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IDA"I nRr'! 
Sl'hhm Q611Nlp Dolu larennesı 

Par ...wn· •uda lb•r rl• flhJ 
.. .,.. ~d~JeMe 5 luıMiftur 

Baiılaaju yuılu"ıert[ftrtı ... 

lngillere, HükQmetimizi Tebrik Etti 
Umumi Miif.eltişimiz llasankale k6ylü

lerile uzun .bir hasbihalde bulunilu 

P aris elçimiz Fransız 
Baş vekili ile bir 

kere daha görüştü -=::::--::is=p=a=n=y=a===== 1 Umumı Müfettişimiz Sarıkarnışa gi~ 

Kangreni 1 Hasankalede muhtar ve Artık bundan sonra Halayda vaziyet 

~~y~~~?!.? hokOmeli •. köylülerUmumiMüfettişe A•k:~':'c~'A~ey~!:~. takip edecektir · 
Barselonda bulunan Frauız b .. t .. d ti . . ı tt ı büyük elç'sl IIııri::lye VE k· ıı Dr. Tcvtlk Dahiliye Vekili ve 

ltfiri Bay Erik Labonne'e ve diğer u un er erını an a 1 ar Rüştü Aras't ziyHat edertk Ha'ay davı- Parti Genel 
taraftan da hondradaki i .efiri ı·nın Fıansıı, 'rOrklye arasırda doıtane 8 k t 
~y Alkarat vaııta.sile 1lngiltereye • k J 1 bir ştktlde h~lledrJmulndt'n dolayı bil- ~ e re erinin tcşekkürii 
~ nota vennişti. Bu notalar haylı 144 köyün muhtarı ıle iiç saat aııar ~ kOmetloln tEbrlklerial bllü imılştlr. Anka.ra 9 (A. A.) - Mılli davn -
'1.ddetli idi ve deailiyordu ki, Fran- • • ld lj ~ lannı sulh n m.edeniyet yolunda 
~t tayyareler, açık ıehirJeri bom- devam eden bır haabıhal yapı IJ >.t Fl'Hl\St:I. B-~H·~lll Eldınble fasalaaıs llerlemelerUe blrllkte tahak-
~dman .-ederlerse, biz de kendi " . - .. gö H,rn lıtuk ettiren Türk milletinin yeni ve 
tayY el rimttl b I \ihimm Üçuncil Umumi MQfett!ş Tahsın büyük 1evtnci dolayısUe Partiye Kik-
te .ar e e un ara, m . at tız•r Pazar günQ retakEitında Kültür PHls, o ( A A. ) - Buıno Fran· terilen ~el duyruya teıekkUr t-de -
"':nıın e~en ve yardımlannı esırge- Mütwlrl Reıit Tarakcıoğlu oldu~ ha'd~ rlm. 
-..ıycnletı bombalanz. f8hrlmlzden Sankanuşa mütevecclhan u Bışveki. i Bey Daladyc tar:ıf ından Tür-
. Bu nontalar İogiJterede başka te- ayrılmıştır. lı:tye Parls Bilyük. Elçlşl Bay Suad Da· 
s~ yaptı, Fransada gene başa te- Umumi Mnfeltl~I Köprü lcöyüne k:a- vas kabul edtlerek !ki sut •ür~n bir 

yaptı. Mister Nevil Çemberlayn, dar Vall Hışim İfÇ&YJ, Mailye Mütniri milllkatta bnlunmuşhırdtr. 

Dabllye Vektıl ve (). B . P. 
Genel Sffrehri 

ttJtRC KAYA 

llotayı eline alarak parlamentoda HayreddJn TAluy. Transit yolları 1klncl 
Cuınhuriyetçileri tenkit etti. İngiliz mıataka Ba!mOdürQ Fehmi Tokay, Vılav~t 
~&erine ateş açmalan hldisesi Nafia MUdurQ Mehmet Alf, Sıhbat MO· 
YÜlünden Avam Kamarasında fazla dürü Sıllm Ciml•li, Eınoiyet Mil:iCrü Na- Bacadan atılan bomba 
~ ' t zım Arda s•IAmetlemtş•erdir. 
c:ahla~ş .ol~anın acısını ~panya Üçüncü Umumi Müfettiş Hast\n~ale-

unyetcilennden çıkartb. de uzun bir uırnn tevekkut dmiş ve 
ll İngiltere Başvekili bu hadiseyi bu ıırada kaza merkezine toplanmış o· 
tııen ortaya koydu, müıiakqa •an 144 köy muhtarlari•e kôvlüyn nllka· 

~vzuu yaptı. HalDuki Fransa hiç te dar eden bir Ç"k meselelf'r etrafında 

Bi~i kadın olmak üzere, ocalt bafında 
oturan üç kif iyi ağır surette yaraladı 

Yle hareket etmedi. O notanın uzun boy•u hublhal etmlttir. ~ ~ • 
~te'?yatını ortaya çıkarmaktan Umıımt M·jfdtişle ı o~ uşmıtk Oıere a mumt Müfcltiıimil T•hsln U%•r . Ardahan 1 Huswd] - ~r.dılianın Url doklara anlatılmış , lklıi de tevkif eiıl· 
Çtııundı. t planmış olau mub tar: ar Belediye bah· \ kOj Dııden Unan otlu Jsm ·ılın oturmak- mitlerdir. Cinayetin seb•bl hennı anla· 

Biz burada Çembcrlaynın müta- çes'nde topıanmışlardı. Teh .in Uzer t<'p· I dıtıın ye"de _b ... nu ıörftyorum. Hıtlbuk~ 1 ta olduQu ~vinin bıcasından 4/S TemJ şılmımtft}r . 
ltlsın1 d b dow bulu oruz. Hadi- lutının sebebini şu sözlerle muhtarlara Pa•ialerde bır kımıldanma y)k. Hııyva_ muz gecesı ıaat ıeklı rcddelerlnde atı·\ --------------
'e"1 h a ~ F.. Y • uf k 1 t h . nat mikdarı eskisine nauran az, ınah lan bir bomba •ıc ocak ı..~ 0 nda bul 

