve su kuvvetlerinden birini tercih etmek icin 
bölgemizin madenlerini ve şelalelerini Közden geçirec~k 

Ankara 22 (Hususi) - Erzurumda. 
yapılncak olan iplik fabrikası, mühim bir 
mevzu olarak ön safa alınmış bulunmak -
tadır. Ancak kömür ve su enerjllerinden 
hangisinin daha elverişli ve ekonomik o-

FIKRA: 

İFTİRA 
lac-,ağı ~ıeselesi -~1nna~aşa edilmişti~·· . j Bir suçtan zan altına alınarak tevkif 

Iktısat Vekılı Şakıı: Keseb~rln ırıynsetı edilen ve bu münasebetle ismi eazetemiıe 1 

altında te~ekkül eden tekmk heyet, şu ge('mi olan bir zattan dlin bir nwktup 
kararı vermi.ş bulunmaktadır: ahhk . .:\l(•ktup sahibi uzun, u7.un suçlu, ol-

Şarktaki merrıurlar 
Garba, Garptaki 

memurlar Şarka ... 
Ankara 22 (Hu!>usi) - Dahlli;;e "Su ve kömür mühendis~erinden mü - maclığından, kendisine iftira edilmi.s.., ka-

rc~kep bir ıheyet haziranın ~irinci günü: bahatli gösterilmiş olduğ"undan hahscdi- V<'kileti yeni tayin kararnamesi ha-
~aı ka gidecek, Tortum, Akdag ve Erzıı - yor. Bugıin i~·inde bulunduğu vaziyetin c- z ırla mı~ bulunmaktadır. Kararna -
nımda'ki şelaleler ile Balkay~, Ağıınçık, 1 l~mi ve ıztıraplarını anlatıvr,r. I meye göre mülkiye memurfarımız a· 
Kükürtlü kömürlerinin randımanlarını · ra~ında geniş mikyasta nakiller ve 
mahallinde tesbit edecektir. Namuslu olduğuna emin fakat ağır hı'-· inler )aJHlacaktır. Sarkta bulunan 

b" t .. h t' 1 ,, • 
Eğer tlnha elverişli ve hesaplı olduğu ~r suç~n ° m~ .1 a tında bul~nan bir memurlardan çoğu garbe, garpta bu-

tahakkuk ederse. Tortum şelalesi tercıh 1 kım~e~ın çekeeegı sıkıntıyı tahmm etmek lunnn memurlar da ~arka nakil ve 
edilecektir. kabıldır. 1 ta) in edileceklerdir. 

Ankarada bulunan Erzunım beledi -1 Runu~~a _bera_ber ıneı~lekci.mizclc i~ti- 1 
:re re.isi Şevket Arı da :bu heyete iştirak har edt'ce~ınuz muesses bır adlıyc ve elııı- ı - -
edecektir. 1 de ~n asrı kanunlar . b~lunan ınlincn·cr hul edecek bir terakki derecesine istihale 

B11 id~olik kuvvetle fabrikanın ve hakımtcr vardır. O hiUmn ve bu kanun- <•tıniştir. 
Erzurum şehrinin tenvirat :işi temin cd•- l ıarm hükümleri dairesine hak~ızıı;ın ve j n· kt b . . · · l 1 • • • . • • . ııe o ıne u u yazan hakıkaten elım 
lebilirse. :faaliyete geçilecektir. Bundan ada ctsızlıım gırmes ı ihtimali. yoktur. lf- 1. ·rt· . , k 1 1 

't
. . .. 

1 

ıır ı ıra\ a ur lan o mu. sa korkmasın 
başka şark linyit kömiir madenlerilc ae _ ıra hır hukme esas teşkil edemez. 1 ... k dl : . . . T .. k ' . .. · "' ı -~ ur a ı)t>ı.ı emın ve ur cemivetı mu· 
rek rc.wu dairelerin, ge:ek halkın mah - DJg·er taraftan cemiyetimiz mahke - tekamildir. · 
rukat ihtlyacl da. kat'ı surette temin edi· ı· m~lerden beraetle çıkmış vatandaşlarını 
ltçe-ktir, • , diıerlerjnden hiç bir farkı olmadığını ka - • . i r-· 

~/!.;! 
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lğdırda on beş gün\·------
Kazaların önüne 

arkası kesilmeyen 
yağmurlar geçmek için ... 

Seyyar kontrol memur-
Huna raıjuu'JI el.im 
/rıali,ı;et i tleı·a 111 f>lmekıedir. 
Iğdır, [Hususi] - Kooperatifler 1 

bir aydanberl başlamış oldukları to
humluk pamuk çlğlcU tovzillltını hita
ma erdirmişlerdir. Bu sene tekmH çi
(;it kooperatırler elinde bulunduğundan, 
mezkur teşekkürler ellerindeki tohumu 
kalbur makineleri lle seçtirerek ve cins-1 
!erini tefrik ederek, ç'ftçtye dağıtmış 

bulunu} orlar. Tohumun yandan fazlası 
lslQb edilmiş Iltı$ çiğldl olduğu ve or
taklara parasız dağıtıldığı için 938 
ekim ha.cmi geçen yıla nlsbetle feza
lık göstereceği gibi, iyi tohum neticesi 
olarak verimde de bir haylı .ezayüd 
görlHecektir. 

Çiftçi var kuvveti ile ekime sarıl· 
mıştır. On beş gündenberl her gün 
ya~mur yatmaktadır. Bu bal geç eki
len tarlaların topanlamasına mani ise de, 
sair ekim işlerine durmadan devam 
olunmaktadır. Gene yağmurlar yüzün
den bu yıl sıcak da geç başlamıştır. 

Iğdır kooperatiflerine 
yeniden yüz bin liralık 
kredi açıldı 
lfdır, [ Hususi] - Ziraat Bankası, 

ıadır Pamuk Tanm Satış Kooperatifleri 
Birliğine yeniden yllzbin liralık kredi 
açmıştır. Birlik, evvelce almış olduğu 

dôrtyüz elli bin liralık krediyi temamen 
istimal etmiş bulunduğundan, bir ay
danberl, tesellüm ettiği pamuklara mu
kabil avans veremiyor ve bu hal or
takların sıkıntısını mucip oluyor~u. 

Şimdi, ödenmemiş avanslar ve yeni 
teslimat mukabili avanslar da tediye 
edilmekte olduğundan, bu suretle kredi 
kooperatifine olan borçlannı itfa etmek 
Jmklnlanna da kavuşan çiftçilerin finan
sal durumu oldukça iyi bir safhaya 
aıirmlş bulunuyor. 

Göle haberleri 
1 - Göle [Husu5i] - Gölede havalar 

on be~ gUndenberi çok. yazmurlu git
mektedir. Ekim zamanı olduğundan halk 
ekememekten korkmaktaJır. Mamafih 
yaamurların devnıııına rağmen bir çok 
kOyler ekme~e muvaffak olmuşlardır. 

2 - inşaat mevsimi geldiğinden ge
çen seneden yarı kalan hükumet konağı 
ılkmektep ve inekhane binalarının bu yıl 
bltlrllmek nzre inşasına devam edilmek
tedir. Ormım mnteahhitleri de gelmege 
başladıklarından Göle kalabalıklaşmak

tadır. 

3 - Geçen sene köylüye verilmesi 
lAzımgelen n.ıabrukat maktalar zamanın
da verilemedi~lnden köylü tamamen o· 
dunsuz kalmıştı. Bu sene bu işe şimdi
den başlanmıştır. 

4 - Gölenin Sinot köyünden hum
muş isminde evli bır kadına aynı köy
den İsa isminde birist zorla tecavüzde 
bulunmuştur. 

5 - Göle inekhanesi bu sene civar 
köylerin hayvan ırklarını Islah maksadi
le ilk olarak PHomür, Zivin, Abur köy. 

ları ihdas edilınelidir 
Okuyucul:ırımızdnn, Transit ida

resi ikincl sınıf ~oförlerlnden 50i 
rıumaralt otobüsün şoförü Tahsin 
Keskinden şu mektubu aldık: 

• Bizde daima ehemmiyetli bir 
felaket vuku bulduğu zaman makam
lar harekete gellr, birçok vahvah
latdan sonra adeta ikinci bir felaket 
beklenir gibi unudulur. 

Ben devlet demiryolları yolcu 
otııbUslerinde ikinci sımfr bir maki
nistim. Taşıdığım yolcuların hay ve 
selameti uhdeslne terkedilmiş bir 
kapdanın duyduğu bassasiye ve 
ehemmiyeti yıllardanberi duymak· 
dayım.Trabzon ve şark hududuna 
kadar olan mesafede yolcu taşımak
ta olduğum şu sıralarda yollarda 
bir çok ant ve korkunç emrivakilvr 
karşısında kalmaktayim. 

