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Yeni ,;.ualıeclenin Parlamentoda müza-! 
her.esi Je samimi bir hava içinde geçti 

BUGÜNKÜ AT YARIŞLARI 

Koşulara birçok yeni 
hayvan iştirak edecek 

Atatür'k'ün yolu Süvarilerimizin Hataya 
Hakk1n yolu, • • • h l ld Bugünkii lrofuların geçen haf talardtın 
Zaferin y.ohidur . gınşı eyecan ı O U daha heyecanlı olacafı tahmin ediliyor 

- OçOncü hafta yaz koşusunun yirmi 
A Rık .... , aa9UI tamamile R h • .-1 Ü •ı • • • b • r'. Uç hayvanın iıtiraklle yapllacatı bu haf· 
fi'\ W•Mbiftir. : Bunda aonra ey anıyeue 8 VGFI erlml%1 IF r ranaız ta yarışına ••tirat edecek atlana tayıt-
~ Jfeaimalfte nieselesi fkaJmWbt. ..a • ı_ .ı_ l d A f L __J &arandan anlqıkh. Bu haftaya tadat' 
~ davatı, yalİuz 1btk ~ SuVarl RlfQSI RGTfl Q 1. ft a11yaaG kofQl8mıı •• baurhk devresi ıcçlren 
~ bllr yap~ 11kdaşlanmıu hak- b b h k J .J • bfrçok hayvanJann ltHrakl bize yap yeni 
A..-.

1 
™1im etmdde. :kalmadı. Tnr- ayram Ba a a acıar cıeVam ettı btr koıu anedece'I. •e koşuya ayrı bir 

ILL - r . , heyecan katacak bir mahiyette olacakbr. 
~' rcransa ve Suriye araaM& Ö- Pan. • '(A. A.) - 'Bava ajansı Birinci tay koşusuna evveltllerine 
111!'1j bir :siya.etm. sarsllma% bir blldlftyw: !,_ ., b . ,_ bızımamen birinci harta kottllWlda re-
"'9tlutun da aopasına vesile oldu. Bartm ......... paıUm.entan blr Baıveırrı te Tllf çlrdfğl &nza ıebeblle koıımayaa Bay 

• ~a. utea•ek nama - Ttlrfdye Dl 1 
. Türk sivaseti BiiyUk Mürşidin uane4a1rt· Sanak me.Ietniıı 1l•a- t·•lgr·-,,/!lanna r ç Mebmedin ve mınav bay Hallciln 
~İııde b. k ._ dalı uzaffer oldu. ne 1* nreu. IMlledll...ı -6*tlM ~ UT·lı taylannın da iftira\'. etmtı olmalarlle 
llric ~ti~u -~ ~ ~du. ~ Mlnaatt•· ceı.e IO _ k ev~ltl bartalarda tkhıciliti mabafua 
~ük . . . ceyı • • uaa ~te reld Padstekl tefe/c lir ediyor edtp ft bu haftam tay kofUllUidaiı 
tr Cuınhurreısıne Karfl besleaiği .a birinclUte namzet ,.oroenenl Saneme iki 
J,~tbr ki qnu en buhranh zaman- ~ &'Ö=••.,8:.t .:::-:: Ankara ı (A. A.) - Bqftkll Ce~ ruı, bıandırmtf oluııktadar. Bunlardan 
~a bU. ~madı. En ~ mekt-.ta ~m ıh Msta • W Bayar, Sancak me.eleslnln Tt1r manav Hıılidin tayı teb'lkıll bfr rakip 
lwen, en ~ insaaıa yöhmda ne ıa.allMenba 1- -tan tek kiye De 'Maa as R ........ bir addolunmaya ltyıt görünntse ele l iki 
~~yi tercih e1ti. Bittin ıafar memnun bWıP.,• Ye 1"I cıostıutun su.rette halleclilmftl tberlne sHlnç da baftadanberi sahada rörüllllleyn bu 
~ • • clMıamı emelln4• bulu4aiua ~- yan vatan~ n '8atqclaa ge-ı tayın koıu vaziyeti bıkkındı tat1 bir 

. ur. O milletile bu kadar ıçten ~ 2'kkiJ• CmnlulriJetlıılD ma len ~brik telıraftanna ütPt tefek fUdr yOrötmık kabR detlldl An k 
~ , milleti M'tw «.R'DMiıdt ,,.~ ~Atl'Mdt"w l'li!!-.ıl ~men- ~rlala ~ Ane..a• a· titltln k:Ud.reUol kamn•n ualet r.,. ~-
'--ak, Tirk miliyetıciliiini. Tirk t.uaRA i*tla •'fl1laıUWl ıı.ıquu jan•nı "tileliı 'MJUB fi•· :Jetinde topla1an Sanemin bn topcfa di 
~1'ı>cftığlm ottun 'fahsmda tece. rica etmlftir. cula baıla kopcatı mohaktübr. Sa· Bugflnka koıu'ara tıtlrak elıcık 
-e..ı ettirdikçe, ime mahcultiyet (Alt tarafı_2 incide) nem uzun devreli bir çalıımaya tatil atlar/lan biri cok~11i ile ber1.ber 

~r Atattıtkflıı 1 \akkııı yo- -- BU VAZIYET Df'ZE' "'İLMEL1D1R tutulsa ve IJI bir koddfıi1on dahilhıde haJTamn istikbalde tatlı koşulu yal)tııa· 
hı, • yo u, ' tJ .l!.i ı kolhfi'allaydı, koıulara baılanmadan il memuldür Rııkiplerlı!e ııJsbetle d11ba 

zaferin yolut Hatayııa yoludur. evvel dedltfmlı gibi, çok çetin yarıtlarda , iyi bir kondiıfyo~ dabihnde bulur an 
Bı....a...ı;t.- _, ... + ütiharla Erzurumdan daha şar·~a muvaffakıyete kavuşacak k:ada.r Qr tlbay Sıtkının SutlunQdebukoşunan leh· ,. ...-u e- ~ c • liken hayvanlarından biri sayılablllr 

ıt,.~snuz, F:rama ~tosu, vı kablllyeUı muttaaır bulunurdu. Bu (Alt tarafı J lnr.ldej . 

~~-;,.ı=:: gidecek postalar burada FIKRA• jVasfi Rıza lrandal'i '1,:w Paris sifırimhden ı'lca ıozumsuz bekletiliyor idealizm meselesi tetkiklerinden döndii 
~~ eti ıerıia tılunmllaran Doiu ma11sü b1r teJdldekl JıD.lkınma. ' 
~ ı., .. b91 .-ıpatili v. yok- l ana raimen baıtlnktl lıülle hAlA mem.. 
~ • y- Yurcl içindeki poata muvasa ası, ıetetm .... u 11evı;esımn çok 4ünandadır. Şark musikisi, Karagnz YB orta 
~ ıdareainin telkin ettiği itimat Der 1ente atala e4ilme1en ltlr lhtJJacat QVHn h kk d b. k f0 
tb.: tn tellf edilmez 1ikirteri l>artştu-- b. ·L. b ·n ıı·ralı '- bı·r menLaat İt!İft . her yenle elem vena bir 1oklata __.., , .... u a ın a trÇO ma mat 4'!, ~~ dtijmaıiliklan sarsılmaz lr llCI f IC. f 'j T ediliyor. Bunlama lçlıulea bir ta..a .~ fOpfldlllDI SÖyfüyOr 
. ~~ .kalbetmiştir. lı bırakılamaz belki ea ellm1 eleJD&D lhti1aeMllr. Don İran Sefirimiz Bay Enlıin reta-
~--- .W.tini amlilen parla- arıza Doia •oktora, mihendbe, hlklme, katıerfnde İstanbul ŞehJr ttyatroıu arı ı. . 
~ llylk Şefimize U)'fl ga&- Dolu'8 A.akara vo fataobula ball•· ı . • • ::=:~~ !::aer~:U:~ lcrfndeıı Vasfi Rfza Zobu da Tabrandm 

·~~·~iıı bnyUk manası öbftnde, yan Tr blıtndaa E·ıu=a h:=t: Tahran sefırımız ~tır. 811 lhtiJ&Ç ea ..wıt1ettar ata • ffhrl=~.!e~~:ştı::dd t 1 h 
"iÇ luph k h • . . Bfl . defa ıPaıattut, PeTf&m ve ladaa 861lenmlt, ea iflek kalemlerle ef· 1 mu e evve f l' ?im?• 
' e yo 1 epıınwn g en ya- rüftlari posta gelmektedir. B• - postalar- h . . den aeçti kin amum1.Je1e blldlrllmlt ve b11 btltün den rana ıeçmlş o•an ve ılmdf Hdet 
. l tbr. dan Pıurtetl ve Pertembe ıunQ gelen· Şe TlffilZ • memleketce bir hakikat o1a.ra.k bbal e· e~~ekte bulanan Vasfi Rlza Zobu krn..· 
llıııı.... ~k siyaseti, artık hudutlarımızı ter, c)tleden ıOJIJ'a Erzwııma muvuallt : dilmlfUr. 'ı 1 a dısıle konuşan b!r muharrırımıı:ı ınnJ ı rı 

ı1ıııa.._-.... ar1tulullli alanea kendisine, ediyorlar, Cıımarteai postalan ise çok mezunen Tahrandan Ba denle )lr _. aflne!llettia he • 80ylemlft1r: 
~t aMbe.+ ..-affak oı. ıerkesı ıehrlmlll Vllllllf oluyorlar. memlekete nıen ekleiill ..... ve mlRet ... .... - - Tly~tronun taUI edllınl• o!mıııı 
~~\lr t .. zurumdan daha tarkta olan .. ~ sl1a4e pnçl.ljta •••· munasebeU!e hsm şark vJIAyatlertmfı:i 