1 • e cmınıyetli gordü Evvela a 811 • mıo r · l i 1. ı f H bl U td ua 
1 

unan ı R l ~ • . . . - Sfıl bu·ada t>plantıya çağırd·ğ1· su at dra~ ed 'yor.. •• mum en lsmail, kız kardeşt Nazlı ve bu kOytııı onıanya Kralı ngiltereye 
I!. nıcclis manevrasile, Kwllan dı- bebl d {) d ı..- 1 bl evvel bu cıvarda vaııyet böyle. değildi. nekc'si Kuım 0ıı..ıu Mlr·~a •"' tt ı . . 
'lllt ..:ı _

1 
d , d mın 88 ŞU Ur: Ç sene en uı:ır r • h l i I • .. .ır ıure e gidi VQr 

.lit "° a ı, samyen e notanın tev- çok seyahatlarım aıraS\da Haıankaleden Halk d•h'\ murefteb, me su daha y ' yaralanm11lardır. Nazlının yaraaı çok aQır .J 

ba .. ·tdebilece}i bütün mahaziri en rr çlyorum Do"'unun di~er m•n•akalaran bıbyvbıln md'k,~rı Bıdaba zbly~ı i?t. ~Bued!'\Un için oldatu Keu memleket hastaneaiaa 1 Lond a)O (A A.) - Royter bUdiriyo"· 
•-oıış asil .. .. ü tir' k a · a • sı & ne r r ma unu ııau e- . . •. "t .ılllan e goz oo ne ge ere , da tifiyük bir canbhk var. .Aşkalede eekslab: nailedllmıştır. t Temmuzun sou hıftaımdtt Roman va Krıl 
ttzı 0trsa ol.sun, 4(. Dünyayı. variyet- Pırnaiapanda, hemen her gezip dola,: · ( .AlUar•/ı 2 lrwii•) .Mahallinde yapılan tah'rikata görı, ikinci Karol Londraya gelecek ve fnrtıter; 

budar edeyllll » dedı. bombayı atanlatın aynı töydan Ômar Kralı'.'lın misafiri o'a:-ı- k b'r 1 fr k· l 
l Bu ıhidiseler gönüllülerin lspan- n .. k .. t ı oğ'u Polat ve Abdullah oalu H.tıı ol · callır. ıa n '

1 n~ :-ra çekilmelerini icap ettiren mü· 'r:.azar gıın u a yarıQ arı 
4-h trelere takaddüm etti. Ademi mü- ~ ı F I K R A: 
Çab. ale komitesi, arbk bu ispanya "" ı D ~ 
l'~~ıun bir tnrın -deşilmediğini gö- yagmur ara 05,U l Köylünün Mandası 
\~l bnyük devletlerin iştirakile bir 
t~ lrıtı yapb. Karar verildi, lngil- v he 1 ld malı~vesı• E*iden Doiu mıntakaunın en zen ~ 
~, tdde, Fransa da, Almanya ~e ltal- r agmen yecaft 1 0 U ..,. ıtn kiifelerinden btrt..oıan P.uhıJer buıuu 
dl..'"'"' gönüllülerin memleketlerine maddi dllJ'u.mu ltlbftrile en ıreride buluıı" 
.-:"'lltı l makta.dır. 
'ld,ı 'eri için muktazi masrafı göze V l h ~L. el Umuıni MüfettiQimiıin 1 
".t 

1
•r, yalnız Sovyet Rusya, Alınan ı az af yarı.c arının 6c, ÜnCÜ wfQBln a Y Pazar &iinu pptlaıı bir halk lçtima-
t ı ; ' ·Jıııııı)ı'ye y .. ka"'letı'ne ıntta bu bilıenln "'"""'ıca fA'--'• ......... ı·t L·e-

' ~ Ya gönilllülerini memleketle- t.Y u. .. '- .....,._ ....-u ,..., •• "' " 