Sebebi: sair kamyon şoförlerinin 
bize karşı menfaatlarına sekte vurul
duğu için Devlet otöbüsleri ihdas 
edileliden beri adeta menfi bir cep
he almaları ve tesadüflerde çok la
kayt hareket etmeleridir. Bunların 
ekserisi henUz meslekdeki ekzersizi 
yapmamış ve stajı ikmal etmemJş 
kimselerdir. Bir çokları da merkez
den hareketten sonra direksiyonu 
muavinlere terk etmek: ve bazılarının 
da içinde şoförün bulunmadığı her 
hangi bir şehirde kaldığı görülmek-
~dlr. . 

Ekseri virajlarda bu acemi mü· 
lbımlerln yanlış hareketleri karşı

sında ehemmiyetli müşknlata tesadüf 
edilmektedır. Kasdi olmasa bile ih
mal ve lakaydllerile nasıl bir felake
te yala§tıkları meydandadır. 

Her zaman için itidal ve soğuk 

kanlılığımızla bertaraf ettiğim ve et
tiğimiz bu hallere nihayet verilmek 
imkani daima mevcut ıken, alaka-
darların daha neyi bekledlklerlni 
bilmiyorum. Benim buldu~um çare 
şudur: 

Her vilayet hudutları içinde 
meslekten anlar seyyar bir kontrol 
memurluğu ihdas edilsin. Bu memur 
her hangi bir vasıtai nakliyeye bin
mek ve kontrol etmek ve cezalan
dırmak sıılahiyetini haiz olmıııı. Bu 
cezalar 3 çe kadar vuku bulduğu 

z11wan şoförUn ehliyetnamesi alına
rak muvttkkatan mesleğinden mene· 
dllmelidir. 

Bu gibi hallerde şoförleri, kar
şıdan gelecek kamyon veya otobüs 1 
de memurun mevcudiyeti ihtimalile 
dikkatli olurlar ve yol1arda lüzumun
dan ziyade yolcu toplamaların da 
önüne ieçilir. 

Her zaman için vuku bulan 
ufak kazaların resmiyete aksetme
diği de doğrudur. Bu knzıılımn 

ekserisi küçük vesaiti nakliye so
hlbi kimselerle köylülerimizin sa~ ve 
sol bilmediklerinden ileri gelmek
tedır. Memurun vazifesi bunlara da 
şamil olmalıdır. Her ne kadar biz 
kendilerine sağını takip et 6{ibi ta
rifler yapmakta isek ne resmi bir 
sıfatımız olmadıA-ından dlnlememek
teairler. 

DOÖU 

Erzurum 
Lisesinde radyo 
neşriyatı 

21 MAYİS 1938 ~ 

HAYVAN SAÖLIÖI 

Koyunlarda tırnak 
çürüğü has ahğı Lisede bulunan tecrube aletleri me· 

yanında 1,5 kilometre dahilinde neşri
yat yapan radyo mürsilesHe üç günlük 
neşriyat yapılmasına karar verilmiştir. Bu hastuhk koyunlara mahsustur. rı bu derece afetlenen ufunttlenen ı-o· 
Bu neşriyatın proğramı şudur : Adından da anlaşıldığı Uzere tırnağa · yunlar, pek ziyade ztıy;füıyJp kan~ıztığB 

[ Orta dalga 380 metre ] yerleşir. Temizlemeğe bağlıdır. Bazı de- ; uğrar ve kendi hallerine terk olundukfş, 
25 Çarşanba: Saat 16 bir kaç söz fa sari, yani bulaşık bir hal alır. O za- telef olurlar. -

16, 10 dan 16,30 za kadar Anadol~ ~an bir sn.~ünün ve yahut bir yerdeki Hastalığın müddeti - Hastalık bir sıı· 
şarkıları, 16,30 dan 17 ye kadar ala- ~~rül':i1~ b~lün _ koyd~nla~ında. ~~tlllür. rlide (5·8) ay kadar ve bazı defa dsh~ 
franga. r 8gı a aşgo ter ı mı temızlığın~ ve ziyade bir müddet sürebilir. gg-er ıı~: 

başka sağlık koruma şartlarına göre de- . . ed' 
26 Pe:şenbe: Saat 16 drn 16,30 za ğişen bir zaman içinde 0 ağılın bütün t~lar,_ ~aktı zamanıle ayrılıp tedavi iği 

kadar Anadolu şarkıları, 16,30 dan koyunlarına bulaşabilir. Bundan dolayı- ~~rse ıyıleşir, yoksa öncede söyJerıd 
17 ye kadar alafranga. dır ki bu hastalık koyun yetiljtiriciler uzere ölürler· al~ 

2"l Cuma: Saat 16 dan 16,30 za için korkunçtur. Hastalığı ayırmak - Bu h: stnhkı b tı· 
kad~r .. i,nadolu şarkıları, 16,30 dan Sebebi - Bazıları tarafından koyun tarafından şep hastalığıyla çok karıŞ,ıı 
17 ye kadar alafranga. ayağına mahsus treponema demek olan nrlar. Fakat şap hastalığı, ıwyuııd rs 

Nazım Şanver Anadolu şarkıları, (trepnema podovis) n~mında bir spiro- başka diğer çatal .tırnaklı bayv11rı_tade 
Abdullah, Sabahattin, Necib, alafranua ket olduğu soylenlyor ıse de henüz kat'i dahi bulaşır ve aynı hayvan ozerı~g,· 
şarkıları idare edeceklerdir. • olarak bilinmiş değildir. Bilinen bir şey a~aklardan başka ağız ve memeler@ 

varsa o da hastalığın gerek aşılama su- hı yerleşebilir. . 
retile gerekse doğrudan doğruya temas Tedavi, iyileştirme - ikiye ayrılır'· s;: 

Gümüşanede iki ile, birlikte yaşamakla bulaşabildiğidir. ri, koruyucudur. Hayvanları elden ge 
• 1 fil' 

yeni köprü Bu ıse hastahbğ.ı1n iUbrele
1
rde, yataklık- diği kadar bataklık yerlarde; pis, rı\er 

_ A .. lar~~ ya~aya ı en hasta ık yapan bir betll, hususile idrarla ıslak gUbr" 
Gnmuşane ( Hususı ) - Gümuşhane amıhn, mıkrobun koyunlara bulaşarak üzerinde bulundurmamaktan "baretti! 

Kelkit - Kelkit - Erzincan ve Şiran yolla- yaptığı tesir neticesinde meydana gel- t 1 . . 
1 

içfıı 
n üzerinde bulunan Güllühatun köprüsü- dl~ine delalet eyler. .k. ne.ısı, şıf~landu~?ıdır. Bunu:ıı~ if 
nün inşasına geçen yaz başlanmıştı. Rutubet, nemllk ve ahır veya ağıl- :n bırıncı tedbır, en once y~pı~a IJır' 
Köprünün açılış töreni geçen Cumartesi ların pis olması hayvanların bataklık astaları ayırmak; onları temız bır B \t' 
günü yapılmıştır. yerlerde ve pek rutubetli, hususile idrar- veya ağıla koymak ve yataklıklarırıı, 

· h · 
1 1 

k Ub ı - ri d b 1 miz tutmaktır. Aynı e emmıyetle ve bu köprüye a ıs a g re er uze n e u undurul- biıJI 
bir, birbuçuk kilometre mesafede ve ması hem hastalığın, daha doğrusu bu- Başlangıçda ayakta benUz "

11

JJlı~· 
diğer bir çay üzerindeki "Mektep .. köp- nun &milinin mikrobunun muhafazasına, bozu~lu~l~r yokken ouruşturccu ve ôıJO 
rOsünttn de bir haftaya kadar açJlış tö· bem de etrafa yayılmamasına yarar. rop ö~~urucU mad~elerle, hastahğırı uııııı· 
reni yapılacaktır. Hastalığın alametleri - Hastalık aya- alınabılır. Bunun lçın hastaların b. 01 

• • • ğa yerleştiği için ilk alameti topallıktır. dukları ağıl veya ahırın kapısı önuıı,p 
Iğdırda ınşaat f aalıyetı Fakat hayvan, iştihasını kaybetmez· mü- tekne gibi genişçe ve az derin bir "w 
Iğdır, ( Husust) _ Mevsim, beton kemmel yer ve içer. ' yerleştirildikten ve ytızde dör~ nf~:ı:~ol· 

işlerine de müsaade etmiş olduğ'undan Topallık, başlangıçda az ise de son- de göz taşlı vey~h~t kroellnlı su 
1 