1) • birler lçlo ııe poıta setnlerl ikidir. Ba dönmüş bulunmaktadır ~ak':" ilsin tem1s blslertiıe ve kleallS- hem de t~r;ın Gn büyOlt memleketle n: 
d~İt i>iruau uıun ve yorucu müca· kt postada poata ldareıtntıı a-ariP bir Tabtaa Mtirlmlı Bay Eala dan oto- .:ı=e =~t etmJ41ercllr.Ve eenelenlen· den biri olan 1 anı lörmtk Qzere Ha ~l· 
~ r, leçirdlk. IODU 1eltnez mliza· beıabı yiizQnden' Erıurumda beyhude mobili• KarakOl9Cien .. hrtmln 1•1mlt beri ba uvamn ~ellbiieSI için yeJlne ranıD yt ımlal~c:ie fıtanbu!dan ayrılJım , 
~.:~ i~de bUnaldık. Verilen yere teahtiurlara uıtamak.tadır. ve burada Ud ••t ka,uak Trabınna bir çare dJ1e ıeın1r1 ed.llen ba asal hlç te SeyahatJmın makaaUarıııdan bir ta• 
~~ bir takım iktidarsız eller-. Şöyle kt : Frıurumdan Huınka..,._ mGtMeccibe• bartket etmittlr. memnun ecllcl bir netice yermeililftlİ'. Do- nesi de metlellme ve ıevklmı alt ip tıc
ııı. t.tbik ~·~ .. : irdiik. Y.al- lc9dar 38 kllometrcllk bir mesale ün· Bay Eıılı kencllstle srOrGf8D bir m11· la bQ&'tln ıene eski ye mutar -vadyetinde ları aramaktı. Beni a18.k.adar eden iki 
-..t ~" •aııw g rlnde mevcut ve devlete aat dekovil h Jr1 1 ftl'laD1 P417or mtıhtm mesele vardır : Bunlardaıı lıir 
~~itlerle deji!, bir çok başka bıtttndan lstlt~e edilmekt~r. Buaun arr _m ı::unen meınleketc geliyorum yu Ordu Ppyet ~betli ve muntuam bl.r tanHl b!zfm , fark mQsfklıi _ dedfllmfr. 
~h . tle llileadele etmek mıee- sebebi de dekovıl hattının 38 kilometre· Buradan lıtanbul ve Aokaraya ıtdece· makine ılbl lfllyen bir milw.dele usulü Türk musiki& dlr. Bu TOrk musikisi hu~ 
~ klllaık. lfk btt mHafe 6%er\nde postayı bat1ava- li d ftf il bitin elemanlanna ..... ile 8ark hb• kuida bilen de bilmeyen de ffkfr beJUD 

t,L."1'itld)'e emperyatiSt liir siyaset ya t•tlma11dır. Bu 1ebeble ~azarteıt lft'.· •, em ır. • • :etlnl J&•~· . · ;--ı eder. Klmlai bu Arap musikisidir, klmf· 
b.~P tdly K ti d. . il- ili p .. D ıpOlta ancak erteaı f8ıi 13,17 ı.,. .. heıvetı ferelıne l'abt deTletlll 4lier orpnlann4alll Bfzaaı mllllklsfdlr, der. Halbuki bt<n· 
~, \...-~· uvv~ en 1• araıı le hareket eiea delto•llı ,..00.tlle bl· l ·• ..... ._,. a;nt ınu.a.m yok. ıtuara cloiuctaıd bli (-Alltararı 2 incide) 
~6k, ~t ~dı~ (i~dil~r, •dudak bnk- ltycw "V8 1Ma ıuretle ytrml clOrt aaathk . _J . t • b.lanetl ka.bal ecleD me11l111' onda UDUta• : -. 

lati)ar .. Gr~ Sunye.y~ lfgal ve~ .,._ıe bir teahbara utrayor. Pertembe garuenpar ı lap kalıyor. Buatı senelerce bu nuntab· kadar bOJilk bir lnt~a lşleWmesl l ut .. 
IG' dediıe,, tekzip etmq• bile potta na plkıet, bu poata ancak aaat Trabıon 9 [ ffu1aıf - TOR'.· lran c1a.n ayrılamıJOI' ·•• bafa1a.rcla bUlanu.şa- ünlannün bqb doruda TUiie aJac: ık·• 
~ l~ik. fCTürkiye Cemiyeti 16 dvarnda Etzuruma gelcllll ifln tabii ytıbtk budutt kofDfsyonunda lranll mu- nan icaba olarak .wıtıumyeUer içinde ıan dJferlerfııe na.uran Jiiksek bir mıı l·· 
~ lltll P ........... e rağmen ve.._. orüokO dekovile yıttttlrHeml1or Ye ta rahbaalar eerettfte buıtın Alat6rk kOı yqa.maia mecbur blıJOI'. . (at refah temin etUllrse doiuıum b11rttnıd ı 
') t ~ glatdijl b6in8 nijeti Qmnartelll riDI ötle vaktına kadar Er· Uftde bir 1ardenpattl verUmlftlr. Bana röreiller aJ'Di ~te uifa.m.a· 7oksadafana ı.eHd bir çare bulanmUf °'' 
'"'" alba 111romda bekletllyor. Oudeapartlye ftlltln btr çok yfiuet Jnak için doiucl& bncUlerln• teklif e411en llieaktd. 

l>lt''cı. el • a .tarak zorhalıJC ya- 18 kJloınetrelOt ~ir me11feaMa. bıda· altllert davedl 'buluuaforda. Davellllere her han&i bir b.bmeden JuiçiYorlart bhlj Yokia htaler, ınrUet V& idealizm lıtı• 
ediler, o da yalan çıktı. ve katetUrtlmeai endifHile trertk r~ çok etlencell ve ntfall saatler flÇlrtea ttiltı ~en w.t ni'ud ftıdleleri bat-,~ çaNil aetu41t. Keaibnlsl a\lclatmiJ·1~ 

clBAD 8ABAN ~ ıttıH taMI mektapı-. .. ue.eler ınenpartf nmlel tir ban 1otncle 189 tma ~. 1ilL ': 1 •11 (Alt,.,.,. 'ancaa) , .. ,,.,,.,. ._.. .. , Takla kadar deYUI etmfftlr. ·- MtuMadeilı .......... ...... ...... . - ~ ....... Dttt.Glat 
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l!örüşüm --------] ı'Um~mi Müfetti~im iz 
Ö Z L E Y 1 Ş Ôgretmen Okulu 

----- R. F. TAŞKIR k d 
-Al }Ad 1 ~ • ..:; ... .ı ba ;;.., ampın a ... 

-Benim BugDnkO at koşuları -----(Ü lit tarafı 1 lncld~) 1 fevkalade süratı ve bundan pekte qıta 
G ·çen hafta noksan bir idmaula C:Ordnıı- kalmayan mukavemetile koşuru toplu 
en gelmlı olması bu hafta iç•n muvaffa- götllrmfğe sebep teıldl edecek ve a~ıebl 
kıyet üm'dtne saik olmalrtadır. ihtimal bin metre mesafeden bııtayıcak Özley4ten herkes biraz olsun a- e 4 e e:pen ,r...-.en, ya6 ... aşan 

cıyla bahseder ama ben özleyi.'l erlşil - bl.tıradan, ayaf;a düşen sanattaın ürk
mez bir lezzet diye tıınınm. Hatırala- tüğ'üm çekindiğim zamanlarda uzak • 
rm eıı kaba. en vahşi çizgileri .bile öz- laşmağı severim. 
leyişin boyasına kavuşunca ne kadar Özleyi bana yüzün, hatırawn, sa· 
yumuşar ne kadar tatlJlaşır. Özlenen natın mehengi gibi g-elir. Muhayyele -
yüz melekleşir. ÖUenen batını kuts1ı mi istek ve l:t.\Sret bürüdü mü, uzak • 
bir kisveye bürünür. !aştığım öze yaklaşmağa çalıştım. mı 

Talebı ile hasbihaldı bulundu, lıinci koıu: Koşu kazanmam~ bay o•an botuşma ~u koıuya . lşttrak ede: 

1 fi 
' 

f. bl 1fl vanlara ll'ahsu:t 2000 metrelik bu koşu· hayvanların bakıkt kudretini meydan 
m S3 ( &r Ş8r8 iDi r lı BOCi ya altı h-ıyvan iıtlrak etmektedir. Muh koyacaktır. Kızıl beyin Mesudu ile De-
progr8MI fafbikedildl telif koşularda k 1ıularına şah·t olduğu· ~irin de lıtlrak etmiş olmaları aza:, 

- - M- muz bu hayvanlardan bııy Recebin Fet· dıkkat ve teyakkuza lcabettlren 
4' • 7 · 938 Pazartesi gııııu Say.o u· be ı k f k lfd meral& 

b 1 d 'l iyesl!e bay Hasanın Bornozu çok mub se P o muı oşunun ev a e 
feltfş Ekselans Trhsln Uzer, bera er n e idi ki h t d ld h ·~ı ve alakayı calip bir ıakllde devam ecir 
E·zurum Valisi Ha~im lşcen, Atn Valisi ~eme r g~çen ~ ta: o bu6uC gı ı' cetl hissini vermektedir Bay HaıeJllll 
Bay BurbaMdd(n Ttker, General Zitınl, oş'Ju sQ~Q.k ~mit o aca ve ~~t ;m - Meııudu üzerinde toplana'n ümitleri bak· 

oturmayı sevmem. Toydemir; Kültür, Ma1Jy ', mü avlrlerl, lnyulçarı ~ a: vazlrett~n bt a eye lı kılacak dQzgün ve muntazam bir KO' 
-------------------------~-- KO.ltor ve L'se dfrtktörleıi ve d!lhıt bir ~o muş o ac tır. Devamı r temftpo şu yspmaya muvaffak olursa bu koflJ• 

l 
1 
V f R ı d k• kaç zat bulundux-u hdde Bo&aıda bulu- ı\A koşan Borr.oıun bu kc•şuyu muva a· , k'ld 

Özlenen sanat bususl bir mana anlatılmaz bir zevk duya.rım. 
ile büyülenir. Sofraya bile acıkmadan Ne mutlu özlenecek hatırası, sa -

natı veya davası olanlara. 