·~tı.· 1•de etmek için Jiıım gelen alınan neticeleri yazıyoruz gönderdikleri telaraf beplm tesbit edildi. llükWııet elbette 
~~~tı vermekten çekindi. "'. bunlara icap dtlrdildui eh«.'mmlytti ve • 
,,

1 
• ? CUmum1 Müfetti~ T!lı!lSin rerek lüsumlu tedbirleri alacaktır. 

~ı: Çln Ecnebi ma.tbnatında bu Sabableyfn çok sakin ve tatlı bir koıuyu tek batına götQrmÜf ve Şahln de Uzer son teftfo se--"atıerın11 - böl - ı ~ "il c b M Wl\l 3-~ ,...,, Bu haJk Içtlmaından sonra Hasanka-
1 S • eva mı veremıyoruz. ama• hıwanıa bu hııfta koşulanııın keyeısız bütün hız.ile Sanemi takibe koyulmUJ ~n malf du:rumu Uzertnde de lede beni adlandıran bir vak'a.ya tesadut 
~0vı.Yet ınUmessillerinde hikiın " endfteılz c•reyan edeoetf ümidini bulunuyordu. Vaktından evvel.kuvvettint teiıttikl~ ıbulunmılŞta.rdı. Bu tetkik ettim. 

..... 
1 
~niyeti anlamak zor olmasa vermleken, tam birinci tay koıusunun itttmal eden Şahta rıihayet yerini Naıh- terin !let'ceılrıd9n m•mnun kalan l l:nu 1 ö ~~~- "' t l k . 'd il .. atinde bir :tı.rpaıı darbelıiJJe yaralaıı-

'1._ ..... Mal6mdur ki Ruayanm AJ· bışlayacıtı zamanda, yıfimur ane art- ya terketmft ve ta at lyı ı are e1 en .. ~~ h h mı Mü!e~ Maliye Veld.letine nuş mandasını sürüyen bir köylıt, aOıl"· 
L .. l a ve ltalya ile arası biç yoktur. nln çllemul tamamlle aç.k bir avada Sütlnn tam zamanında yaplıfl Ocum\a ~a.k.l tel yacı.nnı ~:n<i~rmı.,ıer _ rinde toph\nan yaşlan rilçlükJe •lan:ık· 
~., L_ • n.ıın• . f d cı.. ıslanmak korkusunu artırmıf ve bu k~r- lklncllltl kazanmıf ve Naalıya il9UncQlQ· d!r·.) tan mtnedeı•L .. 

Ql\l fvnu wen spanya a ao· • ..1 0 kil bl • ı ... a il\ ic 'd k R' l d lu tay koıuıunu mutea. P ı re ı Qu bırakmıt ve bu ıuret e tay kOfUID 1 
1 •""1 l gı er .en. ~s ar an para yatmur halinde seyl:cilere güzel bir açık t,S8 le nihayete ermiştir. Maliy~ Velütletlne - Onw ~mtuıa, beni tuıuydı! 

IQtıd t ardır ki şımdı avdet zama- bava banyosu temin etmlı ve 1&hayı l . 1 diye feryat edlyordu. Öfrcndtk ki, bir 
'İtı? a Rusya bu masrafa iştirak et- yer yır doldurıın ıulardan husule telen k\ncl koşu. Son defa 1aptıiım dolu t•ftl'° komtu. hiddetle köylünün mandıvmu tıı<-

d~·~ CiHAD BABAN kCçük g-OUer içinde koıu devam etmltUr, Kazanmımıt hayvanlara mahsus seyahatinde yeni ve ıen~ elemıtnlar· ,1pa.nlanuştar ve köylü içinde bulundutu 
~J" """- 7000 Jlk k lb h 1 U le. la kuvıtetlenclirilen dojıı mallye.mhin . ...aı ~ (Alt tarafı a ancllli•) Kotu noktalnannndn ittihazı uru t r. metre oşuya 8 ıy~an 1 rı de şükran ce takdire ~yan blr vaıl- 1hayat .,artlarun ıöre hayatını hayvanı-

...n~ rOrOlen tedbirlerin daha evvelden dik· etm.., ve fakı.t çok çıtın -fera t dahilin· yete firdiiinl, tahstlatunwn yer yer na feda ~ecek lıaldedir. AcıklJ delil mi? 
'JV" ~ kate alınması lüıumonu 'htar eden bu de devam eden bu koşu bir çamur YI" ı • • 1 T k •ı ıeçen yıllara nazaran çok terakki ve Bir yanda bütün huletlerlle bir in • 

. ..- 1 eyetı ye ı e vaztyetin 989 yarışlar\nda ıs·ahı cihetine ğını hsllnde nihayete ermlıttr. Koşuda'l inkişaf etmekte bulunduiunu ya.ki - #ilan. Öblir Yi'Dda muba.rrik bir kuvvet. oı .. 
ı ·~· S rldUmeıl çok tayauı temeonid•r. Memle· enel kaydettitlmlı mutaleaya tamamen nen rördüfiiınden dolayı cumhuri _ ' 

- f" avarona kıtin her tarafında bütün b111le llerleyen tevatük eden bu kotu toplu olarak: yet maliyesinin ve m.allyN!Ulflnln o Jmnttan bafka blr kıymeti olma ıın hay• 

~•;f \ı l d imar faallyethıln ıslah ve teksiri hayva· geçmlt ve benOz bin metrelik bir me- dertte ve bu kadar sür.ıtle teklnıül nn.~ k' t1 1 1 d • 
,,.; ~·Qf znda f Op an l nat ve halkın esbabı lstirabah noktalna- sate katedllıneden mülhit b'.r botufma ve temayii2 etmesine en büyük ıimil u va a nt ces n orunun bUtuft 

.Al'( ıanndan bu sahaya da teımill bugünün baolamış ve Fetblye ile Bornozun bae olan zata devletlerine ve çok luyınetli köylerine tetmil etmek kablldJr, Uemen 
.,. "ıl ~uı (A.A.) _ Dün ıtaat 16,30 ibliyaolarından addedllmel• liyıldır. başa devam eden botuımuıadan istifa· maliye erklnına doiura düşen tnln - her 1erde ha)T.ltt insandan kat kat 

\lttaa«. alfthur Atatürk'ü.n rt1aaett Dlrlncl koıu: de eden U,,ar btn dört yQzden sonra net dunut&nnı t-rı.ttrmekle mtiba - luyınetUcllt. l• 

lt.ıutl'l Savaarona )'llhnda tara Ve· 1400 metre mesafe tlabtllnde yapı· Bornoza yap11mıı bu .sırada Bornozun hf)'fm. hakikat peıınde .kotanlar. millet he-