1'1'' 
Iğdır hükOmet konağının inşasına sür- radan ziyadeleşir ve son zamanlarda durduktan sonra ıçıne hastaların ~ya 111şı 
atle devam olunmaktadır. Gerek bu bina pek şiddetli olur. Hastalanan ayakta il- rı daldırılarak. banyo edilir. Goı 0ıı 
ve gerekse elektrik ve kanal inşaları tihaptan, ufunetten dolayı topallıktan veyahut kro~lın . bulunmazsa yuıe dlltıl 
şeklinde devletin bu bölgeye tahsis et- başka b~r d_e deri altında blr sızıntı bu- veya ond~. hır nısbetlnde kireçli su 
tiği kapital, yerli zenginler arasında d sule gelır kı bunun neticesinde bukağı- kullanılabılır · ~ıı· 
inşaat yapmak hevesini uyandırmış, tüc~ lık nahiye~l hem şişer, hem de adeta B~nun için kullanılacak kf!eÇ ~[; 
cardan İbrahim Aras ve Gulam ?arlar b.amur gibı yumuşak blr hal alır. ~üş kıreç olmalıdır. Çünkü sonaıe ~i· 
modern bir şeklide yeni evler inşasm~ Bu şişen ayak kıs~ına dokunulduk- kıreç hayvanların ayaklarını yakllf·ebıl· 
teşebbüs etmişlerdir. Diğer taraftan ba ta hayvan pek şiddeth bir acı duyar ve reç her yerde kolaylıkla tedarik edil 1'o· 
resmi müessesatın da memur ikamet a:~ bu acıyı ayağını kuvvetle çekerelr belli diğinden ve pahalı da olmadığından e dt' .\ 
ları inşa etmek tasavuurunda oldu~ı ettirir. Bund11n başka iki çatal arasmda- nomik bir llaç teşkil eyler. Yakındtı • .;er 

... arı · · · k ·d d · f · d · ı ·r hı. memnuniyetle haber alının ·L B kı ınce ve nazı den e ahı ena kok.an nız varsa enız suyu dahi iyi ge ı · 0 ~-ı~ ır. u tak- 1 . . . .. i~a " tırde, hulen çok pahalı bulunan ev ki- bır sızıntı pe:da o ur kı başlangıçda su- teneke gıbı kaplar tedariki guÇ ıt\'~ı te 
ralarınm insutlı otr raddeye .. l'rl lu ise de (1-~J btırta sonra pıhtılaşarak zaman ahır veya ağılın önünde il 1ıp ~. ınecear. d t . har . l b .. . d . . dırıv • beklenebilir. a e a peynır mı, manzarasını a ır; lçımın e az derın bır çukur kaı b~· ıa 

ayni zaman da fena kokusunu da mu· ilaçlı sularla dolduğulduktan sonrıt ,-e 
haraza eder. nun içinden hastalar bölllm bölOıJl ıı •pv 

yazılmayan göçebeler Bu sızıntı deriyi, tırnak mayasını, yavaş yavaş ve lüzumuna göre g
11

0110 
. ökçeleri ve bütün diğer tırnak dokuma- bir veyahut iki defa geçirilir. Bıt t ~ ~e 

. İskan . kanununa _ ek. olarak kabul ıarını sürekli olarak ıslattığı için basta- tedavi tırnakları genişçe aynlnııŞ 0~t' I~ 
edılen yenı kımuna gore, iskan edilecek lığın başlangıcından ltibaren(20-30) glln hastalar için kafi gelmez çunıc11 ıe ~. 

Nüfus kütüğüne 

göçebelerden henüz nüfus kütüklerine sonra tımagın en önce iki çatal arasın- lenmiş a ak d k 1 • .. 1 ü ve}s'rı
0 

he 
yazılmamış olanlar gizli nüfus cezasına daki yumuşak yerin üstünden ve ondan kokmakhy 1. do bumla arı, 0 

m 1ş rlı•ı;rtll't le1 
ve ııtr· b. h . • . a ın e u unan parça a ~· 

y ır arç. ~e resme tabı tutulma- sonra a~kadan. ökç~lerden ve daha son- müş bulundukta ua lar tesirsiı 1' ~ 
dan nüfusça te:sçıl olunacaklardır. ra sllnbuk denılen ön kısımdan ayrılma- B · i tı kl ç . ~rılııJ, unun ıç n rna arı genışçe aı . 1r 

HUkOmetçe yerleştirllmiş olan gö- sına ve bu suretle tırnak altı yumuşak, olan koyunlar yere atırılır ve l) r 
çebelercıen aranmakta olup da bu ka- nazik ve çok duyg-an dokumaların zedelen- t d.ldikt Y .. ıJlll P' 
nunun mer'iyete girdi~i tarihe kadar melerine, iltihaplarının ufunetlenmelerine zar e ~ ld e~ sonra ölmuş dokU ~ol~ S 
tahsil edilmemiş bulunan harç, resim sebeb olur. lşte bu zamandan itibaren fa :rı abi ırı ır ve et ba~~ama~ı ııur· ~ 
ve gizli nüfus cezaları a.ı:anmıyacttk.tır. hastalar, pek şiddetli bir ağrıya davet a~~ran d r tansı~an tatbık oku old~~ 

eylediğinden dizleri üzerinde yürürler yo a te av ırerçı hastalar ço ~-ı; 
Tırnak altı dokumalarındakl atetl~r güçtür; fakat hayvanları husun11

6 1 
Bu gece nöbetçi eczane gün geçtikçe vahametıeşuk1erı için br: metli oıan1arı iyileştir1:11ek için ııtı~,~1f 

• nak dahi onlardan yani o dokumalar- ve u:ı:un snrse bile böyle bir tc 
"Cumhurıyet,, eczanesidir dan daha ziyade ayrılır ve s?nunda bUs- kat'i ihtiyaç vardır. 1 