K bt •• b efl• Il as l• t'za ran a ] 5 
& ı. ·tl b uld- B y Ab- ya latlrak: edecek hayvanların ha 1 

ı ı goçe e n•n öıt-retmen Okulu k•mp1nı -retten- aıyc e aşarmuı m m ur. a k .... , 
a • a k ı lv-id 1 du'az'z Kızıl,.ubo"'un Hurmasının saha ya talilerini tayine hizmet etmfı olaca "" 

k. kJ . d d.. d. • dlrmıf, k a Dp umandan.arı oku ares y & B ft b kh d- ·d· - k uı\11111 

d. d. tet 1 erı n on u A ı be ,, d henüz dah'l olması ve hakkında bir fikir a anın u mera o. uncu Ol tyar ıyar Il e ve selam1 durn ta e tarlllın an · b sabırsızlıkla beklemek koşu mer .. kWart• 
istikbal edUmf•tlr Çok ili ıa l'e haztr- edlnl!ememesl koşunun talfıol elkl teb· bft 

d l l k 1 ((), t f f 1 ı cld~) Y • ' dil d bili H d ı B nın zap'edllemeyen heytcanlumın 

O Oşina arı yasa • S ara l n lentn S)fiad& yem• k J8Dd'kten SODr& f 8 r. er ne e O sa ornozun ifadesi olma\ta1ır. 
ce bu ne 0 , oe de öt~kidir. Bence b ·1 çadırları gezıniJ talebe i'e hasb h,lde bu hafta muvaffak>yttle koşması kuv- C. Karhdağ 
b'r Şıırk musikisidir. Bnlün şark millet- belurmuştur. Bu~dan sonra talebenin vetle memul bulunmak•aiır. 

Bunlarda 1 l çoğunun lerl aynı mUsildyl benimsemiş ve kul hazırlad ğı \ eğlence programı latbi ': a baş- Üçllncü koşu: Yalnız kısraklara mah· 
nüfusda bite lar mış'ardır. · Janmış ve il'< defa roıı smıttan Ahmet sus 2200 metre mesafe dıhflfnde yapı· 

Bu o~rk musikisi n• re~e d~ğm~o- hercanlı ve çok samimi sl'z'crlle kısa t lacak k'>ouya beı kıs:ek iştirak ttınek-
ka yı tla rı yoktur ur? Bugun ıark mllletlerı musı dsıne bir tıitabe ıöylemiş ve büytlklerlntn ken-f tedfr. 811 koıunun kahramam ad~edi!en 

Fransız Meclisinde 
Atatürk' e. saygılar 

Kıbh göçebelerin, aı t k ıöç• b ~tık bakıLı s' .. t~ Japonyadan · J .ıponlar da dllerloe ka~ş1 gOsterdlil alikaya ve L•yla Ay hanın ıeçen haftaki muvaffakı-
te'l ''al geç rek bir yerde kartr kı'ma dahil· Tu k ye Cumhıı lyethıl? garp hu- kerd\lerlnl görmek fç'n kampa kadar~yetl ve her nasılsa btıtnıı tahminlerin (0ıttarafl 1 lnold•) 
huı lcap etm~ ktedlr . ı-:vvelc' Kek tlt dutlarır a kadar t:u ır · u~ k\rınln yaşa- ihtiyara zahıııet buyuı:ma'a"ına karşı bQ- hlltf.na olarak hiç koşmadı denlleblle SttvArilerlmlzln glrtıi de 
Is" an ettirilmiş olen bu göçebe!erd~n b1 nakta oldugu görn1ür. Ha\ ta bu tcaba tün taleben\n mtnMt ve şü'tranl.uını ar- 1 cek derecrde bozuk bir tempo ile ko- heyecanlı oldu . 
zı 'a .1 orada duramam,ş\ıır, geçenlce~eler leri ~I t cnf~ ve, Balk:o~~arı da . aşmış· ~r . 

1 
zetmfştir. Sayın Müfettişin kendıleıfne 1 şan Su"•, ile kareılaşmıı bulunacaktır. Reyhaııiye, 8 (A. A.) - ~dOIU 

78.f nd.ı 8ıris, Diyarıbakır ve Van taraf ıt· ıBugu ı B!\lkan a~ın mıl i rn~ ı~ll .-rln e veklleten söz söylemesini emir buyur :Pedlfer g bl ziyaa uğradığından dol~Jl hl· ajansının hususi muh•birl bildiriyor 1 

r na d.ı ğılnıı,ı rdtr. Bunlar hUku:ntl 1~- ~ak r11~a:elertıı bulırak lubıld r. duğu Aarı Valisi Burhanettin de Okul rlncl ve ikinci hafta koıularına ıştirak Fransız ve TOrk ·aıkerlerhiln mGD••a,et 
n tııden tekrar top'a'.tır ıa~ak , ıthrlmı· İsted~m ki gncü~ yeltiğl iar!ar şar- idaresinin ramlml hOsnn kıbulDntl, tıle· : edemeyen Cevdet Karlıdatın Af~liDln teeis etmeleri için Kırkbaııdan bare~tl 
z• ıeHıilmekttdir. kıt gld~yım . Bu mu~ı~lııl ı doğd.uğu ynl benin sıygı ile karjılaması!la ve m!sa- , de bu koşuya lıtlrak etmf~ olması bu eden 'fürk süvari lutası ötlrdın •:,.ti 

Dü'l bınlardan elli bfş notu~ ş h 1· d f itlse de R'eçerek bıze reldltı yollan flrlerlne ka·şı söyledikleri heyecaAlı söz- koıuya ayn bir ehemmiyet ııave etmek- Reyhanlyeyegelerek{karşdudı.Karı·lllP' 
ı~Uril:n1~Ur. H ps\ d" tekrar Ktlkite, gö ıylm. 1 ·anda bunu buldu~ ve bir lerlne karıı teşekkür etmiş, ganç ötret· tedir. Afet muvaffakıyetli koşulanndan merasiminde bir kaç yl1z atlı ye At• 
Jr; ıo rlndl'n iki al 'e de ta~ka yere ıev~e- çok mal<lmat topladım. Bu ma .Omatı İs· menlerin memlekete ifa edecek1erf vazl· birini bu koşuda gösterebilirse, koşunun takya konsolosu Fnnsız nişancı kıt••tl 
rtl!cce• te: dir. Bu göçebelerden çoğunun tanbul Konservatvar;.n_da TO.ık musiki tenin ehemmiyetinin devrime ve Cum· 1 

seri gitmesi kuvvatle muhtemeldir. An- kumaudaoı hazır' buluttmUJlardır. 'f4r~ 
r.ürusda kayıdlatı dahi yoktur. Hepsi tarlblnt yazan ko'Dlsyona tevdi edece- hurlyete y1pacaktarı h zmetln büyOk\Q. c -:k kondlıiyon itibarile h~noz kıvamına askerinin bttşında gelen Alt>ay şıı•rtl 
.iıs ntru~a kayd ~dlllceklerdir. ğlm. · tünü, vatan ve milletin e'\ mühim ı,!erl- ' relmemif bir idmanla bu iıl baıarama- Klnadlı Fransız kıtasını sellıiılaauf ff 

Bu göçebelerin baıı boş olara~ Dlğn aredığ·m nokta Kare göz ve 1 niıı üzerleıiode bu·u dutunu ve litlkba· yacığı da t1hmln edUmekt~dlr. Bu h~ fta resmiıeoltten s:>nra askere lltlr•Jl'' 
t<>plu bir h <tlde oradan o· aya gltmeltri otta o;nu denilen iki mlllt temqamızdır., Un btıtün üıntUe inin . öğretmenlerin o· ~ prova\aıında çok iyi rekor gösteren ~:nrl ve·ilaılştlr . .10 binden fazla bJI• 

Y
ol üıerln1e bazı b rs ılıkları da sebe Bu• l r hakkınd~ dı ma1Qmahm•zın da- muzlarına yüklendiğini çok açıt blt ifa- ; Yıldızın · coşuyu götürecetl muhı.kk;1kt r .1 eRlettce'er yapmakta, askeri alkıtlaDl•k' 

b. d yandığı esaah hır veılka yoktur. Eldeki- de ile tebarOz etth't kten ıo.:ıra eıtlenc' ' O:t•lkçe ·mukavemet eden Yıldızın başı ta idi. :ur'"" 
blyet vermek~ej(r. Kanunen ır yeı ' l Be 1 't Şu-' .. oturmelfrı mu~ arrer o'an bu fÖÇ -bele ler yalnız tahminlerden lbarelt r. n programı tetblk edilm1ş ve ıaı.t 11 da · boş bırakılmayacatı da bir emri tabftdir. R!'~hanlyeye gire~ Albay .,..,. 
rio artık bundan soııra eskisi gibi do lranda bulundutum sırada bu iki Türk 1 muallim ve tahbenln ıamlml altıları L&y1A için iyi bir avantaj teıkll edecek Kanadh ye, siyahlara burQnmilş blrJaiDlf• 

' d'l ı "t• temqasının menıel h 'k kmda da bazt aras nda sayın mlsatfrJer uturlanmıttır. olan bu vsztyetin L~y:aya müsait bir 1 rucuk elb'ses1nl yırtarak dııarı fır~·-'•• 
latmıJa•ına m'lsaade t ı m yecea r. 1 d l k k d 1 lOJll' ma'umat top a ım On an pe ya u: a · · h"sat temrn edf p edemlyecoti de bu al ve beyazlı elblseal e • hof ıe lal'' 

aeıretmek flkrlnde7lm. A ı:. k mes"fe dah•Udde ~o,an hayvanların demı,ttr. Bunu gören ihtiyar, renf 
Tı ansit otobüslaı inin - Seyahahoızdan m.emnun musunuz? rtı" topra bu _mesdtyf innsalt ·~ralt dahllinde kes hünıür hünınr atlamıştır. ,,.., 

durak yerleri -:_-"Evet. .. F~kat. gı:ierken vasıtasız- l J ç karıp çıkarmayacaklarına bağlıdır. Bu Fransıı kıtaatı kumandanı .tar
8 

bfr 
hk yuzunden çok. muıkillit çektim. Teb- dam arcıan TBZlyete nnaran L~yl! hncum işaretini dan askert kumandanlarımız şerefiD dfl 