"'- heyeti iç saat rittn bir l~i· lan tay koauıuua altı hayvan lttlrık binicisinin elinden ku1'tu1an kamçı Uçar Uçüncu Untwnt Müfettiş abana bu biltllk ve ati hakWıtı nçıkc2' 

"ir.det.-•-·e-•-. T. tJZEıt -... ·-- •tıDlt ye ıvve~ca tamhln ettltlmls o.zere lehlnı çok m1lsa' t bir vaziyet ihdas etmlt bilmek ururettndedtrler. 
ııızal luım anlyeıı aldlQı mllAlı Ilı bulunuyordu. (Alt t•rı/ı 3 ancad•) _ ... _ &aladır DilLGER · 
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Umumi Müfettişimiz Erzurum 
Sarıkamışa gitti 

... / 

m6nevverlerinin 
bir dileği 

, . ·- MEYVE VE SEBZE DİYARI 

Yusuf elinde çalışmalar 
(Üst ta.rafı 1 incide) 1 karşı oekerl 40 a sabunu 45 e bezin 

Dit tıı bibi H Uzel lınzes'le aıatıkl 
mektubu aldık: 

Bu sözler üzerine muhtelit köylüler metrosunu 22,5 ğa alıyoruz . Evlerimiz 
söz almışlar ve kendilerini fakir bir hal· de es'.\ldenberl tezgah olmad ğır.dtn 
de b·rakan sebepleri izah etmi§lerdir. kadınlarımız giyeceğimiz ltızumlu beıi 
Muhtelif mevzÜlar etrafındaki noktai "na· ve kumaşı dokuyamıyorlar. &oları dı- Do4u Guettsi Yazı lşleıi 

Bu yıl en büyük ihtiyaç halinde kendini gösteren 
yollara daha ziyade ehemıniyet veriliyor 

zarları ıu satırlarda ~oplaımk kabildir. şıudan almağa mecbur katıyoruz. Ayrı- Dlrdtörla~ane , Yueutell (Hu~usi) - Yusufeli Doğu tekerlekli. vesaitin Yusufellne atr•e•\ 
KöylQler diyorJa·kı: ca ber birimiz çarı1c.lanmızı da çarııdan Uzun mtıddetdenbert hasretin\ çek- bö .geslnde cografı hususiyet gösteren temin edılmlş ol~caktır. at 

- füıyvan vergisi lrdirllmlş olması· alıy.>r ve bunun için de adam baıına tltlmfz kıymetli ve değerli Umumi Mü- ılrın bir yurt parçısıdır. Arazi çok arı· DoQuda b.nyük bir imar ve mıa 
1 

na rağmen bize hala a~r ge'mektedtr. scn,de 5 . 6 Ura vel'iyoruz. tfettişimlz Bay Tahstn Uzere kavuşmak 1alı va ormanlıktır. To~rıgın szlığı. bu faaliyetine glrışmı, olan Sayın Umıım1 Bu ·ada kış uzun oldutu için biz hay· Paslrıler kazasındaki köylülerin fa- . 
11 

m nbit halkının geçlmlnı ziraattan baEka Müfettişimiz Tahsin Uzerln bu husustak 
vönlarım·zı sene:ıfn •kseri aylarında ev· krınm bu mubteltr sebeplerini köylünün \ sevıncl e Elrzuri umSarençler~. biri 

1 
btayraml sahalarda aramaga sevk etmiştir. Çahf· çok lsabstll buyrukları ve direktifleri 

. .., " · neşes ıeç rd k. yın Murett ş m ze n · k ' i y f 11 h 'k tik b u · ·ı b b t ı b••la4 

de bakmak ururiyetfnde kalıyoruz Bu ağzından d nlemlt olan Unumt Mufet· 'h t k k. an ve gayret usu e a . ı a- zenne ı çe ay u yo un nıuına ...,. 
sebeple bayvanla~mız bize diğer mınta· tlı bir çok notlar almış ve bu mes9· aye avuşt~ · harda düaüne gider gibi kafile kafile mak Ozere rereken tedbirleri almıı bU· 
katardan ctaha pahalıya ma' oluyor. Hal· lelerin her biri ile ayn ayrı meşıul ol- Avrupa, atanbul ve Ank.~ra lntıba- Türklyemlzln iş sahalarına kcşarlar. E\· lunuyor. ' _ 
bu~I satış f atim da düşüktür. Hayvan· maA-ı köylnlere vadetmiştir. larından Dolu lçln çok bnyuk tasvur· ı lerf keser tutar, taş yontmasını billr. Bu tedbhle(cümlfSlnden olmak uze· 
cıhkla bu yüz:fen fazla meşgul olamıyo· içtima üç saat kadar sürmüştür ve tarla içini doldurmuş olduğuna lnandı-

1
h~psl ustadır. Her yerde rağbetle iş alır- re bir aydan beri Tortum ça7ınm Çoru· 

ruz Me,gul o!Pa\c la eme~i nize mukabil bundan sonra H •sankateden ayrılan fımız Tahsin Uzerl yakındrn rOrmek lar. Yapılan ılmendlfer yollarında, fttb ha kavuştuğu yerde köprü inşasına b•Şj 
tc.zla bir şey kazıınamıyoruz. Sayım ver- Üçüncü u numt Müfettlı Sarıkamııa ve onı!". tatlı ve maııalı sOzlerlni dinle- rlkalarda ve diğer lnşeat merkezler~nde lanmıştır. Bu. suretle Yusufeli en ınak:r 
rlstoin daha a~a~ı ln:i!rllm~si bizim lç'n doğru yoluna devam etmiştir. mek bn .• m içim m anevt ve şarefıl bir 

1 
ço~ cı Yueufelllllue teıador edersınfz. bir şeklide hır taraftan Erzuruma, d~I t 

lüzumludur. saadet olacağı ıüphes'zdl . Yabanbı d 'yar- Evlerinde kadın ve çocuk'annı bıraka - taraftaıı Devlet eline alınmasını çok uıo:. 
G l 1 ı d k t ktı ı... K } k } !arın ameliyat masası aze iade va leh-ırak gurbate giden bu adamlar kııa doğ· ve temenni ettiğimiz Çoruh yolu ile Af 
eç~n sene yo verg S D en sı ın 1 Çe a. açırı an ) 'Z ar ti l . 1 in hil b "'l l al)r .. 