m:W1i:m:11i:!:ıi11mm_mıı:_Elill_mı: ___ bntün ayrılarak yere düşer. Işte ayakla· ,(Alt waıı ' üncüde) ~ 

~~~~=======~=~=========================1 •t 
- İşlerim çok Ane... Çıkamam - Beni eve mi götürüyorsun... - Niçin ağlıyorsun Ayşe? ... 

belki... Yüzüme tuhaf tuhaf baktı!.. ma ... Söyle niçin? l 1 

.etine on boğa ıönderilmiştir, 

66 

- Hayır çıkacaksın... Bekliyorum _ Evet dedi... Ne var bunda... Ses veremiyordu. Benim yanıP~f 
şimdi seni... Onu yan gözle seyrediyordum. Bir laşmam onu daha çok tahrik etocf 

- Ne var bu telaşına ~ebep ne... an içinde bana daha ufalmış g'ibi geldi. Şimdi daha çok hıçkırıyordu, °" •l 
- Sorma şimdi ... Beklıyorum seni Gözleri her zamankinden daha parlakb. daha çok sarsılıyordu. Onun sn~ 

haydi çabuk ol... Elindeki ufak bir çantanın sapını asabi bulmasını bekledim. Bir müdde
1 
... l 

Onun isteklerine mukavemet etmek parmaklarlle sıkıyordu. sustu. Onu kapandığı yastıklar 11~ 
benim için kabil değildi. Otobüsten indiğimiz zaman çabuk den kaldırdım. YanyHna oturdu1'· 1. 
1 ? Peki çıkıyorum. Seni nerede bu· adımlarla ynrnyordu. Ayni snr"atle apar· göz y~larlle ıslanmıştı. Yüzüm• ;~ 
ayım ··

0 
. . . tımanın merdivenlerini çıktı. tçeri girdi dığı yllzünde o yaşların ıslakh~ııı ;/ r 

. - Hayır diye cevap verdim. Fakat Ekseriya dışan çıktığım zaman ba- cevrı- to?tıs d~rak yerındeyı~. dıye ğimiz uman enerjisinin artık sona gel- duyuyordum. Saçları dağalınıştl• 
~:: ~~~an:!~m:~~e~~!';1 bir zamanda na telefon ediyordu. Ve her gün mn· dlm.p B:·~:;41?::ı~e~:~ec:!e~~n.'çı~!e!: mlş olacakb ki oradaki bir odanın ka· kıpkırmızı olmuştu: .~ 

t 
ş ki Ş '11:' 

1 
kı an~atayım bil· kAlememlz bir parça etaba uzuyurdu labilirdi Tahmin etmiyord m B k d pısını açtı ve hemen karşısına gelen se- - Yine ağladın Ayşe dfye ~ ce' 

m yorum ... aş ın ı mı bır heyeca· H t d • · u · an a an . . . y- .. ffdi b df'C'.'8 na mı sebep oldu diyeyim... aya ının manasız- enebllecek en ufak çıktım. durak yerinde henüz yoktu. Gel- dıre kendısıni attı. uzu kuyun kapan- :---
1 

.yoruz uradan J tiıef' 
Bu karşılaşma bir an içinde yendi· telerruatını bile heyecanlı bir lisan lle memiştl. Dakikalar uzayor ve benim dığı y~stıkların ıır~sından hıçkınklan verdı. Sabrıyl Adanaya tayin el I 

ilmi sandığım hislerime yeniden b. bana anlatmasından bir zevk duyuyor· merakım artıyordu. boğuk ooğuk aksedıyordu. Şapkası bir Böyle bir ayrılığı hiç tabmI•1~ 1 
kuvvet verdiler ve yeniden Ayşe lçlmdır tum· Hor zaman bana ıesadnller hazır· Az sonra onu karşımda buldum Yll· kenara lırlamış, sırbnda hafi! manto bir miştim. buradaki hayati olduğu ~0,1. 
bir varlık ola!uk yaşamağa başladı. Ka~ ıyorıı~emad . zü •apsarı idi. Gözlerini heyocanİı an· yana kıvrılmıştı: Durmadan ağlıyordu. bul .•!mi§, alışmışlım. !çim bur~• ı•~I 
rarlarım, iradem onun karşısında adeta 

1 
d n, hıpo durumda, pastaha- larında olduğu gibi sık sık açıp kapa- Omuzlarının lntızamsız hareketlerini gö- an ıçınde bütün kanım sank.• -~el''.r 

eriyordu Bununla beraber " k" 
1 

ne erbel onu her zaman görmek imkA· yordu. rüyordum. Onu böyle ağlatan sebebi bi- toplandı. şakaklarım duruyor, g
0

0 f 
· mum un o - nını u u ·ordum i d · ı duğu kadar kendimi ondan uzak tutma- i ·. - Ben Yenişehre gidecetim ... Oto· 1 yor um. Fakat bu en sevdlğım kadının de renk l noktalar ucuşuyordU· 

ta da gayret ediyordum Beni bntn h 
1 
~ r öğle. 1?tllınden sonra tenbel bir bUs de bana arkadaşlık et dedi. ıztıraplanna bigane kalamıyordum. içim· lerlDe devam ediyordu : ..ıı~ 

bu çeklngenllklerlme ra.gmen :ıda fza~ a ;t ruhlie ıçınde bankada otururken - Nedir bu halın Ayşe... Bilmek de anlatamıyacağım bir ezginlik vardı. - Ben istemiyorum buradan~· 1 
edemediğim bir cnr• et vardı 

0 
bU "k ~~ •.n ge en bir telef önla adeta ıarsıl· lsUyorum. Yanına oturdum. EUerhn adeta ihtiyarım Ne yapayım burada bulunmak ~ıı 

bir kararın ııeıtnde toıar ıııİılydi, yu m :_ Seni dtıordu timdi bekli , - Şimdi evde konuıuru• •. acele et· haricinde dlyeblleceRlm bir hareketle aenlnle buaber olmak deRII ,.ıd~~I yoruaı .. 1 m .. ~ 11ahlplerlne fılttllar ! (A.rkaıı ,,.., 

1 
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EN SON HABE RL_ER-9 
lngilterenin açtığı kred 0

, 

~ 1 

~vrupada vaziyet 
1Gazeteler lngilteren. n bu 

ırdenbire h k t• . b flıJ • } 

\ok karıştı 
1 

are e ını egen yor ar 
flJslltmıfı 1 inr·!tle) 

~ıııtt·t Alıııaularıaulan Pı·no 
lıükiınwtlw · hh· ihtar 

"Yakın Şarkta senelerden beri sulh Ye iı;:tikrcir aınili 
olan Türkiyeye böyle bir ınali yardıın çok yt;rindediir.,, 

~ Prag 2~ (A. A.) - SurJet Almanla

h~thusıarından Frank dun Başvek\li zi- Londra, 21 (A. A.) - Başvekil Ce- &mili olan TUıkiye hUkOmetine bu ma 1 
~lltet ederek, ihtiyat efradının ! ilah aı- 1 lal Bayarın Parti grubunda Jngiltereden yardımda bulunmasından dolayı Jrıgfltere 
tııa~avet edilmiş o\musının Sudet Al- 1 lstlhsal edllen kredl hakkında. vuku bu- bük.umetinln hareketini takdir etmekte 
d iıı tında fena blr haleti ruhiye doğur- lan beyanatı. etrafındu bUtUn Ingfüı ga- ve bu muv,ıftdkiyetU mtlz>kerelerin 'l'Or· 

rıu haber vermiştir. zetelerl te~fırlerde bulunmaktadırlar. kl .1 f 'it d ki · i 0 

lH lH da :\laııt.:m•y:ıya :ıil bir c..,irlik hAln·ası 
1- /Jr. Tevfik (Şimdi Tralıwnrla m .tekaiftir), 2- •sıberyarfa 7 J' 1,. hli.tı

r11lar11wı sulıibi oları dokiomrmu:, .'J - Dr. 1/akkı (Şimdi Mira'ay olup Jıiikıl

met merkezindedir). .J- Dr. lliiseyin (Şimdi Miralay olııp Murlany:ıdadır), 
5- Dr. Yalıya .<,·~zayi ( •skerlikte11 istifa ederek Devld Demiryollamula. ı•azife 
tılımştır). fi - Dr. Fikri (Şimdi Miralay olup lıiikıimet merkezindedir). 

• , , . . ye ı e ngı ere arasın a ıy m nase· 
ı\lıııanya yardıma hn:J".ll' 1 ttymıs. gazetesı, bu meseleye' . . . 

llerl . . . tahsis ettiği makalede, Balkan ve Yakın b!ltı takvıye edeceğının muhakkak oldu-
Ctkosı in, 22 (A. A.) - Ro) ter UJansı Şarkta senelerden beri sulh ve istikrar ğunu yazmaktadırlar. 
tıı 0 vakyadaki vaziyetten bııhseder-

Siberyada 7 Yıl ~tırı <Uyorki: •Almanlar, Sudet Alman
'~kıYardımdekt azimlerinden dönme-

eı dlr .• 

a ~h\(•nrlst:ı ncla t•ndişt• 
~~~~d 11beşte, 22 (A. A)-Çekoslovaky~a

sorı kanlı hadiseler, burada buyuk 
t;,'rıdfşe uyandırmıştır. Macar mebus
~Q\ bu~ hadiselerden dolayı Çekle~i 

l{ornıck tedirler. 

hır ~:t•l, ııoJlslni ülılürıliHt•ı· µ 
'illeraQ 22 ( A. A. ) - Bu i!abah mo-

'ıntq ile vazifesine giden bir polis ıne
tııı k 8udet Almanlarınm hOcumuna ma

tııı 1111Dıştır. Polis memuru tabanca~ını 
~ ıııı e.te mecbur olmuş ve btr el ateş 
t~!tır. Bunun üzerine motosikleti ile ~e
~Grnfa~dan aşqğı yuvarlam"k suretıle 
ıı ınuş ll\ r. 
'11tı1 a· llllyn lnh~iclal yapmamış 

ı,1,11kreş 22 ( A. A. ) - Yabancı a
h~Udnn, gUya Romenya hllkümetinin 
h'be .~ asker hthşlt ettiği hakkındaki 
~~a:İcrı, burada tekzip edilmekt~dir. 
1 ~ lı 0'Vakyadaki hadiseler, burada de
~I r SQkOnetıe karş1lanmaktadır. 

ll\a 
ll~adalii tesil'lt't' bekleniyor 

~"'~ra~ 23 ( A. A. ) - Silah altma 
~~bl edı~en ihtiyat ctradınd-1n mada 

1 ty:~bıf Çağrı\mıynca.kt·r. Bu işin Al-
bı ke ~·nasıl bir tem bırakacağı he

İ 8 ırııememektedir. 
11

ttll1:1, Bn~vc.·klll beyanatta 

1 hulunfü·ttli. 
~~il·'>ndra, 2a (A. A.) - Yarın Baş
''tlcj Çeınberlayn Avam kaınanısında, 
~ Ye N L dl b llı,r azın Lord Halirtıks or ar 
~'~1ı1:•1nda hUkumetin hıuici siyaseti 

tdıl'. da llll\Mm beyanatta bulunacak 

G e~en yıla nisbetle 

1 25,000 fazla 
hq idır (H . 
\~iş b usust) - Sııyım muaınelesı 

)' \ ~ıı 0 Ulunduğıından, başta ltçebay 

u,11 ~2un olmak üzere mubtelif kol

'~ tc ~ntroı faaliyetine çıkılmıştır. Bu 
. cıbıt 1 

~ ı ~e o Unan vergiye tabt bay vnn 
\ it. ~ ~rı Yıla nisbeteıı 25000 beş faz· 
~ •- 1111, • 

ı· -tkib rağmen şhndıye kadar yapı-
~ b,, at neticesinde ml)hte'if cinste 
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Bulgar Kralı Sobranyayı 
mühim bir nutukla actı Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

------------------'f efrlka : :l H , 
Sofyu 22 ( A. A. ) - Bugnn saat on birde parle'llento Kral tal'afından açıl

mıştır. Kral yeni millet mümessillerine • Hoş geldiniz ,. demiş, nutkunda dabilf 
ve harf er vaziyeti anlattıktan sonra, son gOnlerde Tnrkiye hOkOmeti erkanı ile 
yapılan temaslardan çok faydalı neticeler elde edildiğini söylemiş komşu Yunan. 
Yugoslav ve Romanya hükOmetleri Ue de dostluk muahedelerinin imza edilmiş 
bulunduğunu il4ve etmiştir. 