Trenslt İşletme MOdtırlDQtınden al rlze kader bir yük kamyoneıl !e gitme- I Yıldız1an almıs bulunacak ve 0 zataan ztyafet verilmiı ve kadehler Ulu ÔJI fi• 
dıtımız cevabı neşrediyoruz.: ğa mecbur oldum. K~myonttin yülle· kurtu/uvoruz hıklkt n heyacınb bir ~oıunun çetin Atatürk'Qn sıhbıtlarına ve iki ııılttt 1• 

Gaıe~eofzln 9 / 6 J 938 tar:h·i nush'· m'ş o!dutu ticaret eşyasının. ıllm!ü" e,T ; ! safhalerının halledilmek üzere olduğu ordunua eerefina kaldmlm ştır. SO~ 
s.nda• Hakkıroıı yok mu • bathtı a't ındıı muamelesi oldukçı uıun sllr· Gölbaıında rapılmskta olan tutla faallyetine ıahit buJuna:uı o'ac8ğ z. Ge- lerimiz ıereflne ds Halkavi tarafıD 
J\ Utar eden şikayet yuısı tetklll edilııl dütU 1\ ia hudut üzeı inde i'<l ıün kal· ve kiremit t~brlkası,_ fmalita b?flayacak ! çen h fla:-ı 2400 m~tresln' muv ftakı· bir ztyafet verllmlttlr. 111 Seyıüs~fer tarifelerimizin tetkikin· mak ıaı m relri. Yatacak yer yok ... hale !elmlıtır. Tecrube oJarak çlkarılan yetb bitiren L~yl& çok yQkseb bir rekor Bayram yarın ak,araa kadar d•":ıı~ 
don de anlaşılacağı VfÇhite otobüsler.o Yıyecek ycık .. Kendimi mükemmel bir 1 k numut1e kfremlt ve tut'aların ~at- 1161te:memiş olmakla beraber, bu mesa- edecek ve Albay ŞükrQ Kuıadlı Ant 
Erzuruma muvHalııtları iündOz~ mr:sa- ıehir o'a'l Tı.braoa ıtıç attım. lube muvatfk ol1uğu gOrOlmnımr. Kıre- f'lyl ıetb"St çıkaran L~ylinın bu haftada yaya ~ö!lecrktlr. 
diftlr, B'unler !çin du:Lk olarak telb t - tr :n hakkındaki lbfüu1arınız? mitler Esklfehir v J Marıllya kfremltleir aynı muvaffakıyatlnl tekrar edebilmesi Ant ak yada fener al&)'J ,, 
e1ilen ıı:ahal Gö.ba~mda mfüt kbtl - Benim 1törOşllm~ röre lran an- kadn _mukavtmdlrler ve aynı e ?aafta· kuvvetli b!r ihtimal dııh'llnde bulunmak- Antakya, 8 (A.. A.) - Aaad01~ '" 
transit caddesi yakıoında olup buranın mt bir ıüratla terakkı etmekte olan dırlar: tadır. jaosının bususı :muha_biıi bUdlrlyor. 
yolcular Jçtn gayet müsıslt ve eherifli b' r memlekt tdr. On senEdea beri yapıl- F abrlka iki ınn ıonra mam"IAt•m DOrdilncQ köıu: 2400 metrelik mu· if!C& faner alayları tertip edilınff, kO~ 
o'duau şimdiye kadar ·elde ettilimiz mıı olan büyük J~lerl ber ,ebi·de ıör- p'y.uaya çıkarı c ıkt·r. kavemet koıusunu te9kil eden bu koşu.l los~uk ve Türk askerfkum1tnda11ınıİI ::, 
tec ·üb,ıerc:e 1 anlaıılmııtır. m mek kabil d ~aı dlr B. b• h d ya alb at fıtlrak etmektedir, Gt çttn haf· I metgah1 önDnde istiklal marıı ç.W: ./f 

lf eV, lr 8 l r yan 1 ta ko111sunda ço\ Qmlhl "'Ö"Dnen Cey· ve BüyQk Şefimiz Atattırk.'Un ııbba .. ,. 
G!lmüşantdeki durak mabalfütn de HAVA • 1 • " tıynı nçhııe Jo'cul~rın tam men ib~lya· Oltu, [ Hususf] - O'ur nahiyesinin IAnın ayağında peyda olan s'vilcelerle 1 saadetleri temennisinde b11Jwaar• sıarıı' 

ct!lı ka şıladığını blldlrlti:.ı: ~ . i _ 988 saat 8 rapora aıatı Pcneskir;l )cOyünden Osman oaıu bu koıuyu tam bir muvaffakıyete isal bahlara ka1ar uyumadan davul 

VEFAT 
Alay m~tlülüğüaden ıpUteka'd Bay 

Akif'ın oğlu, füzuru 11 Lisesi taleb'dle
rlo::en Ze~ er'yı dün ylrLnf yaş·oda ol· 
du~u h ılde a~kte i kalb;ieıı vtfat l t ufı· 

ttr. lstidadtı bir g •rç ı.farı Z<3kerly.a'nın 
ebıif ıal bubetl bir zıyadır. K~derli 
\Jetine baş sağlı tı d lerlz. 

a ' f 

Şabamn evinde kazaen çıkan bir yangın edememcsl k"oiudan beklenen zevki ıeslerl arasında etlentller yapaıaaıştıt·r, 
Rllıglr su· atı: 2 • 4 roe'r• · r. ero~sinde ahırile birlikte ev tamrmen kaybettirmlı bulunuyordu. Bu hafta 1 Türk ' 'e l •'rannz kumanda1116 

ROz~lr fs lkamt tl: ŞimaUtıırki yanmııtı!'. Zarar 300 liradır. Köylüler tamıssıhba olarak sahaya çıkan Ceylanın il ıerellne zlyafeıl~r stf' 
Kuru hararet dtr~cesl: + 28 O yariının ıondnıülaıeslne yudım etmiş· daha d11zil1n bir koşu yapınası ıayanı Antakya, 8 (A. A) - BalkeTi 6,-Aıamf hararet « : + 28 O lerdir. temennldır. Bir tali eseri olarak geçen kanı Bsy Ab:lulganı Tnrkm9n taiafıP t" 
Asğ • r1 • • : + 13 9 •-••••-ıı:m:•••-ll*E.,.:Bt· hıfta koıusunu ku.anan Ejderin bu haf· yarın akıam ukerl kumandailJatı~~ tı' 
Ru\ubet • : Yo 28 Bu aece nlSbetçi eczane ta çok yeni ve kuvvetll raklp'erle muhat retine bir ziyafet verilecektir. zıy•~ 
Yağıf : Yok ,.. olduğu d\i}Unü:tırse, bu koşur; un çok Delenı Albay Kole lla bütUD Ft ı,t' 
Hava taıylkl (Erzurumda) : 609.3 .. v AT AN. eczanesid.ir çetin bir clJale sahne olacığı ıtm 1fden aıkert kumandanları hazır bwunac•1' 

• « (Denl:r. silvly tslndt): 755 O tahmin edileblllr. Bay Yalrubwı Ejderi dır. # 
=__..- it 

İSTEMEM '! ' 

lylleştftl h klonda haber alınctc 
' - Memnun o'dum, dedi ve ayrılır

ken de kend 'nl takdim etti. 
- Ben ressam Mahir. 

Uzun aile fccıa'arı gtçlrdlkten ıon- kapısının önünde gördG. Bu tesadiif::cll' 
ra, timdi kııı ile terabcr oturuyordu şey diyemedi. H~ttıı bir azda ~of ~ 
Hayatları fırtınadan ıo'U'akl &kıamlar Beraberce Taks1me doğru yürikfuler, fi' 
flbi S8kln ve mazbuttu. bir şey konuşma1ı1ar. Bu kısa ıtı~, 

ki...-' Bu üç kelimelik cümlıyl söylemek. Nermla ortıı mektebi bltlrdlkden culuktan sonra hatııuını yo tı'' 

Roman: 2 Yazan: Selim BABAN 
t
içln, zava!lının dili dıtmatında hayli te· sonr• llaeye glrec9ktl. Fakat babasının Pa.stacıda bir dondurma yeııat 
pindi, buna karı•, g tnç kızıo ıözlerlnde f i~siz kaldığı bir umanda tahsilden vaz- llfiııl -reddetmJıtl. · ~ 

G• nç kızın eUerl t'şelerle dolu ol 

1 

Genç kız da ba,ını at kaya çevir- can s k•nbıına benzer bir , .. y okumaiı, ıeçmt~tl. Meşbur kadın terzUerindtn bf· GDnler ilerledikçe, lklal de ~,o" 
dutu içfn, h1?men eıııemed'. mi,u. Tekrar gözzöze geldiler. Jo alaka ve dikkatle muhatabmın söıle· rfnln yanına ltcl diye ıl rmrı. so:ıra ya- rlne karp bfglne olmadııdaruıı 