b l 1 i · A"' t d UkeH anlarında Erzurumunu hatırlayan ru kazaudıkla· ı paranın neşes. e ev erıne 1 v e ve sa e a6 anmış o dutunu • 
u ıer.e yo ame es nın 6 us '>Sayın an ı d- 1 kl bQ "k t b b ht" rJı"'ıJll 

1 t 1 ... ö"' k · ve E·zurumu unutmayan MüfettlştmJztn oner er. 1 me e en yu re a ve a ıya • sonra ıe ça rı aca.ını .rene.ıe sev.n- f hissedecektir 
dik . Yol vergisi ba ıeklUe bize şimdi Evli bir adam da kız ariyet kesbederek memleketimize dön- Yusuf~ll bir meyve ve sebze mem- -----·-------~--
d!.'ha b&f f get,c ~kttr. k d k ı ndı mesl halkımız ~çln ve bilhassa ıençle· t lekelidir. Çoruh ya~agınd~ki köylerde v b. k · ·ı 

_ Harbdea euel Pasiolerda gerek ~Çlf l, ya a a rlmfz için elbette unutulmaz bir nimet 171 ve Turfanda cinsten Qzum, incir, nar, narsfa fr afi 
J .saa garek hayvıın adedi bugUnkü· e Norgab, [ Husust ~ - N :tblye . mer· idi. ı elma, armut.kaysı dut. kiraz, ceviz ve- • • • 
nazaran ziyade idi Harp dolaylsile ma·I ktz halkı~dan idris oğ u Celil Yeşılyu,rd Bu nlmEtin şükrünü lisanen olsun sair her çeıtt meyve yetııir. Her ci~s lQQm edıldı . 
hacir gidenlarden b'r çokları erlya dön· ' Norgaha uç kllo'llelre mesafede bu u- bbzat huzuruıda ifcldere karar vermiş- turfanda sebze çıkar. Btr aydanberl cı- K [ H t] - A Cebe'" 

ı jnan Dellkt v ş kö ünden Aıtz kızı C~vt.· 1 l b d d t ki · · arı, usus rpıçayın 
memlthr ve Türkiyenia muhtelit kı• ım- btr Ayhan'ı kaç ;~mıştır. 1 iten Erzurum bılediyesinln Ml1fett'şimlz var yer ere ura an u ' raz. ~ışne, el köyünden Halli otlu lbrabimln karı· 
larında yerleşip kalmış'ardır. Ftıhııklkaı' z b t a uku bulan hrar Ozerlne ıerefine tertip etliği zlyafcıt her münev· kayıt, elma, tasulyı, bostan sevk edılme• !sı Rukl7e lla temtn ettlQl cinsi mün.,e· 
uıuumt haı bden evvel Pasinler kazasın- t.~ ı ayap·vlmı• lkı'sl de. yakalanmıııı- ver geuP. için bu kararın tatbiki sadedin- ıe" başlanmıştır. Bir kaç rüne kadar1beti engelsiz olarak devam ettfroıe!C 

araı arma Y · ,.., • 1 ,. uzum karpuz tomates ve patlıcan da d rıııı 
da 136 400 nQfus bulunmakta iken. bugün tır. Kızı kaçıran Celil Yeşilyurt evlt de çok rerlnde ıörülmüı bir hareket ' ' · l ımaksa'1lle, 4 • 9 • 1938 g4cesl Ka 1 ~ 
uki hudud da dehU olduğu halde yeni b' ..ı d ı ı d B · ti bü -k. M"f ttl 1- nvkedllecektlr. Komfu arın meyve ve ıkocıısı ibrahlm'ln rolunu aözeUeyere 

t 
ır a·..ıam ır. . sayı ıyor u u sure e yu u e ' s bze lhtl acını temin eden Yusufeliler · - • ııı 

bir kaza olarak ayrılmış buJuıan Kara- * hplrln No·glh nahlyeaınln Huntus miıi bir sakaf altında vo hlr masa etra- e Y plçakla tııammuden katleden Çıldır 
yuı da dehH olduğu halde, nüfus adedi köyünden Bahııeddln'in 338 dotumlu 1 fında dinlemek şerefine ııatl olmak maz- buğdaylarını da komşulanndan almak Çamurda köyünden Bedel otullannda: 
Y' bin raddealndedlr. Nüfus 14 bin ka- kızı Şnkriye Kıhçcı köyünden idris oğ-1 h . 1 1 d H b ki tt -f mecburiyetindedirler. Bu itibarla Yusııfe Haydar oğlu 1328 doğumlu Oarlb D 
- arıyet umu uyor u. aı u maa eessv 111 1 1 1 b t 1 t 1 iht' · ı ırıce 

dır bir eksilme rOsterm'ştlr. lu 331 doğumlu Yusuf Yıldınm ta!afın· bu fırsatı kaçırdık ve bu kurbiyet ha- er ç n yo en eş a ge en r 1
• ~lrkıtya Kıtr~ Ağır Çeza mabkeınel 

- Aru nebrlııln reçtlği yerler üze dan kaçmlmııtır. Her ikisi de yakalan· yaçtır. ııdama mahkum edılmfştl. • 
rinde sıtma müstevli bir haldedir. Bil- mı o'ır. vaalDdan mahrum kaldık. Bu mah·umi· ı l\hyve ve sebzesini ıatmak, yiyecek Te"Dyfzce de tasdik e:Ulen bu "ra 
b Ş. 1 t k d t k1: "f d h yete katlanakdık tğer hasblhıl kelime- zahiresini taıııımaklçln merkep ve katırın rar Millet Mecllsinln 21 • 6 · 938 ıU0 

assa ıma mın a aaın a e cısu a \ 11 lf d dil d'11- bl t ı tıd d • ı 'd•IP 
- d dl B d b k h ı ı t' kt Muşda trahomla ıııücadele 1 e 8 e e en •ser r op an an a kuyruğundan tutarak günlerce yürüyerek toplantısında tasdik edlldl~I için, 1 

aAıya e rh .• ııln an t'!tı ·a 'ıs adı klyo ubrl. hııberdar olamamak talislzUğlndı kalma· ı Erzurum11 Pasmlara Oıtuya ve Kars~ hükmü sah sabahı burada infaz edil· 
raı ne r n n geç ı. yer er e su . lazım d k 1 • • , 1 t' rtklntilerlni halk yardımı ile kurutmak say ı · giden Yusufeliler için yo!un kıymeti m ş .r. · 

kabil o1mayor. Çünkü pek kısa olan ça· Muş, [Hususi l. - ilimizde tıahom Tahsin Uzer ylrmtbeş sene evvel yolun ehemmiyeti takdir ed imiştir. • • kten 