"Asya Asyalı/arındır,, Cemiyetinden 
bir heyet Türk esirlerini ziyaret etti. 
İcinde Ahmed isminde bir de Müslüman 

Kültür Bakanı 
Ankara san' atlar 

• • • 
sergısını açtı 

Ankara, 21 [Hususi] - Bugnn buu
da Kız Enstlto~n ve sıın 'at (•kulları ser· 
glsl aç lmıştır. 

Açılış töreninde KOlttlr Bakam Saf 
fet Arıkan bir nutuk Eöylemiştir. Başve
kil ve diğer vekiller, Üçüncü Umumi 
:MO!eltiş Tahsin Uzer ve kalabalık bir 
helk tö rende hazır bulunmuştur. Muhte
şem ve büyük sergi çok kıymetli esP.rler
le süslenmi$ bulıınıyor. Halk derin bir 
alaka ile sergiyi gezmektedir. 

"Trak,, vapuru 
seferlere başladı 

İstanbul 2:1 ( A. A. ) - Bu akş •ım 
saat 23 de Denizbunkın Almanyvda yap· 
hrdığı Trak vapuru '1lerasimle ve bü 
yük tczr.huratla Mudanyaya hareket et
mfştir. Denizbank tarafından bu ilk se
ferle .Mudsnvaya seyahata davet edi
len mlsaflrler npura blnmfşlerdlr. 

• 
Misafir Yugoslavya Japon vardı .. 

N t • l\laverayi Amurda bolşedkler !gelince Vladivastokta bir :mı yalnız dolnr 
azlfl ZffiJfe LedavUlde kaldı. Herkes onunla alış verl~ 

Bir giin garnizonda bolşevikler Ma - t .,. b 1 d 

h k . . e met;e a.ş a ı. are et ettı Verayı Amur kıt'nsını istilfl ettikleri ha-
beri dolaşmağa başladı. Nikolsk gibi Vla- Türk dostları 

Kayseriden dönüşte Ankaradan geçerken 
merasimi e karşıandı ve uğurlandı 

divostoğa yakın şehirler kızıl kuvvetlerin Gerek garnizonda gerek . ehirde biz 
eline ıgeçmişlerdi. Bolşevik a•kınının Vladi- Türklere dostluk gösteren bir çok kimse
vostoğa kadar uzanacağı da muhakkaktı. · lcr vardı. Avusturya ordusunun muvnz'ZRf 
Filhnklka bir gün mınktan gelen top ses- askeri bulundukları halde eslr düşmliş o -

Ankara, 22 .( A. A.) - Çekoslovak leıi iş.tildi. Bu sesler ya'kınlaştı. ve şehir lan üç ~nnk nefer resmen müracaat e
Harbiye ve Bahriye Nazırı Orgeneral içinde sokak muarebelerinln yapıldığına derek Tü~lerıe beraber kalma'k istedik
Mariç dOn akşam saat 21.1;) de Kayseri- delfilet eden makineli tüfek, piya ~e tüfeği Ieinl b!ldirm~şler ve Japonların müsaa -
den buraytt gelmiş, Eskişehir ve İzmire sesleri gelmeğ-e başladı. Arada sırada in- dcslle bizim grup içinde kalmışl~dı. Bun-
gitmek Ozere sa&t 22 de ayrılmıştır. fiH'ııklar oıılyor ve ibunlann te.s1ıile bul•ın- ıaroan ba.şka Vlad}vostok şebrinın tclcAr-

Kend!slne Milit Müdafaa Vekilt Ka- ' u k bi Hi.k 
zım Özalp ile Orgeneral Asım Gtır.dt\z duğumuz garnizon binalarınm camları bi- navudu Cemal Türklere b" yU r a a 
rı fakat etmektedir. le sarsılıyordu. Upuzun süren bir mücade- gösterrdi. Tiltün depolarında çalış:n b~ 

Misafirimiz, istasyonda kaldıklari leden sonra sfikünet yeniden teessüs ettı. adam .garı~izona ziyaretlmlzei ~elrtullğl gik bı 
d b. dd f d . 1 Vladivostoğa. indikçe kendi.5 nı m 1n -

yarım saat ka ar ır mü et zar ın a Şehre lndıkten sonra ~urada büyük bir kak görmemizi de isterdi. Bekir bir adam 
Bsşveki~ Celal Bayar, Uaıum~ Erk4nibar- mlicadelenin cereyan etmi.5 olduğunu an-1 olan Cema!. bize biiylik bir samimiyetle 
biye Reısl Fevzi Çakmak, Mıllt Mndııfaa Indık . Beyazlar mağltip olarak Koraya ve 1 •

1 
t 

Vekaleti MOsteşuı ve Yu11oslav elçilik . ' ' jbng nnmlş ı. , a ") 0 
Çine kaçmışlardı. Bolşe\'ıkler hem şehre Bundan başka §eh!r<ie manifatura tı-

era Bnı 1 
e kglöl rUşmMUştUr. 

1 
M d M 

1 
, h1kim olmuşlar .hem de Japonlara karşı carcti yap~n ~arabağlı Hasan Efendi 1s -

aşve ve araşa a am ·· ar ç e oldukça çetin bi k t ·rı ı 1 
auzel bir buket takdim etmişlerdir. . r mu aveme ~ gı Ş."11 ş - , minde bir Azer'i Türk bize şasıla-;:alk dere-
b İstasyonda hazır bulunan eski Baş- lerdı. cede yakınlık gösterirdi. Biittin ihtiyaçla.-
vekil ismet lnönü ile Bayan İnönü tara· Para meselesi rımızı onun mağazasından teda~.k e:mek-
t d M d M 1 ' bl buk t le beraber bize sattığı mallar uzerınden 
ın an a am ar ç e aynca r e B , "'kl . . t....ı·t 
verilmiştir. O!şev.ı er Vladıvostoğu işgal ettık - kCı.r ibile almazdı. Iş 1cabı Vladivm ~ a 

Misafir Nazır alkışlar arasında hu- ten ronra şehirde gerek bolşevlk rublesi .kalmış olan Hasan Efendi memleket h~-
sust trenle hareket etmiştir. ger~ yen ve gerek dolar ayni şekilde ge 1 retlnl çok çekerdi. Ve ıbizi ayni dertle anü

çiyorou. Falkat Ruslar kendi hareketlerine tce.Jl1m gördükçe ''Allah ka•:uşturur in "' 
ellerinden geldiği kadar mfiııi olmak isti t şa1lah, diye dualar ederdi. Bir şair kendi ölümünün Bergaına Sergisi açıldı 

ihtif alini yaptı Bergama, 22 (A. A .) _ Bergama yen Japonlara karşı düşmanca ıbir ıceph Asra Asyalılarındır. 
Delhi, 20 - Radyo istasyonu vefatı sergisi bugu-n açılmı•tır. İzmir Valisi almağa başladılar. Bu evvela Kamçatka J d ·'A"ya Asv"'lılarındır nn 

Y d kil k · h · t · J 1 d apony.a a ,., -' ' .. -
d ı]a · r,, 1 G an r ı racı ım ıyazmı apon nr a-ı · . bir hafta evvel ga7eteler e n edılen l•az ı Qleç açılıf töreninde hazır bu!un- mında bir cemiyet vardır. Bn cemiyetın 

büyOk Hind şairi Thlzrat Jiger Mat'beda mak üzere buraya gelmiştir. Büyllk bir alarak onların bliyilk .rak~bl olan Ameri 1 gayesi menşeleri Asyalı olmayan m\llet -
için bir gece terllp etmişti. O gece, rad· halle kitlesi sergiyi ziyarete gelmektedir. kalılara ver.mek suretıle 'b~~.adı. Bunda~ ıerin Asya Uzerinde tesis etmiş olduğu nli
yoda şairin en güzel eserleri fnşad edl· Halkevlnde milli oyunlar oynanmakta sonra Vladııfo.stokta ve bhtun Mavernyı ruzu izale etmek ve Myayı yalnız Asyalı 
]ecekti. ve etlenilmektedlr. Anmr şehirlerinde iktisadi bir paniğ olanlara terketmektlr. Bu itibarla bu ce-