Mahir, !erden limonlan tC1p'a'1ı. Yo· İkisi de utandı , tebessllm e~lver· rlnl dinliyordu. _ nı yavaş makastar maavlnl bile olmuıtu. lar ve bn fikre ahııyorlardı. ,,-
luıı llzerJndeki bir b kkal dQkAnıodan diler ve yine yollamıa devam etti er. Beraberce JUıUyorlardı. Mahir: Hahz Ruıen, kızındaki, coşruıılu· Şimdi Nermin, atelyedea çı~!ı ... .--
blr kese kAtıdı lstEd'. Mahir : - Bf'n, dedi, eter hurmdslıllk ıay- tan farkına vardı. man etrafını arıyor ve Mahire rası-

Oenç kız, kızarmıttı. Ne diyeceğini . - ~tbar kızanf • dl yordu, keke~ maısanız, slzln kim oldatunuzu Otren· - Neyin var? dedi, ıallba ikramı- se, bayatı müteessir oluyordu. ,,ıl' 
ı 11 rmıştr , ledlğlm ıç'n benimle alay ehb~dl. Vazl- dlm •. MDsaade ederseniz, lımlnfzlı hitap ye aldın? Abbaphklan samlmt bir ırt•d 1,r 

- S'ze zıhmet oluyor. Efendim, yette Oyle tuhaf ol~u ki... edeyım : Nermin hanım 1 Nermin yeni bir ka'p oynunun için çerçevesini aımıyordu. Bu d?ıtiuıu' 
dedi. Ayni yokuıun uz,rlıı:\r blr~lrlerlie NermfoJn yüzü kı1.ardı. Alakanın de. de olduğunu hlsatdlyor, fatat lnauamı · kına varan arkadaı'an • ood'" 

Mahir •Estcğfurullıtb• demek için hlr kaç kerre daha tesa O t~~ er. :- receslnl tartamıyordu. yordu. Ayak tıstıı blr yalan uyılurdu · - Mahfr reaaam a~natklr. • 
kekelerken geoç kız : kinde birbirlerini tı:~:~a; ~ an . f~l · O akşam evlne daha aevlnçll dOndü. - Öyle mo,kOlpeıent bir mebus fazla ne bekliyorsun? Diyorlardı. 

_ Babam rab:ı,t•ıız ve U6ç'arını al- diler, lktrclıfnd0e, b d ıfr aş e~~es 8 Babası da reçlrdlll uzun ve müzlc kaTısını memnun ettik ki ıormı dedi . Nermin hl~ ba fikirde detlldl• ıl 
. . . lsel&mlıştılar. çün ıQ f a. pe-. .. artı· bl ·ı d k lk t E bi f t 1 S b 1 ' . • ,. rl ,ş dım Fakat he?sını bırden taşıyamadım. kar ı a alml terdi. .Mab~r a kasını çı · r ıoı n ~n a mıf ı. ve r ır ına onra u ya andan kend'ıl de utan· Beraberce Beyogluuda yukl ot~rı· 

Ben ıı~e .• Dedı. kar~•Y i ş f P gibi g'lrdl. Babsaının ~oynuna nnldı, dı. TafsllA•a girfımedl. hayalinden bile eçtrlrken tı • 
Mahir fıpkasını çıkardı. l .:_ Bonjur hanımfendf, de1'i. O da lçok ~_,yif.l oldutu zamanlarda, moıteri·ı - Zavallı çocuk! Diyordu, acaba dıtı bfr takım ftklrrer payda olufo~; 1ş 
- MU ... Mn .. Mü ... sadenizle! dedi. lfldtllr lşfdllmn bir ı.-sle : · · ler gıbl 0 da babasına: pepemel'ğl geçmeı mi ? yaller g6ziiniln ononden rt1ıııl 119 
Genç kız iÜlQmsedi. Birbirinin eksi ' - Bonjur ! Dedi. - - Hafızım! Derdi. Fak.at bu tabid Sonra o pepemelltl yalnıı bot gör· pıyordu 

lstUumette biti yokuıu çıktı. DJgeri in· Beılncl defa biraz durıkladılar, Ml· · pek ıullıUmal etmezdi. . melde iktifa etmeyor: ,,,> 
ıodl. üç bet adım attıktaıı ıoar11 Mahir b'r Oeoo kızdı~ bab111nın · haat•hl•· J Nermlnln babau, yııhut hıfııı ha-! - Hotl. .• Hoı konufu)•or, diyordu. ·- ' - C~ 
11kuı111 bıkta. aı ıor4u. · - · nende idi. . , .1 Jk.I ıkflU' ...,, llıblrl teralllıatıll\ '" ..-.... ,:,. · 
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EN SON HABE RLER.9 
Pragda Büyük Sokol Bayramı 

3 

12 Nakleden: S. A. 

Atatürk'ün yolu, 
Hakkın yolu, 
Zaferin yoludur 

(Bııuınl 11/tdtııde vıoı) 

Akdeniz sahilleri.Din en ıüzel bir 
1 

~erinde Domuz burnunun plgelediği 
bu güzel sahillere ıiaıdi saadet, bu
lur ve sükü'l ıelecek.. Biitüa pro-

Yüz altmış tayyare bir 
hava nümayişi yaptı 

Südet gazeteleri de Çekoslovakyanın 
kuvvetli olduğunu söylüyorlar 

t:,gandacılar, g6zlerini Öne eğ~rek Praa, 8 - BOJ11k Sokol bayramı 1 Bayram giinQ 160 tayyare de aJll· 

Kadın meraklısı 
bir tüccar 

d .. kere ~aha utanacaklar ve but~ müauebetlle, borada muazzam şenlikler ca bir hava nümayiıl yapmııttr. 

T\Uıya bır kere daha giSrecek ki, yapılDU1tlr. Mrmleketln her taraftan re- Bir \"ugoalav m~•uau .. UB aözlerl 
iirkiye yalnız hakkım istihsal et- len Sokol tetkll&tına mensup ıençler Praf, 8 - Sokol ba7raalaınne Yo· 

llleıini bilen, başkasımn arazisinde ba7ramı görmek lçln taıradan relen- goslav mebualerl de tıtlr&k etmlflerdir. 
ıazn olmayan, maddi ve manevi bil- ler ve ecnebi heyetleri Ue tehtr 90iı: Yoroslav mebuslarından bir zat ga· 

Develer köprüyü geçtikten sonra 
karısını nasıl boşamağa mecbur oldu? 

tün kuvvetlerini sulh yolunda sarfe- kalabalık bir mmıara arzetmektedlr. zetfcllere beyınabıda demfıtir ki: 
den modern bir millettir. Ya!mz ekzuı':ı.ltrl ae711tmek için - BQtün Slavlar hüı olacaklardır. Mahşelrer o gün de akşama Oc'.\da.r mıı a.1dra.nıarın hükilmdarlann yanında 

Fransa Tiirki enin uzatbw dost- lkl yü:r. elli binden fazla 1eyfrcl gelmlıtl. Bfz Yuroılavlar Çekoslovakyanan hür· sa'bretımeğe mecbur kaldı ve elk.şa.m olup hizmet ed'l.p bol bol para kazanırlarken bl
ltık ım· sıkıy km ki gıb h Bayram gQnQ Cumhurrelal Bentş ıer.f rf'tftlne sahip o'mas:nı bl!r z;m!n lıte.I orta.Il'k. lk.al"alnnca teknı.T beyza.denln ya - zım 'bura.da 'böyle sefalet çekmemiz doğru 
... e ~ sun. • sı a a, a tsız l tri1llnütde mevki almııb. Bütnn dOnya rJz . t wıu. gltmeilt i1zt1re hazırlandı. İçJndeld değ:l.:ld.1r •• Alrtık bu tenbell1i1 bıraJop .sen 
tden sıyuetinm yıldızını parlatmış- mtlletlerlnln sefirleri, ataşe milftt.rlerl Çekoslovakya kuvvetlidir t sevda ıa.teşt onu yaıklp k.a.vuruyord'U. Bu de bir hüküm.dara. ıntı.sa.p et. Azıcık hali-

. Ve hakikaten Türkiyenin dost• bıyramda hazır bulunuyorlardı. Pnt, 8 - S>kol bayramı mQnast· ~le Dudunun kafesi ya.nına gcl.d!: mız dUzels1n dedt . 
l~u kazanmakla, Harbi Umumi- Bu sene Knçük Antant devletlerine betJle Dl Çayt flllllndeki SQdet ıaset .. al I -Dudu dedl. Benim hallin ne olacak! Bu ıuı~ 4tlten t'Pahl atla.mata. bar 
denberi ilk defa bu derece muvaf- mtnsup aaknler de bayramı J,tırik et- ıunları yazıyor: . böyle? ... ~yüzünden gece gündüz ışı.m ladı: 1/ 
f•luyetli bir adım atmıştır. Burada m'tl!rdir. Romen ve YugoıJav ask.erleri • Sokol!ar rösıerm'ttfr kl, Ç:koslo-1 gücüm ağlam&k ... Uyku uyuyamıyorum., _ Dotmı söylüyorsun... Fa.nt sent 
~ransız Ba kili D l di il H bllbassıı nazın dilkab celbedlyordu. nkya ku"vetlfdlr.- 1 Rahat edemlyarum. Ne yapa.yun ben? n~ye bırakıp gideyim? x.ıme ıtımat e-
tlti\:e N fVeBo . a ad ~e e il a: Bana yol gö.!ter. Yok.sa: böyle «iderse ay-' debtllrlm, lnanınm 

ı azın nenm enn ve en K d •• 1 • 1 • ı b r.ılık yüzünden hasta ve ha:ra.p olaca.ğım, · • _ 
:rüş~erini de takdir etmeden reç- u use ngı iZ er oyunaldiyince Dudu buna. cevap verdi: ~adın: . .. 