hıma aylannda köylü kendi i~lerlnden hastalığının salgıa bır durumda olduğu· Erzurum Valisi bulundutu zaman Erzu· f Yenl rejimimizin yurdumuza verdi- Bır hal bakıcısı dıre 
baıka ıeylerle meşgul olufsa, ac kalmak ınu evvelce de yazmıştım. Bu kemirici rumlularla beraber alavler lçlnd 9 kalmıt ti büyük ilerleme ve yapıcılık hamlesi- düştü 
tehlıkeaine maruzdur. Bu sebeple batak:- haıtalıA-a tutulanlar az zaman fç!nde ~· zurumun eli stl5.b tutanlarlle birlikte nln büyOk verimi buradclda feyzini gös Rize, [Hususi] - Hat bakıcısı Cıtfer 
lıklarotduğu ai~I bırakılıyor. Bu yüz ten göz ıtığından . mah·um kalıyor. Çunktıf sıperlere koşmıış, dul k~lan kadınlara, 1 termfştlr .. Kezamızın renç ve çalışkan I Çelik Gündoadu, Mapavrl nahfyele~ 
de sıtma gtıııdengQne artıyor. Devlet .Muşda tedavi ımkinı yoktur. evladını raip eden anne.ere merhametf taymakamı burada yol itlerine düz1nli arasındaki Bozukka~e mevklinde tad! 
kinin vermektedir. Fakat sıtmanın kOkü Bu mü1h'ş hastalığa tutulanlardanlkanenını açmış ve Erzurumun sukutun- b'r bız vermlı bu\unuyor. Amelei mü !etmek üzere çıktı ğı direkten fnerke~ 
olan bataldklar kurutulmadıktan sonra Ahmd adında bir aile reisi vardtr. Bu c!an son!a ber ıeyiııl reda edip iç VilA· l 1ı:ellefe ile Artvin lst,kamttlnds ilerle- ayağındaki mahmuzlardan birisi çıklP . 
yapılan tedaviden bUyük bir taide elde adamcafız gazete bayiUğl yıpmak ve yetlere ıltlc\ etmiş olan Erzurumlulan mek.te olan Çoruh yo·u bu yıl 20 kilo· ve Cafer şlddetle sukut elmfşıtr. Bıı sil 
etmek kabtl olmayacaktır. ~undan kendisin~ kalacak beş. on_ para her yerde .h!mayelerl altına alarak bir metre kadar daha ilerlemiş bulunuyor. kuttan dalağı patJayan Cder te:iavl tçlll 

_ Bundan bir mDddııt evvel bura· ıle gaçlna:ek lstıyordu . Bir gozUnu ka· babı oefkah göRtermtştlr. Bundan dolayı Köy kanununa tevfikan Sarlıöl, Ahalt kaldırıldığı hastanede ölmüştür. 
lan harap eden ze'zeledcn sonra blrbi- mlleıı, diğer gözünün de onda sek

1
izlnl muhtere21 Müfettlılmizl E·zutumlular Öğdem Vecanget;yollarınıda inşa.sına de: EVLENME 

ı ini takip eden bir kaç sene havalar mü- kaybeden bu zavallı taoıdığı gazete. erle kadar biç bir kimse s~vemez. vam edllmektedfr. ô~ lem Küşnara yo '. u 1 ıniidll' 
bulaıık bastalıtın sirayetlnl dü~ünerek 8 ti T b l U E 1 l tk 1 edilml t' Transit Yolları kinci Mıntal(ı Baı "' temadlyen kurak gitmiş ve iyi mab · r u ıure • a sn zer rzuı umu a· ma O ır. 1 .ğ. B klfb' lh Ü 11 foph• 

sul alınamamı ştır. Bundan b11ka harap ve çok haklı olarak Sıbhat dairesince rın ılnei · mahab't>etinde yazılmıı olan Yusufelini Erzurum Kars ve h v - u u eş · 1 san nlvar e "'ıı 
t b ıı 11-ınden me edildi ' a a oteli müst ·clrl Bay sa Ateo'f P 

olan evlerlmizt tamir etmek veya yeni - gaze e ay ö n · Atatürk sevgisini bir e•blfeslnl lşıat Jisln9 bağlamak için ek~ilen uğraşılın D- • At. ,. 1 1• Jerl dll11 
. . Hülı.umctlm'zln bir an evvel bura- d Bf d ki hl 1 i ~ 1 ur Jane eş ın ev enme o:en . .. 

den bina ınşa etmek fçln elımizde kulla· . · e er. z e ru ııc zap ve manevı E"&b, Tortum yolu bu kazayı tatmin bel dl d 1 1 d V 11 H iın fşc..-
nacak. a~aç yoktur, Yeni orman kanunu ya bir ;~f·~:W ht!yetl ye'ış~lrmeıi irtibat gün geçtikcı artmaktadır. Kalbi- etmemlı bulunuyor Tortumun Ongüzel ja z8 dre ; ~e~ nş 8 

k taA aı tehrlJlll· 
muclb:nce alınan ttlblrler yüzünden ibti- çok önem r yaç ır. aılıdekt sevğl ata1arımızdau bize lntlkel köyü ile Yustıfelfnl~ Ersls köyü arasın· ı8 ebl ye k e 

5 nı:tv 8 rı tveı buıurlle 
yacımızı Sa ~ıkamış ormanlarınd n temin Van İnhisarlar atelyesi etmiş bir vediadır. o baldı biz Tııhsia dakl barglver yazııı ancak bir kaç ay ;a~ıtU:ıo~~. E~enc:ere'~::~:trer ~· 
edemiyoruz. Burada kallyat yasaktır. Van, ( Husust] - loh•ssrlar fahri- Uzere karşı duy~uğumuz hasretten •.on- ioleyebllen ve kışın tamamen kapanan -
Kertsttlik ağ2ç vermeyorlar. Oltuy~ ka· kalar dhektörU mühendis Şevket, şehri- ra biz onunla go~üşmek, dertleşmek ıstl- yüksek bir dağdır. Münasebette bulundu 
dar &itmeğe mec'>ur kalıyoruz ki içimizde mfz lnbi,arlar BaQmüdUrlüğü atelye bi- yoruz. Dotruıu kendisinden uzakta kal· ğu yerlere Yusufeli için en iyi geç'n HAVA 
bu kadar fedegarlığı göze a'aıı ki:nse naeı lıışaahna es:ls olacak projeyi ha· dık. Turtum çayı boyunca ıelaleye kadar de-