Tam ihtif':!le başlanecaA-ı sırada, bir Turneden dönen temsil mlincer olan Japon parasının kıymetsiz miyet, Rusların, İngilizlerin tamamile a-
zat sludyoya girmiş ve gösterdfğl ve-. lennıesi icnp ettiren bir harekete tevessü eyhinde idi. Bu cemiyetin mümessillerin-
sikalarla ken1is1nln öldüğü ilan edtlen heyetleri ettiler. Usera garnlzonlarında bilhassa den miiteşekkil bir heyet ıgarnz-0n?. gele-
~air Hazret oldutunu isbat etmiş ve mik- Ankara, 22 (A. A.) - Geçen kış mlitteftk ordulara mensup askerler ara -ıreR: T iirk esir1erini ziyaret ettı.ler. Heyet 
rofonun bıtşına ~eçerek kendi ölümünün Ankara Halkevlnin btmayestle vUcuda sında bir çok ·anatkftrlar vatıdı. R•ıslar içinde Ahmet isimli bir de MUslilman Ja • 
lbtifAlint kendisi yapmıştır. getirilen temsil heyeti Adana, Muş, Ma- bunlardan ressamları ve klişet:lleıu topln-1 pon vardı. Heyetin elınde nlifuzlu azası 

ÖldUtU ztınnedilen şıılrin ölmedltl latya, EIAziz, Dıyanbakır ve Bagdat da dılar. Nereye götfirdüklerl ve ne işte kul-
1 
bu ceınlye e dahil 2abitlerln Poaşı olan 

bu suretle malum olmuştur. dolaştıktan sonra buraya dönmnşrtQ. !anacakları malltm değildi. Bu vnk'actan binbaşı T.aV.egassu idi. Tevelllit eden ıztı-
Heyet gittiği yerlerde çok iyi tesir bı- bir mtiddet sonra şehirde kalp Japon pa- ! rnplarırHızı takviye ederek bütün azaları 

Güınüşane haberleri rakmış ve halk temsilleri alaka ile takip raları türedi. Beş yenden başlıyarak daha artma yurdumuza kavuşma te.mennııerln4 
GUmUşıuıe, [Hususi J - Halkevi· etmt~tir. Hcy~t diter bir çok yerlerden yüksek kıymettoki kupiirlerln kalpları çık- de bulundu. Binba~ı Tak~ası;u lbu mlina-

de davei telgrafları almıştır. tı. Y11bancılar bu paraların kalp olduğunu sebetııe söylediği bir nutukta: 
mtz için 600 liraya satın alınan b!ndo l d lk. b k. 

1 ıtanbul şehir tiyatrosu a ı. uçu bir ttirlli tefrik edemiyorlardı. Ba- _ B'r gün ~lerek Asyamn şarkınd11. 
takımı gelmiş ve pruvaları yapı mıştır. ay evvel. iki grupa ay~larak, bır grup zan yanlışlıkla lbu paralarda.n ellerine Jnponlnr. gar.binde Tiirkler bilylik bir lıa· 

* Geçen Pazar günü a~ Şlmı saat Karadenız sahil şehlrlerınde, diğer g~p- geçerse J:ıponlar tarnfından uzun fc:tlc - kimiyct tesis edece'kler bi.itiin Asya mH • 
20 de şehrimizde ış k söndürme tecril- ta Garbi Anadolu mıntakasında temsıller vaplara maruz bır:akılıyorlatıdı. Bu sebep- !erlerine rehbeı1ik vazifesi göreceklerdir. 
besi ynpılmış ve muvaffdklyet'e netice- vermete çıkmışb~ Bu. g~uplar da A~ka- le ikimse Japon parasını almaz oldu. Bu Asya Asya.lılanndan gayri milletlerden 
lenmiştir. raya dönmOşlerdır. Şımdı Oç a-rup bırle- havallde para kıymetini hemen hemen temizlendiği glin nf' 'kadar mesut olaca -

ı. 937 yılı vilayet bü'Ç'Eindeki tah· şerek, 21 Mayıstan itibaren Ankara kaybetti. ğız Yac:aı::ın Türkiye .. Yac::ısın Ja))Onya .. 
sisatı ile arazı ve merası müsait olan Halkevinde temsiller vermete baflamış sonradan kulaktan 'kulağa "'elen rl- .. Demiı;ti. onun bu nutk.u esir bult·n4 

Nümune köylerine tevzi edilmek Uzare lardır. vayetlere gore Ruslar garnizonlardan top- duğumuz şu vazyette bizim gı.m1rumuzu 
Göleien şark kırm1zı ırkrna mensup DOJ';UM ıayıp götürdtiklerl sanatkarlara. pnrnl" rın okş1.mş milli hisleı;imizi tahrik etmişti. 
ı 12 baş damızlık boğa mubayaa edil· \..1 kalıp1nrını yaptımışlar ve 'bu pnralardnn Bizfanl" s1k sık temasta bulunacaklarııll 

miştir. Emniyet Direktörümüz Nazım Arda- pek çdk ~n:stırarak Mn.verayi Amurun bii- vadettiler ve ideallerinin ~izim tar~fınuz .. 
* Kelkit Kaymakamı CelAl Deı}r 010 dün bir kız çocuğu dünyaya tlin ~ehirlcrine yaymışlar... dan <ia ayni kmrvetle benımsenmesı l~zım 

Gürüne naklen taytn edilnı"ş, yeni va- relmlıtlr. Japon parası lbu suretle kıymetini ~ıeceğılni defalarca anlattıla.r, 
zifeslne gitmek üzere villyettmtzden Yavruya uzun ömür n aileye aaı· kaıybedince, Rus rubleai de yine ayni 1tıy-
•Jnlmıttır, det dileriz. met dUfWklUl'\i eeb9l>ile ifletneı O>lr hale 



Oltuda gençlik koyunlarna tırnak 
bayramını seyreden çürüğü hastalığı 
bir ihtiyar (üst tarafı 2 incide) 

Pansuman için yirmide bir nisbetin-

8 iz de zamanımızda böyle yetişseydik, de iyotlu veya iyodof~ruml_u v:yahul 
hiÇ İhtiyarlar mıydık? kafurlu pomotalar çok lyı gelır: Luzum~-

" . . na göre bir, iki \·eyahut üç mıslt zeytın 
Oltu [ Husu t J .- Bolgemız n her yağı ile karıştırılmış katran, hususile ar

tarafında olduğu ?1bı, bu yıl kasabamız- dıç katranı tavsiyeye dHğer ekonomik 
da da idman şenlıkleri pek pnrlak bir t'k b' tedavi usulüdlir. Ayakları-
törenle kutlulandı. ve pra ı ır . 

Saat 14: buçukta Mülki ve Askert nın her tarafı afetlenu;ıı~. bozulmuş olan 
büyüklerle ilko ul talebesi sabaya gel- koyunlar bennz pek z yade zayıflanarak 
ıniş bulu uyorlardı. Sancak merasimin- etleri yenmeyecek b r hale gelmezden 
den sonra İlçebay ve okul talebesinden evvel mezbahaya sevkleri ekonomik bf\
bayan Sal ha heyecanlı hitabelerde bulun- kımından tedavilerinden daha kArhdır. 
duhır ve alkışlandılar. Siyah kan damarı fçine altmış santi
. Hitabeler bittikten sonra. merkez gram miktarında novoarsenobonzol şı
ılkok~lu~un e? genç öğretmenı sporcu rıngad ınüessir görülmekte ise de bu 
~iyazı 9demırl.n yorul~ak . v_e yılmak ilaç pabalı olduğundan ve bu yoldaki 
bılmez IJız sAyı ile yetıştirdığı okulun tedavi i de biraz uzatmak lazımgeldiğin-
spor tnkımı munt.ızam adımlarla spor Y . . . b k 
yerine gelmiş ve munta7.am 'ziler teşkll den ekonomık değıldır. Bund~n .. aş a 

SOdiln kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay iŞier; . 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir •. 