Yelim Be-ı- ,. __ .ı-- _ ...... ol.... Bnırorum, dedl, a:yniıta muka ~ 
T · · . - uJ0111 sana ne ·-.uw· ~ u.Ll-

lt ürk - F ran9ız anlaşması mtina:. k •• d • tum ırn:alQ.mdur. Ve bu yUzd~n bana dajvemet edemeıaın ... Fakat tıt:ara.hğın acı .. 
hetıeri Fransız milletinin devrim- as er gon erıyorl sırlarını ıgel1'p söylüyorsun Benim sa.nası ayniıtm acımıdan daha şt<tcietlidllr. 

ltai Yaratan Büyük Atatllrke hilr- ar ecıeoetım na.slıhat va.kit .g-eytp hemen Ha.ttA ~~-=~llğe cehennem azam de -
illet . mlfler. ~ müreffeh bir halde bulun-ba ız~ar etm~sini, Türk ~llnyaaının sevgilin beyzade~ yanına gltımendir. duğu zaman sevdliinden lezzet bulur. 

f, Ylik ve tebcile değer bır muvaf- A b l • k d b • • L Çünkü va.kılt c;ıa.'buk ıgeçer. Belki de&id Yoksa. ıtnsa.nm sevişmekten b1lr ıezreı aile.-
kayeij sayıyoruz. Ta çete erı üç'ii a ın, ırı ÇOCUIC, çıkıp ıellverir. o zaman kavuşnak 1lınit- maz. Eğer atlına: Ben buradan gittlı-t.en 

Türk vatandaşı için ne güzel bir _J k k J h l' _J d l ~~Un orta:ı:a.ı~n :d sonra ka.rıın köttl yollara sa.par diye. lbir 
~ukayese lAvbası: Padiphı tehdit aO UZ İfİyİ aQ Q Ô cı'ifr, a er mahcup oı~uğusp gi'bl, beyzadeye arş~ şeygell'Y'Ql'Sa,buanea.klkötü~end~en 
t tn sefir ile Türk Cumharreisine, mahcup olursun dlyince Ma.bşeker sordu· başka btr feY değildir. Böyle 'bir 1' yup -
liygılanuı bildiren bü ük bir Avru- Ku\.'iüs 8 ( A ı\:.) - .Bu~Qn O~h· dan taklb•ta baılayaolkhr. _ Hind şe~ spıahinin kansın~lma.k ~tiyen tadın kocasının yanında lbu-
d;ı devi f y t den ro .ra bur-dya llu\JtyeUı mıktarda ln ı Y cf t 8 ( A~. A. ) - Bugü ! ıehirde ~ asıl mah old ? Anlat ta dinli- lundugu zam.a.n da ya:ps.blllr. Bugüne 

liu- :e!: · kü nkliı- ve Atatilrk ırlllz asker; 'plmt~tir. B:ır.h.ıda~ baıka- 2 ~rap tarafın1an Oçü kartın va birhl 5 yeyjm~ cup :u kadaır benim b&41J1'ldan böyle blft' if geç-
~"'riıııinJ:hn ükl~ğü ~ 1 da a<ker. ıel· c -~ söylenmektedır. Arap yaş ar,nda coe~k ol~ak Qzcmı 9 Yahudi Bunun lliJe!r'ine Dudu hiU.yeyt anlat- memiştlr. Bugünden sonra da olmıyaca-

y · İBAD 8A.BAN I ç li erim' yeı:ıt kan iO)gunc~luklar kama lle 6:dUrulmOııerdir. Katiller kaça ağa. ba.şladı· ğı muhattaıktır. Çünkü sen de blltrsin ld 
'- C aıtmakta oldutar.dan bu k t•at durma· ça~ac Arap ç;ıtelerfne Dtibıak etmlılerdir. m _ va.ktlie Rlndista.nın Merzeban annem, büyük annem, o~a.rın anneletL'1 

~lalatua'\l8 Karsdan .-. 1 -- şehrinde bir spa.hl va.rdı. Bu spahln1n gU- h~~, n=~~~ ya.şaya.ra.k .şöhret bul -

d ~ .J 1 n g ı l ı z ta I yan an ıa, m 4'!ası zentği pek me$lur 'bir k:ansı w.rdl Buka m~a . .u~ e.slına çekEt- ve bir ada-a m ız' ık - ı:.iil ı dın bütün güzelliklerine !l'a.ğmen ~amusl~ mın bu yQMen ka.n.sını terkett.ıtı meş .. 

boğa gönderilecek t tb• k d • ı • k • •? olduğu kadar koca.sına; dıa sa.dıktı. Spahl hUl'dur dlylnce alpahi: 
it~ lılaııtva v111Jrtlnln ııtırcıhtını 11· a 1 e 1 em ıyece m 1 hiç bir ~e meşgul olma.dan yalmz kan- - O htiye nıwld.ir? diye OOrd.U. Ka-
' 1 cı' 988 a~ocst lçi .. de Kara havali· sının Yt1zUne ba.ltma:la ömrünü geçirir dın anla.tmağa ba.Jladı: 
'.ı<t,n kart m.Jktardı1 dam11l k boQ'a te . - .. onu ka.tiyeıı ya.1n.ız bırakmıya:rak cece - Evvel zama.n içinde <bir tüccar ka· 

lit•ı1t. td'l 
1 

b ili t t k " Londra 8 - İtalya!I · lngilu anlaı •il' f'rauız cıue&eatae gore gündUz konUflll&k ve aev!fmekle vakit d.lnlaırın ahvatıne ıpek ziyade merak eder 
tltır ı 1 mu u v ye c' : arıur nuı tıtb'k m•wkUne konması m~se ' · ş, 11Qııd,n Ad171man K ymıkamı W"SI • 

0
• ı Pırlı 8 - « Llberte • gazetesi dl g~. K1Miın da kQC6.sln& karfl bUyUk Ve her ~ğl ye!rde bunu te~ ederdi. 

lli\~et lçız ve Malatya V(lerlner mü le•i iki tarafın ıösterdtgl mOşkilat Y · yor ki: « Etır Alman ve lıalyan nok- 1 bır muhabbet hissettiğinden bunlar pek BlT gün ticaret .1Q1n :uğradığı bir şeb!rde 
a~ll Z ki Malkoç botolan seçmek ve ılln'1en uz·m~tad,r. ispanya meselı~l tafnazarlvn kabul edllmlı ol111dı lıpan.lmesut bir şekilde ömUrle.rılni geçlı.rlrlerdl. evlenmek 1stiyeırek genç bir İcızla nik!h-
~1'~ •lınık lç' a Karsa ıltmek Qure halledlımeden muıhe leüln m~ı.lyete ı•· yada ne buxadar insan :r.arlatı ~lur nelKaıcrm Nıç bir zaman ~asına.: landı. Kadının ana. soyunda. f~Ukle · 

· ll!ıe gelmltlerdir. rtbUecetl h'kkıuda hio bir .am t 1aktur. de muharebe böıle uyayıp ıiderdl.; - Nlıçin evdıe ot'*'1yorsun? Git çalış. şöhret ~ lcadınl&r nrdı. Buna rağ -
1'ürk-Alman ticaret Baıvekll Çember!aynıo bu ~ususta ıı' Para. tamn! ~ Her gün hazırdan1men tilccaıta m çok iyi va.k!ltler geçnroı-

tllij . ınm kımuuında beyanıtta bu unma· ~r'lıerdl. Ufa1k: tefek e:şys.Iannı sata!rlar,lw. Kadın koca.sına bir saniye olsun sa.-
8 ıakırelerıne başlandı sına latlıar edUmektedlr. Blr çok muha-, Erzurumdan Şarka onunla elde ettiklıeri para lle..,.mt1htl~~dabtten aynlmadı. Bir glln tUceaJnn o 

illi t\ ~lta 8 ( A. A. ) - Alman ekone>- Uf mebuıla~uı bu vuUe 11• &,vekile ~m temin ed!erlerat. Aylar, yıllar şebin!en ~ası ica.p etti. Eşyalarını 
hl) ~fi baıdu Tür~ıfe heyeti reisi elddetll bücumlardı bulunacıklan tabmtn 1 aı•decek postalar böylıe geçt.if.. EV'de MJl'at'88. satıp barcettl-:topladılaır. Deve~ ve katırları& yUkleylp 
~ b 11~ın Menemc'lClotiu ile Türklye· edi'mekttdlr. ı 6 ıer. Kadın esva.J*nm ve c:fihazlannı blle y<Jf& revan oldular. Bir glln yolda g1dıer-
·ıı.·~ ~~lın büyQk elçiılni kabul ederek . 1 f el büyttk 0. ıS&ttı. Ba.şka. lllt' yerden gelirleri olmadıll !erken 1ketrvanın btr «~prU.den geçmesi 
bı~~ hl•n licuet mnnaaebetle•inln ı•· Bazt gazeteler. « Df ~tere e 

1 
h ı ( ıt tarafı ı tnclde, için de Qldr «11n fa.kir ve muhtaç blr halde 1.cap etti. Kenamn önUndıe bulunan d ve 

''''ıa~sl mes,lealn!n müzakerelerine kederler uyanıyor » merhnde &!r ev a- blrço~ teabhurlara uırayorlar. Karak6se kaldılar. Kadın çdk ıaıkıllı w . Kocasına: lbir türlü köprüden geçmiyordu. Dövdüler, 
~"d•r. lar kullanılrntJktadır. 