de yoktur. zırlamak üzere şehrfmize gelmtıtfr. Erzurumun gençleri namına vam eden şosanın Çoruha kavuıturulma· 

- Eskiden fazla çalıomam 'za rıığ- Bitlfsde mevcud atelye bugUnün ih· Di6 Sablbl sı Qlacaktır. Zaten Tortum .ıellaıesfnden 
men kuvvetlmlı yoktur. iyi netle& ala- Uyaçlarına kafi gelmedlğic:den buradaki H. Uıel Çoruba kadar kalan 35 ktlometre kadar 
mı10 uz. Bugün zeııgin sayılan bir atelye makirıeleıtlrllec ktlr. mesarenlo az bir himmetle batarılacağın-
ııdam elindeki ırnJyl .sürecek öküz B xb t • dan şüphe yoktur. Yusufeli bu suretle 
bulamııyor. Eli kolu bağlı kal.yor. A.ÇI K ~lC dADEHJ4: - Kemal Fethi U gece Du 8 Çl eczane Erzurum, Kers ve havallslne hayli yak· 

- Sattıjımızı ucuza satıyor. aldı_ Saylna: Gazetrmiz ş1 ir ve mallzume neş· I •lstanbul. 8CZ&Desidir laşmıı ve ayni zamanda k•ş .rda kapan 
tımızı bahahya alıyoruz. Arpanın kılo. t retmemektedlr. Diğer yazınız da ald miyacak emin bir de·e yolu ile batlan· 

1 u 30, buğdayınki 6) kuruştur. Buna' makam.! bUdlrllm'ştlr. ' mıı bulunacaktır. Şelaltye kadar inen 

11 • 7 • 938 · saat 8 rapor11 . 
Rüzgar surah: Sakin 
RQzglr istikameti: « 

Kuru hararet derecesi : + 24 O 
Azami hararet « : + 26.1 
Asğırt » « : + ıt l 
Rutubet • : % 36 
Yağış : Yağmur O 8 6 
Hava tasyiki (Rrzurumda): ~0;·0 

« • (Deniz sevfyeslndt') ~ 

"' bt m"unls ve yu 1Juşak delil, şimdi, beş· seni sevmeme müsaadı edecek misin? •.. ,. · mfştf, Nermin la bu teki iti bul ed<'e of' 
ta bir Alımtn lçlndr, lenetll, zevkU bfr Mahir nl pek tabmln etmiyordu . fa'cat tıtl~ııP • 
şurup içer gibiyim. Btlmem sende de o· Ham'ş : Cevabını almadan rözOne du ki, eseri, teşhk edUd. ı zaınao; d'' 
tur mu? Apstoı gllnlerinde, Baran in- ıözQkmlyecetlm. önünde duracak seyfrc~Jer, mod tıııt't 
sanın dili damağına yapııır, işte o sıra- tabloyu da bettnılnler o ı .Jal1 Jj ı· 
tarda rengi- bile insana ferahlık veren N~r~in mektubu aldıktan sonra Uç bir hodkamlık bDt:jn bıanlltlnl ıst~ı 

iSTEMEM! 
Roman: 3 Yazan: Selim BABAN bir çilek iurubu içerken, ioaanın göı'erl gUn duoundO, arkadaşlanndan bir tane- decek, hayatta erlşınek lstedfğl. 

1 
~· 

bardatın dibine takılır, bu içmede yal· sine ıır~ıı~ açınak , onun tlk!hıi almak tadamadıQ'ı, takdir edilmek IezıetJIJ 
B lr aralı~, mQtevazı bir otelin saio·ı - Bunu •ize bir dendi getlrJI, bı- nız hararetin aöndürü!meıl detil, biraz istedi, kuçucük k.alb nde dOgumlenen bu rac!lktı. 

nunda, kendisini btyaz elbiseler içinde raktı. da ıehvete benzer ib.tlras vardır. sırrı, kimseye tevdi etm~ğe kıyamadı. Nermin h'ç tereddüt etmedi. :iO~ 
gOrUyUr, altın baştm, urak liU!on çiçek· Nermlniıı, ufak kalbi, h~yecanla çarp· İnsan içsin fakat bardaktaki ıerbet· Nihayet oturdu, Mahire bır cevap yazdı. r I" 
leri harellyor. hal!larla döşenmiş merdi· mıığa baıladı. te bitmesin lst~r. Bir kaç müsvedde karaladı. Ne yazaca· - Peki Mahir dedi. Paza 

1 venlerden çıkarken, Mahirin koluna a· Zarfı hırçın hırçan yırttı. Derhal im- Ben de uyanmak lstryoruın : ğını bir dürlü bilmiyordu. g-ellrlm. _ ıeııı'' 
bandıkca. ufak kalbi lı:al:arıyor. zaya baktı : Mahir. lçinde yaoadıtım hayal Aleminin Enine çekti olmadı, boyuna çekti ol- Pıızar gUnU, babası şa; kı sof ç~ll• 

Meşhur bir ressam ismirıln mevzuu Şimdi, OOzlerl aatırların üzerinden bitmesini istemiyorum: Anlıfor musun ... madı, haylı yoru!du, nihayet muafaka, glttlğl zaman Nermin de evde~1~i~ 
bahs oldutu yerde kendisinden de bah · kelimeleri atlayarak geçiyordu. Bir so· Seni sevlyoraml... mevıularına temas etmeden, dostca, ar· muhteriz adımlarla Mahirin • 9'"1~. 
sedilecek, bugün dikiş diktlkl yerlerde lukta bntcn mektubu okudu. Bana çok zamanlar, lüzumsuz bir kada~ca blr şeyler karaladı. Ve postaya gtttl. Sakin halile, h'c bir ıaydell ~ 
kodaman müıterllerl nasıl itibar gorfl- Obl içinde fena btr ş0y yoktu. Rıı· külfet gibi aelen bayata bugün daha verdi. meden, aevglllslnia karşısında poJ ııtl • • p ıısr F,. 
yorsa, kendi de öyle karşılanacaktı. Ba· hat t.tti. Şimdi artık kelimeleri tef:ılr e- bağlıyım, ıttneş denizin Qzerinde daha Artık Mahir ile sık sık buluşuyor· O gün iş b!tmedf, ertesi a f'~ 
ze hülyalarından uyarıır kendtkendtsine: de ede tekrar okuyabfllrdl, çarpıntısı güıel panl:iayor, bayıldığımız altın renk- )ardı. atelyeye ıttti, ve böyltce bir 1'89cU,.d'.'. 