2 _,. l\IA '\'IS ·193~ ~ 

ederek öğretmenlerinin vermiş olduğu bulaşık abır veya ağıllarda ı gureler 
lşaretleıt harfi harfine tatbik edip halkı- kaldırımalı ve gömdürülmeli veyahut en 
mıza ço gnzel spor lıatekellerı goster· iyisi ynkı\mahdır. Ondan sonra ağ~lı~ 
ıııişlerdir. zemini yOzde dort nisbetinde kroelınlı Umum sat~:Y~rl_:· lstanbul, Tahtakale Caddesi 51 Numaralı 

Yavruların bu çelık hare ·etleri o sularla iyice ıslnnılmalı ve duverları ki-
kadsr takdir edilmi tl ki seylrc~le~ ara· rcç ile badana edilmel'dir. Yoksa bu l?- (Poker tıraş bıçakları deposudur) r..·....4~~~~ııı;ı, 
sı~da ve karşımda duran bJr ıhtıynrın mizllğe riayet ve dikkat edilmez5e hıç Emırumda Satıt Yeri NEŞET SOLAKOGLU ve ORTAGI Gürel.ta Ul KavaOar e•rfUl ,/ 
go2lerlnden yaşlar akıyordu, yanına şüphe yoktur ki hastalık yeniden baş· ~ 

sokuldum. . -;ı gösterir. İşte bu gibi temizliğe çokluk 7' ı. j'J / E ı h b d • 
Böyle ~u~~~ :~lc::ı~k l~~r~. n~lıyorsun. ehemmiyet verilmediğinden bulaşık n~ıl- rauZOJI Jt1 edİ!J<~ fZUfUffi Il İsarlar aşmüdürlüğün eJ1· 

- Ah oıın·ı bu al\>lamaoı sevincimden- lorda hastalık aylarca devam ey~er. fi İ!Jasel in dtJll bil 
6" E> 1 d d h h 1 - Arpaçayda yapılacak 10376 lira HO kuruş keşif bedelli idnre 

dir. Ne olurdu, bizim zamanımızda da Keçilerde ve sığırdar t t ~ 1 
zu ~; 1 - Nafıa Vekaleti Sular Umum inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

böyle o utsalıırdı, bize de böyle iimnas: eden ve. ehall arasın a. ça a ansa .MUdürlüğUnce tanzim edilip Vekaleti 2 - Eksiltme 3-6·938 Cuma günü saat 14,30 da lstanbulda Kabat8Ş 
tikler yaptırsalardı, hiç thtiyarlur mıydım!' tabir edılen hastahk dahı bu hastalığa Celilenin tastikine iktiran eden komisyonunda yapılacaktır 
Al~ab tbnukgUnleri 

0
blzeü gl östere~ Atalürkü- benzer ve ayni sureıle tedavi edilir. 518.403,83 lira bedeli keşifli Trabzon( 3 - Şartnameler bed~li mukabilinde levazım ve mubayaat şubesindeP 

nıuze renm z m r er versın. i t · f MüdU lQJl..U d , t B d" " · · 
B b k d 

;> lh çme suyu şı en r 5 muz e Erzurum nbisarlar aşmü urlUğundeıı alınabılır. rtl 
- a acığım aç yaşın asın. E S b 1 k k r· i ib' 4 1 kl'l · k 'it · · · d'l · t ev\ - Yetmiş biri yeni bitirdim. rZUfUffl U ~ unan evra ı eş ıyes muc ınce mev" - ste ı erın e sı me ıçın tayın e ı en gün ve saattan bır saa ~ 

Gene içini çekti ve gözleri sulandı: klı mllnakasaya konulmuştur. 7,5 güvence paralarlle İstanbulda Kabataştaki komisyona mliracaatları ırııı 
- Neye hayıflandın baba? " LJ.ukuk 2 - Bu işe ait evrakı keşfiye: (No. 333) V 
- Oğul, neye hayıfJanı~ayayım, go- fl i A ) Trabzon şehri içme suyuna alt , ı 

:ıUmUzU açtık, hep harp gordük, büoa d mukavelename E f h• } b •• d ·· } •• "' •• deJl' 
görmedim, Ifaradağdn esir 1 olmuş, so~ra M ahakemesin en: B ) Su işleri fenni şartnamesi rzurum n ısar ar aşmu ur ugun bıo ~ 
~~lme~f, 1~Tredğ1 k~~~ı ha.a dib.lmedı~ C ) Trabzon şehri içme suyuna alt 1 - Ardobanda yapılacak 11140 lira 12 kuruş keşif .. bedelli idare 
ba~:t:ınyapı~tı~. ~ ~~~deny bugb~~~8- d vacı Erzurum. Cedit m~hallesln· vahidi !lat listesi inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
dar hep 0 yetimllkle sekiz kan ayaklıyı den Celal oğlu lsmnılş gerçek ıle mlld- D ) Bayındırlık ge~el şartnamesi ~ - Eksiltme 3 6 938 Cuma günü saat 15,30 da İstanbulda KabatııŞ 
ktıyırdım dördünü everdim dördü de dei aleyh a)nİ mahalleden Celal oğlu E >.Kapalı zarr usulıle eksiltme şaıt- komısyonundıı yapılacaktır. eP 
bata yan;mdadır. Allah bir oğuı verme" H 't . k diğerleri arasında ta- namesı . . . 3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım vo mubayaat şube~ırıd 
dl ki ben de böyle okutturayım. Bugün anıı gerçe ve F ) Trabzon şebrı ıçmc su tesısatına Eezurum inhisarlar BaşmüdürlUğUnden alınabilir. e 
ibtlyarlad·m. Gözlerim htle ışığını kaybe. haddUs eden taksim ve lz~leyi şuyu da- alt birinci keşir büla~ası . 4 - isteklilerin eksi1tme Iç!n tayin edilen gün ve saattan bir saat ~-;\f 
diyor. Tanrıya çok şUkür kü kör olma. vasının ruyeti sonundu 3o8 - 168 numru G J Trabzon şelmnin isale ve tevzı 7,5 güvence paralarlle tstanbulda Kabataş'aki koınisoyna müracaatları ı:ııı 
dan bugl\nlcrl de gördüm. Bundan sonra ve 12·5·938 tarihli ilan mucibince bunla· edi.ecek lçıne suyuna ail husust renni (No. B134) 4 2 
O~~d u~ anı ~km~. mErzwumAy~pqa mab~~~nbe-~~~~ ·---------------------------

- .Babacığım, siz geçmiş senelerin k d k . ,, .Fe da H) Çelik borulu h kkında talimatna- E ı h } B d } d f'I 
iyi ve kötü günlerini gordünüz. o gUnkU den so ağın a ın sae;ı ruz 11 mı me rzurum n İsar ar aşmü ür ügw ün e,•,' 
lyi yaşadığın günlerle bugünleri nasıl sırlı zade Memede sahlan hane, solu i ) 16 Parçadan mürekkep proje 
buluyorsun? Halilden miralay Ziyaya satılan hane, dosyası mürekkep olup her gün 1 - Ağrıda yapılacak 10129 lira 38 kuruş keşif bedelli idare bintl
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- Aman oğul oraları açma. O zıı.ınnn k Ar p Hafızdan Bekir oğlu Hllml· Fen MüdUrlUkUmüzde görüleceği iibi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
her ~ey ucuztJu, fak t rahatlık yoktu. sr ası a . _ .. ti,. . 2 - Eksiltme 3·6·938 Cuma gUnU saat 1!) de İstanbulda 
Rahatı huzurla bir lokma ekmek yiye- ye satılan hane ~e cephesı tarık hudu· :;)192 l~a ın~kabılın _ J ~elcdlyemız misyonunda yapılacaktır. 
mezdik. Bir yandan eşkıya, hırsız korku· diyle malıdu~ 150 Ura kiymeti mubam- Fen Mud~rl~ğunden ahnabılir. . . 3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım ve mubayaat 
su, bir yandan d zaptiye ve şaha e men eli sırf nıülk evlerinin bllmüznyede u 3u ~ P Eksı~t~e _30 - 5 - 931

8~ tar~I~ınbe Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden alınnbilfr. ı 
belası başımızın ameli idi. Zukkum ol . ·1 · ı ğl m sa ı azar esı i'UnU saat 0 le ra 4 - isteklilerin eksiltme f çin tayın edilen gUn ve saattıın bir sant 

1 ıun o ucuzluğa .... Şimdi öyle mi ya! Her satılmasına ~arar ver'. ~ış 0 
ma a sa- zon Belediyesi Daimt l<'ncümeninde ya- % 7,5 gllvence paralarile lstanbulda Kabataştakl komi:-.yona muracııatlsr 

yerimiz emniyet altında, biç blr derdi· tışın iltm tarıhinden ıtıbaren bir ay so· pılacaktır. 1 (No. 335) ~ .2 
. k u- .. b ld' B . b' d o unur. ~ 

mız yo . uşu~cem ır ve g ır. u se· nunda sulh rn hkeınesı ın ın a yapı- 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile - -------------------------~ , 
ne o da kolayla tı. O zaman beş kaza- lacağı artırma şaatname::.inin herkes ta· yapılacaktır. E ı h• } B ·· d •• ı ·· w •• de~' 
nırdım, dördü giderdi. Ş'mdl ihtiyarla. t d, ğö .. lehi eceği satış gününde 5 - Muvakkat teminat 24,486,15 fZUrUffi Il ISar ar 3ŞffiU Uf UgUil ıc 
dım çok şukur varlığına uç razanıyorum, ra ın an r~ . lirıtdır. 1 - l"'dırda yapılacak 10376 lira 66 kuruş keşif bedelli idare b1D861 

H b k 1 · B b- ük bi · t artırma bedelı muhammen kıymeti o, . & el! 8!1ıt. a ıyot. u uy r nıme 0 6 - MUnakasaya lştırak ıartıarı: kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ~ 
değıl mı oğul? 7n ini bulmadığı takdirde en son artıra- kk · . . .. 1 ş B11 

ihtiyann sözlerine ben de mllteessir A - .Muva at temınat vermek 2 - Eksıltme 3-6·938 Cuma gunU saat 16 da stanbulda Kabata 