1 
Dofubayaıit ve c•va!ladı raıete oku· _Bir o.ş tu. tımaz olursan, blirada. a.ç-.mrlad1lar palra. etmedi. Bunu gören tile • 

l b v· ı . D . . E .. . d rnak zevki tamamen. kalkınışbr. Mesafe- bkta.n ö1eceğtDm muhak:kalktlr. Sıhhati- ca:rm kansı: 1 • ra zon 1 ayetı aımı ncumenın en: nln uzathtıaa lıız"mam eden bu beyhude mız ,.rinde, vtkutlımmız -.ğlamdır. Be·' (Arbsl ftl') 

llG,,!'•bıon . Sürmene yolu~ua 40XOOO iacl kUometreılndıkl Humurrin _köprn·, hali itlerin reolkmeılne de ıebebl1et G·· .. v·ı,,. . D . A 

'~" lı ltınıra•ı (2780) lira (47) kuruş be ie i keıfi ünrfnden 15 gQn muddetle 1 veriyor. umuşane 1 ayetı aımı 
~ ~~ konulmuttur. Mu vak kat tem 'natı (108) lira (53) kuruştur. 21 • 7 • 918 1 Posta ldarea,ne senecle azami bir •• • 
~~ ~tan Perf@mbe ıoon sat ıı de vlllyıt m~kamında topl•nacak o~n tabmtn ne iki bin Ura civarında bir ta· Encumenıden : 
""'-it ~911Cle ihaleal yap.laca~tır. Keştıni rörmek aate1enlerin her rtın encu .. jsarruf imkanını veren bu nnkn vui c· " 't, ... ~iaı ve hteklllerln d• muvakktt teminatile meıkftr rDn n asatta en tin a faab için :azeı 11 1 . t - onmnpae, Enlncan yolu Bzerlndeki Plrah·11et, Krılncan arasında d6rt 
"-~ "iiracaıtları (No. 519) 4. 1 , mmı men t 111811 11 beton köprü ve btr menf~z tneaıtı kaoalı zatf utullla •kllltmeye konulmattur. 
~---....:: zımdır. Posta idaresi bir ticaret mile,.. 2 _ Köprtıleıt9 menfezin muhammen bedeli (23167) Ura (50) kuruı•ur. 

·ı rab v•ıA ı· Daı·m"'ı Encu··menı·nden. l••I detti, bir amme hıımetf mleueıe- 5 - Sürülen pey baddı lavık görüldillü takdirde ihaleli 807·938 Cumart~l 
l' Z0ft J aye 1 • sidir. Binaenaleyh klrdau eTHl Amme ftlntl saat 18 de Vfllyet datmt encGmer.itıde yapılacaktır. 

"'lr,,~•bıoa. Ot ıoıul unrln:1e Eyldere köprOaünün tamir ve tahktmlle 200 menfaahnı dQftııımek mecburiyetindedir. 4 - Şartnf\ırıeal Vll!yet Nafia dairesile encümen kalemindedir. 
l.\ a-G; ~- in ia{a ve tamiri ( 2472) Ura ( M) kurufluk bedeli ketfi üzerinden Bununla beraber kati ıuretta dekovllden 5 - EkıHtmeye tıttrak edecekler muhammen bedelin ~· 7 buçuk tutarı olan 
~ ~ ) k llıudctetle aç'k ekalltmete konulmuıtur. muvakkat teminatı ( 186 ) Ura istifade edilmek mecbu rlyett h lliDde de mebalıl• alt Bank_a mektubu veya hususi mtıbuebe v~znesı heaabma bankaya 

1~11aı. d ll~ıtur. 21·7. 938 tarihine oatan P•rtenbe günü aaat 11 de vilayet mı· mtryola tıletmealle bir ıalaıma yapmak yatnılın dlpoıtto a1rçeıl makbuzu ile birlikte rösterllen gOnün saat 13 ünde Vl-
°"'"ıı~r~Ol)lınacak olan Daimi Enctımendt ihaleli yakalacaktır. KetftM rörmek ve tarifeler tııerindı ona röre bazı de· llyet dalmt enrnmenlne gelmelidirler ilin olunur. (No 501) 4-1 
'kCır il h,r rtın enctımtn kalemine Te lstekJileıia dt munkklt temlnatlle litl~Ukler yaparak mevcut bu nıana11ı • ı . .. . 
""~·· laattı er:cümene mQraeaeUuı ( No. SlS) ' - ı gecikmenin Onüne ıeçmek lcabeder. Erzıncan nhısarlar Mustakıl 
1 tab v·ı A • D . "' E .. . d Mem,ıketln dört köşeılle sıkı bir M·· d.. ı·· v •• d 
h zon ı ayetı aımı ncumenın en: munaale tem'n etmek iotn bir ook fe- u ur ugun en : 

~~'~ Ols.utı.r için beheri '480 kuıuı muhammen bedel üzerinden 400 adet ııra dakır~ıtları fÖH almıı o•an Cumburi- t - PlOmer Kazuındaki Ağa tu:r.lumda Japılıcık idare bfnuı fntaaU 
h tlııG ct\tır. Muvakkat teminatı ( 14'4 ) liradır. 21-7-938 tarihine çatu Pertem- yet bukO.•tlnin posta fdartslne yakıpn 7-7·988 tarihinde yine talip çıkmatıdından puarlıta bırıkılmııtır. 
~ı,.tlc •:•t 1t de Vlllyet makaırın!la toplanaeat olın daimi encümende ihaleli da budur. Merkezlerden uıakta bulun· 2 - Keıll bedeli (8530) lira 90 kurUJ muvakkat teminat 639 llt4 82 k.uruı-
t._ '''"' Utere ıs ıiln müddetle aç.k ekılltmeıe konul.muıtur. Nümu1e •• ıut- mıktan bqka bir kablhıtlan olmayan tur. 

ltl"'a\\örrn~t lıte1enlerln bu rilıl datmt encnmen ka,emlne ve talip olaa1a· bir çok vıtandaşl•nmı11n bu en tabil 8 - Paza•bk 15-7·988 Cuma relnü aut 1S de E:mncan lnhtssr.lar mO.takJI 
·~ lemlnatUe meıkdr rDn ve aaatta enctlmeae mtlracaatlul hıJdannın yakında yerine retlrlleoetlal, müdürlütllnde yapılacakbr. 

( No. ~1'7 ) 6-1 kavfetle amit ediyoruz. ~ 4 - Tallplerln onı rö!'• m4ra~ıtları U&ıi olunur. 



Borçka Belediye Başkanhğından: 
Elektrik Projeleri yaptırılacak 

ı - Boçkada yaptınlacık Hidrolik elektrik tealsatı iç1n (800) metre uıu~
h bir kanal ile fabrika ve üç metre lrllfaında ve be~ metre amnda yalnız 
cephe dıvan h~\I bir barsjın \"e (2000) metre uzunluğundaki ..Jebekelerin plln H 
proj~ evrnk1 kcşftyeslnln ild nusha olarak tanzimi işi 1·7-938 deıı 15·:7·938 tarlhJ.. 
ne kadar on beş gnn müddetle eksilt.,,eye verllmtıtfr. 

2 - Muba!llmen bedel yol m11nrtfi hariç olmak üzere 75 Ura muvakkat te· 
uı1"lal akçesi be~ llra altmıı lkl kurnıtu". 

3 - Ka1Jabaoın 1/1000 mıkyasında hall baıır ve mustakbel hantuı vardır. 
4 - Bu kag tlar ihıı'e taıibillden tttbaren on (Ün f~de rap.lacak.br. 
5 - istekli olanlar Bo:-ç'u belediye encDmenlne müracaat eylemelidirler. 

(No. 503) 'S 

D 
.,, 
um ve ocu Bakım vi 

Başkanlığından : 

• o c tJ 1.0 Tem•lli t888 === 
ı rrye Erzurum muhterem halkına ~~~~~~~~ 

~~ Kolordunun yanında Postane 
~~ karşısında yeni açılan mağaza
~~ mızda satılmakta olan her nevi 
~< yiye~ek maddeleri Trabzon 
>> fıatına satılmaktadır. 
~ Me!~ur E_dirne peynirleri, Balkan kaşarları, bir buç;,k 
h asıtlı ne(ı. yva/,tk zeytin yağları, zeytin. ve sabun-

~ . . . 

~ K:OLA YLIK, UCUZLUK, - · 
Emı.rumun doğum çocuk bakim evini 1938 mall ihtiyacı olan aşağıda 

mtkt.a.n yazılı el7..ak ve tın '25 amran 1938 n 1t.dbaren eyyamı ta.-~ 
ımye haTll.ç olmak üzere 15 gün müddetle eJQriltmeye Jronulmu.ştur. İhale günü olanj 
13 Temmuz f938 çar.şanba günü Jaat 14 te kat'ı ihale edileceğinden ieteklller te-1 
mUıat -ıre ~ı 'IOOZkQtda Slih.hnt müdiriyelnde ımüt~n alım kam.Lsyonuna mü-

TCRKİY~ 9t~ 1BANUSI ; ~~ M~mmıun ~=~!.:~~ ~~~~=~K 
racaat etme eri ua.n olunur. (No. 472) t K R A M t y E p L 1 N I . }Z: 11l PAZA1ll . 

Uç Cart B ~ L tr,şrtt etmek kit( kanaat Ye fllr. 
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ııturaıar: ı MıU't, ı B.aZ1ran, ı EytQt 
B.1z1.nclk.A.nmi tanhinde çekilecektir. 

En aıı eW Uıw. mevduatı bulunan ııe:
saJ.)lar Gr'alara 4ahU ~eceJileriUr. 

(No. '1'18) 

Erzurum 
Vilayetinden: 

Aokale kazumdı 19nlden yapılmak· 
ta olan hQkGmet kon.atının « 21299 • ll· 
ra c64• kunıt bedeli ,kewffll ikmali lııaa·' 
tı Kapab sarf uıulu ile eksiltmeye ko , 

n 
,.[&1) ~ 
op,.. , 

Alamet Fuıkı 

TOP ANE Terazileri 
Törkiyenin En Bir.inci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır· 

Taklitlerinden Sakınınız 

• Etzurumda Sabf yen: NEŞET SOL:AKOÖLU n OrlacJı 
Garca.Jtapıır, Kava/lu çarıııı 

nulmnttur. A 
ı - Eksiltme 2~. Temmuz • 38 ygır Deposu Satınalma 

Komisyonundan : Paıartest rünü aut t4 de kale an 
kfuntt konatı içinde kaymakamlık oda-
ıında yapılacaktar. 1 n d ..... 