1 . nın taahhudu baki kalmak üzere artır· B - Ticaret odası vesikasını ibraz misyonunda yapılacaktır. " 
0 muşt~mba, dedim, haydı toplantı dağıl· manın,.,. . 1~ gün d~ha uzntılac~ğı etmek. . 3 -:- ~artnameler bed"eu .. mukabilinde le~azım ve mubayaat şubesfndeıJ 
dı biz de gidelfm birer ç y içelim. ve 1;) ıncı g~n aynı saatta e~ ~ok C - Bayındırlık lşl~rı derııisinin zurum ınbısarlıır Başmüdurluğunden alınabilır. ~<' 

' Beraberce içtİma yerinden ayrıldık artıran namına ıbale ~apılacağı, ıpotek Mayıs 936 ver resmi ıazetenin 3297 4 - İsteklileri~ eksiltme için tayin edUen gün. ve saathın bir saat ~j 
Halk yaşasın Atattırk, yeşasın Cumhuri· sahibi alacaklılarla dığer alakadarların sayılı nüshalarında çıkan talimatnameye 7,5 güvem~e paralarıle !ntanbulda Kabataştakl komısyona muracaatları 
yet ve ordumuz nldalarile sabayı terke- a-ayri menkul nzerlndeki haklarını, hu- tevfikan alınacak 50.UOO liralık içme ıııu (No. 336) 

dfyof lardı. susiyle faiz ve masante dair olan iddi· ışlerini teahhUt edip muvaftakıyetıe bi" E f h• } B .. d .. } .. "' .. de~ 
_hlBlyabara tek~arbsord,.uml '. . t • alarmı evrakı mUsbitelerile bir'ikte 20 tirdi~i ve bu k.abll su i lerlni başar- rzUrUffi fl !Sar ar aŞffiU Ur UgUfl l 

a , senın u suz erını gaze o~e f • k bT f ld "" d · 
yazacağım, ismini buğışlar mısın? g-Un içinde daireye b ldirmeleri ve aksi mNaf tav ke~nı. da 

1 ıye 1 0 kuf.un~ aı.r 1 - Gölede yapılacak 967-! Ura 15 kuruş keşif bedelli idare binası 
Ç . • a ıa tı aletın en wınaca ennı ehlı· k k ·1 

- Hay h y Sefer vuş ueml~\er. halde haklarının taııınmiyacağı ılan ,olu· . h . 1 k .. . açı e sı tmeye konulmuştur. ~ 
Ve bu ıbtiyarla bir saat kadar nur yet v~sıkıt.s: aı~ho n:ıii ve

1 
ınuteabbı- 2 - Eksiltme 3-6-938 Cuma illntl saat 10 da lstanbulda Kabataş ıılııJJ 

daha oturduktan sonra - elindi. öperek! . tNo. 341) aını ıpıomb. ·ı m ü~tn ısk· o lmk.alsıf veya nunda yapılacaktır. 
haydı babacığım gU e gu e de ım. t>un ardlUl ırı e m ~ ere en e ı yapıp 3 Ş d . 1 1 L • de·ı \" 

Ve o da çok memnun olarak ve mukaveleyi birlikte ımzalamac;ı ve temi- . - artnameler be lı mukabi inde .~vazını mubayaat şu,.ıesın ,. 
zamanının ulularına dua ederek benden ı ZA i t ü t k olması rum İnhisarlar BaşmüdUrlü~ünded alınabılır. 1o 
ayrıldı. j Karayazı kazası Göksu nahiyesi na ın ~ 1 ~~ekm kt 1 uk d 4 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatta ~ ~ 7,5 

Kıskanh öyü muhtarlığı mUhrUnü kay- 7 d: d mel up ~r~ Y arı 
1
: paralarile İstanbulda ve Kabataştaki komisyona mnracaatları lazımdır. ) 4 

.E,rzuı·um Aslı·er/ ,.,ol nuılma bettim. Yenisini alacağ\mdan eskisinin üçUncu mhahi et e fyazdı 1 b~ n te saat (No. 337 

K · - · te mütea t ara ın an ızza ve posta 
OJ/118!/0lllllldan: ., hu~mu olmadığı~ı ılAn ed~rlm. ile Belediye Riyasetine tevdi edilmiş 
Bir m!lyon kilo çam odunu kapalı ( No.34o) liıskanlı Kogü Au/ıta.rı olacaktır. ( No. 282 ) 4 - 4 

zarfla eksı tmcye konulmuştur. Tahmini 
bedeli yirmi b, bin lira ilk teminatı bin Kars .Yaf'ta 1lliidiirliii]iinden · E~ n f't 'li t ... 1 l 
sekiz yllz yetmiş beş liradır. Eksiltmeslı . • 'r.:.W'lllJl C eı ar l!J il( llJl: 

· 938 c " · 2 Adet 12. şer tonluk Austın marka 
10 - Hazıran - uma gllnu saat . . k' . . lşarı ahere kadar serbest döviz 
onda Erzurumda Askert Satınalma benzınli sillndır ma ınesının tamirı ve d' i f l k ti d l l 

ı A ti k b · u ·ı· 1 ver ığ m z mem t: e er en ge en ma 
Komi yonunda vapılacaktır. Şartnamesi allı adet us n mar B enzın sı •nd re . . . i . . 
her gcin Komisyonda görülebilir. Teklif yedek parçalarının alınması işi açık ek b~dellerlnıkn ödenın~sı çı~ yenı mezu
mektupları belli gUn ve saatten bir saat siltmeye konulmuştur· nıyct ~ara ası verı memesı ve . evv.elce 
evveline kadar Komisyon Başkanlığına ı - Keşi( bedeli 4961 lirn 50 ku- mezunıyet v~.rekalarından sabıplerı ta· 
verilmiş veya posta ile gönderilmiş ruştur. rafından lıenı1z ku~a~ılmamış olanları 
lu·unacaktır. ( No. 342) •1-1 2 - Keşif ve şartnumesi: Kars, Er· varsa bunların da hukumsüz addedllme-

zurum ve Trabzon nafıa mUdOrltlklerin- si hu usunun şehrimizdeki Bankalara 
Er: uru 11ı İcro daircNİndmı : de görüle biıtr. tebliği Maliye Vekaletinden bildirilmiştir. 

Ziraat Bankasına borçlu Kuloğlu ö - :Mnvakkat teminatı 872 Ura 20· ( No. 344 ) 4 " 1 
mahalleli ölü Mublde'nin o mahallede kuru tur. 
4 evi İcra dairesince ı . 6 _ 938 gUnOn· • 4 - İba~.esl 27-n-938 gününe müsa
den bir sene müddetle kiraya verile· dı! ~uma .. gunn eaat 15 de Karı Nafıa 
ceklir. Kiralamak f steyenlerin 25. 5 _ 938 mudurlüğu odasındn teşekkül eden ek
ÇarşRmbn günü aat 11 den 12 ye ka· stıtme komisyonunda ~ apılacaktır. 
Qar İcra en resine pey paraslle mora• Taliplerin m zkQr ~On ve saatta 
~cıatlan 11iln olunur, ( No. 848) komi yonda bulunm lan. (No. 328) 4·2 

8a2ı1p v• iS&fDlUh&rriıi 
CİBAD a!B.&N 

Vmumı netr~at.l Jıdan ed Yası İ§lor1 
11ıttlrl: Bü'41r onı. 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlügw ündef 
,,ı 

Tortumda yapılacak 9542 lira 9 kuruş keşif bedelli idare binası fth 

eksiltmeye konulmuştur. ıf 
2 - Eksiltme 3·6 938 Cuma gUnU saat 10.30 da lstanbulda f{Bbş 

komisyonunda yapılacaktır. ,e 
3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım mubayaat şubesindeJJ 

rum !ı:ıhisarlar BaşmüdürlUğünden alınabilir. p' 
İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatta % 7,5 gUveııc;3Dı 

tanbnlda ve Kabataştakl komisyona müracaatları lAzımdır. (NO· 
S~--~~-~~-~-~~~-~-------~-- ~ 

Erzurum inhisarlar Başmüdürlügünde 
1 - Hasankalede yapılacak 9272 Ura 54 kuruş keşif bedelli jdBft 

inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. ı 
2 - Eksiltme 3·6·938 Cuma günü saat 11 de İstunbulda KabatııŞ 

misyonunda yapılacaktır. ~e 
3 - Şartnameler bedeli mukabilinde levazım nıubayaat şubesindell 

İnhisarlar BaşmUdUrlüğünden alınabilir. ii\" 
4 - lstekltlerin eksiltme için tayin edilen g-Un ve aalta °'° 7,5 i1o' 

Jalarlle !ııtanbulda ve Kabataıtakl komfa1ona muracaatlan ıazımdlr. <~ 