2 - Muvakkat temlnab 1598 liradır - ıea ayrır eplSU hayvanları iofn :azami (75000) asraı1 (65000) P""" 

6kDıe Juzwı ııakliJ•b -14J38 'ttn'Wfnöen ttlbuen 21 fÜll :müddetle s - istekliler bu itin. evrakı fenni . erpa azamt 45000> asgart <39000> kilo yonca, azaaıt (90000) aarart 80000) kÖ' 
tulltmeye yoılnl Erıu·wn Nafıa mQdtırlütü il. Aş . ot, azamt (15600) asgart (11000) kilo saman ao Haziran 988 tu1biaden uıbatt' 

'2 - 'f.ab!Jl!n ,edlln "'"ltli,e tad rı rn.000) lre, muvakkat teniınat (750) ll·ı alı ka~akamlıtında okuyablUrler. 15 gün mtıddetle açık eksiltmeye konulmuşturr 
radar. , 4 - Jsteklller resmi l'azetenln 7 · 5 . 2 - Tahmin bedtsll «25 liradır. 

· · S- u J &ld Raybu d, Tra' ıon, E .. zurum ve Erzincan fnbfiarlar 936 tarih ve 3297 sayılı nmhasında in 3 · - ihale li ,;Temmuz 988 Cama gQnQ saat 11 de !rcuuumda veteriner ,.O• 
tdai'8shlde me:v.c.uddur. tlıer eden talimatname mucibi 988 sene dilrlCIO daJreslnde yapılacakbr. 

- İhale 21-7·938 ~ be .ıtınü ıaat 16 da Bayburd lnlı'urlar idaresinde il oln Nafia vektlethıden alınmış ehli· 4 - Azamt miktarı almakta depo müdtırlütn muhayYerdfr. 
müteşelttll komtsy_. ur. yetname ve tlcartt odası vulkasUe bir . 5 - Muvakkat teminat mukablllnda para kabul eclllm11. 

Eislltm~ye r&lrmek lateJanlerln Bayburt lntilsarlar l<fareıtne mQracaa•lan llh ilkte birinci maddede ıYaZ1lı saattan bir 8 - lsteklller yüde 7,5 muvakkat teminat tutan olan 881 lira 88 turıd' 
ol!Jnur. (No. 515) -1 saat ıen 1 rtekllt mektuplarını mühür !DU· alt aaadık ma'lbuzu yahut bt11u nıaktu'ou ve tteuet vulkalarlle blrHkte o ,o". 

mi ile eyice lcapablmıt w mObQrJü oldu de toplanacak komisyona muracaatfan. (No. 495) ~-3 
Ru balcl8 caal~ rl,aatlne ,onder · 
melerl mecburidir. Poıtada vukuı ıele 
cek ieclkmeler kabul edilmez. 

·rabzon Tı.ansit 1şletme Müdürılüğünden: Erzurum Belediye Riyasetinden : .,;' 
Devlet <a.i ve ~yonlamun Trabımı - Erzuırum • 

(No : 492) 4!....3 
Erzurum Be~edlycsi tenzttcat emrinde oahpıı otobüsQn bir ıeneıtk tbttf,, 

llan aumJ 300 astarı 250 teneke beıızln ile temlzllk ırabalannda ku~ 
üzere azami 15 astan 12 teneke mazut 30·6 938 tarihinden Jtlbaren on ~ ~ 
tnüddetle fk&Ur.meye konulmuş'ur. lııaleıl 15-7-938 Cuma rtıno. saat U de .,-

~ ... ~ · vıe ,,Ka.roılcösıq - Hudut arrusında. l.5/~/.938 ~ J..t!l>ııuten 

Erzur.um ıııt!Yk1J .mfn""lyete amilah eni o. UO) 

~ 

1 

Trabzon oto üs 

f No. lu sefer 
Cuma., Pazar ~H 

Varış 
I 

u .20 
Hl 162 
17 S6 

No. tu sefer 

Cwnartesl gün1erl 
Vanş 

i, vakıt hareket cedveli 
n.ınıııııw ~ ~~JJ. 

Kalkış 

10 
11 ..30 

H O 

No. lu 11efer 
'Sah, Pazar ılt.iileft 

l2 20 

.Kallu~ 
p 

.u 4.5 

1.6 15 

diye dairesinde icra kllmacatınclan taJlplerln teratti anlamak ve pey anraatı 
13 7·938 Ça\'.'f&J)ba fÜJlÜ saat 9 dl' re bele:liyeY,e milracaıtlan f~a olunur. (No. 49•) ':' / 

bat pasannda bir aı:let cevfz korsol sa. =- ~ 
tJla01tktır. ~aUR(uln aatrş meauıruu mu 

"ca•t'an 
11~0;.,Ö U <No. M

6
> Ağrı. Viliyetinden: 

tıa '1'BBIFBst ( Ağn Vilay .. ti merkezinde yapılan hüktlmet binası İDf&ab ekıdltme o&ıll) I' 
1 mm a.blf94:e aıntmi.1 • kurut l - AA-n Viltyeti merkezinde yapılacak hOkQmet binası inşaatı kapaltı ~ 
f , a ı il a usulile eksiltmeye çıkarılmııtar 938 • 939 seneleri içinde yapılacak oJaıı b11 ~ 

icra Dairesnden: 

1 l ı 'il • ketif bedeli 7üz on bir bin be:.tyjiz yetmiı beı liradır • · ,,,J ~ 
KalJµf 1 • ' J 1• • 2 - Eksiltme 18 ·Temmuz· 938 tariliine tesadilfeden P.uartui iÜJlil Kalkış 

8 Hud Ut Ka;r.a.köse 

Diyadin 
Klzıld1ze 

~ 

HudUt 

8 41 8 50 S\lrbaıhan 
13 30 • • 1 ) lM , · da deftudarhk od ında ,.apılaoaktır. . ~ 

14 20 14 25 : : ! ~ = : 3 - Eksiltmeye rirmek isteyenler ( 6829) ira muvakkat temiaatı ~ , 
15 41 15 50 

1 
. tel • ve Nafıa ;\'ekiletinden ahmıı elli biiı liralık yapı, inıaab fenni ehliyet velik-' 10 1 o 15 Kızıld:l.7Je 

ıı sı ıı 40 Diıyaknn !'1 00 17 05 ~ ~t ~ DOOU ~ . etnıeai luıinchr. .I_ 
ro e tl8ll İdare ~ m12ır&C&at etme • 4 - ı.steklilerin ~2490) mali kanunun tarifesi dairesinde hazırlayacaklatl ~, 

hareket ced~e}i lldıırler. Devamlı 1Jlf.ıılar ~~tarife zarflarna 2 ıncl maddede yazıh •aktından bir saat evveline kadar komilYorı ft>~J 
12 80 K~ 

rrabzon - udut o obüs servisi, vakıt tı.tbfk edW.r. Qine makbuz m a ilinde venıaelırt ınuktazidir. p_psteda Olacak ik.~l 
'.! 

2 No. lu sefer 
Paza.rtesl perşembe 

CUmaJ1esJ gü.nleri 
- - 1 Vanş 

Tlra.bzon 

Oüm.11.pne 12 23 

Ba.Yburt 15 25 

A.Şk&le 18 37 
Emırum 21 20 

l No. lu seter 
Parai'teıd ~a CQmarteSt 

Vımt 

9 1'7 
12 20 

15 22 
20 :ao 

Kalk 

7 30 

12 53 

15 

18 57 

(fialert 
Kalkl• 
1 
9 22 

12 50 

15 32 

.. ; 

12 No. lu sefer JDrmJm1:ı llt.fil&tda taıUe ım m111ı edilmez. · ( No: 478} ~ / 
Cuma ailnlerl fülade .ımır. · ~ · 

Aflreıt 4ellft1mıek • ~ ~erete E s·ı h F b :k~-M-.. -d-.. -1.-. "--.. deıt~ 
~alk1•; eıdb'. DOCu ._. ~ rzurum ı a a rı ası u ur ugun ~ 

.a.eı:,. : 11 UN 1 - Emırum Silah Fabrtkuının 1938 yıh ihtiyacı toin alınacak ısı ( 200~;i' ... 1 
13 20 

. . 
13 03 

15 52 16 00 

19 12 

f;1 ..,.ıstı i ! ; ootu ( 300.000 ) kllo çam odunu yirmi ilin mQddetle kapalı zart dluffle 11 
· m&ye konulmuıtırr. ~ 

• ~ 19 01 
21 35 

11 No. lu sefa 
ktı rtmlnl 

Y&nt 

8 1'7 
11 1'1 

t• f11 
ıt oo · 

ll!r ~ -1 l,11 • 2 - lhıle . 20 • Temmuz • 9a8 ,.tarihine sadU Çaı:pmb& pnO saat Oll .,,,~,. 
S<lNDİ llBMLBQ~ İÇİN Ermruaı SUih Fabiltuı binuıada töpıRıcak atmllma om1Syoat1109 

<J 

leatllil : it Ura oakttr. ,,_J 
UM u1111 J • ' S - ŞeraltinJ anlama\ llteyenler E•ıurum Sllih Fabrikan Mftdfirl~ ~ ..._ " .._d&l'lbl 1aat edeceklerdir. ~ fil' 

...._ •1•&11 . 4 - Muva'dtat teminat mlktın ( ~07) liradır. Bank, ıandık ve ta <' 
kıt 

. • . 1 

t:na'lıllll Dıll'tJ,UıJd&N .-ı na Wta )buzlan temin.at olarak kabul edlHr. 111ıo1t <' 
•lltdı ... ,,_ aÖLGlll · 5 - isteklilerin 20 • Temm11% • 988 Ça11amba gQnft muYatkat 19 • .,,e 

14 16 ... .. .. ticaret ves1katlle birlikte Erıoru m Silah Fabrl 11 8 ıtınalma KomlaJOllUI'' 
BuıldıOt yer: DO~lJ ... ımevl ' ıaatları Ub ohıınu. ( .No. •SO ) ' -

7 20 
11 35 