- Deli kız! Der, sonra kendi h!lk- durdu Gözleri parladı. leri onun bu lem'aları içinde 11ssız kal· Bir Cumartesi günü öaleden sonra rını orada geçirdi. Bir gtc' k•~1111ı ' 
kında bu hük.mn verdiği için de pl~m3n « Nermin 1 . mıt •. karanlıkta denizi o yakamozu, şlm- idi. Beraberce ılnemaya gittiler, a1raıa- utana utana Mabfrru davetini 1' ırlıı ~~ 
olurdu. İnsanın eli muhakkak ki. dillnden .dl manasızlığını kaybetmiş, kıvrak fstan- caklardı. Mahir: tı. Babası ıene evde yokken fff'lı,. 0 

• • • daha cüı 'clk&rl Orıun için, dill~n aöyl(· bul dansözün ün pırıltılı etekleri gibi ct· I - Nermin, dedi, yarın Pazar, bana. vlne ve babasının avdet saata0ci' 
Üç gücdür Mahiri görmemişti : yemlyeceğl şeyleri sana y&zuak istiyorum. velek. Şimdi paletlmdekl renkler. dsha atelyeme rel, o kadar rUzelsln kt .. Ser- dakika evvel ıvlne dönebildi. 
- Artık bu akşam beni alma~a ıe· Senfnle tanıttığım gQndenberf, bir parlak, yapbtım rtslmler daha canlı! Vel- 1 rl için yapacağım tablo için Een bana · · - ~1 

ll 1 Diyordu. Akıım Ostil kapıdan çıkar· f duman ve Ctıasse alemi içindeyim. hasıl blasedlyoru~ ki, sen ruhuma ycnt-' model oJ, mutlaka, bfrlncl releceğfm. ::r "/' ~~ 
tn, kapıcı bir mektup uzatb : Hl11edlyorum ki, beftcanlarım taktii rl· den bir bıyıt aetbıttla.,. Bilmiyorum,\ Mablr bu ıOılerl tereddDUe ıOfle· .. ~ 
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EN SON HABE RLERD . 

ispanya harbi ne halde? 
~ .. -:::::::======================== 
Pazar günkü 
at yarışlerı 
heyecanlı oldu 

Bir hava muharebesinde 
dört tayyare düştü 13 Nakleden: S. A. 

(Üst tarafı 1 incide 

" . Net'ccyi elde etmek gıy· 
lıtıde bulunan binicilerin saff ~ttlklerl 

~'ınt cebt h'tlt, ya'"ll at baıı ~racerli· 

F rankocular , yedi kasabayı daha ele 
geçirdiklerini bildiriyorlar 

l:ıı bertaraf etmep k.ifl ı-elmemtı ve 
'°'"Oıun yalnız kantarma teslrUe bu 
~lberuıı mubatua etmfı olması bu Buselon, 10 (A. A.) - Maliye Ne-, 4 tayyare dtltmOşttır. Tayyarelerin üçtı 

Karısını kardeşine 
emanet eden tacir 

'"h•ndak.I mnctdele kudretini lsbat zarett bir emimame ile lspıınyot parası· asilere •ittir. 
~'ıtlr, Hemen hemen dört yDz mttre- nın har'ce çıkanlmaaının katfyen yasak Franküculaı· ·edl kasaba &labn 
lk hl!aafeyl b•ıbaşa ırötttrmek suretf'e oldutuou ilan etmtıtlr. lspanyol param- ) Pot.,, dabll olan Bornoı ve Uçar be- nı ha• lce ~nkarırken yakalananlar 6 51• aldı lal' 
tlbttrt lddedllmlt ve lklncfllk mnkifab· neden 10 seneye kadar hapis oezasıtıa Salamank11, 10 ( A. A ) - Resmi 

"Karıma dikkat et, ona göz kulak ol, 
ben gelinceye kadar ... ,, Dedi 

-.il da birinciliğe r.ammlle Uı;ar ve Bor- çarpılacaklardır. tebllt : General fra~konun bb:zat verdi· 
~ın blrlnctllllne karar verilmlf ve Dörı tayyare dü~lli il emir üzerine ast kuvvetler! son bir ~ Bentm .~I~d:!ğtm d~,·eyı ileriye aıını tı . Dostıa.r~e akrabala:Ue veda e<ttı! ve ka!·-
•tlıl1e de üçDncQlütü kaıanmıı ve bu BaraeJo.,, 10 (A. A) - Dün bava hdta içinde Kartalonya cephed nde 7 dcdı. Onun sozunu d.inled.ller ve bu su - define tekrar tekr~r: 

-.,tUe 2000 metre meaate 2,41 bir za· kunetl~rf aruında yapılan vuruşmada kasaba tıgal etmlflerd 'r. retle kervanı köprüden geçl.b:mek kabil - Karıma d11kkat et, onu muhah2.il 
1111'n11• ı. tedilml tt • olabildi. et diye tenıbih ettı ... aı 1 r. • . . - • . 

8ıı ko uia l i blr rekor elde edllmlı p d t• f • - Uzenn~e bulunclugun d~venin ıköp~ Salih h~a gide dursun !k'St:deşl h"r 
011\ılUDa :ftk.meimeklt berabtr, 1lmdlye azar a ye ışen spanya rUden geçeceginf nereden bildin? gün evine uğrıyaı·aJt yengesinin gUnluk 

~-~l\f J'I lan ko uJarda bu kadar çetln • • • • } d } K • - o geçemıyen deve benim bindiğim 1htiya9lannı görür ve tekrar dönüp evine 
~r ko~u ~~pılma~t f oldu~UDa göre bu tutun er amar arı angrenı deveni~ Y~\TUsu olduğunu blliyorum. A- gideıdıl. B L'r gün ytne bn mn.kJ;atla Sa.l'ihin 
°tl ı)'l ı Urat eden ha vanların h~ka • •• •• } d. d nası koprüyU getçlkten sonra yavrusunun evine uğradığı zaman engesini pek gl\z~ı 1~1e k.!1n·t ve kıbtf.yat iOstermiş JnCe tutün er lr ne hal e? da o~~ td~i oI~~ğı muhakka,ktır. jbh' kıyafette gördil. Bu gü?Jelllk onun 

0 lb 1 L k d Tuccaıı bu sozleri 1.şitfnce dtifUnceye Ozerin de büyük bir tesir icra etmişti GUn 
~ ,~~~I mımle\ et ıt~ı A'1 na~~:at a:ı " (Başmııbltdtnde o•m) l da:dı ve karı.sına tekro'r sordu: j1e9tikçl kalbinin yengesine ıcaırşı ba~ka 
ct\ttltrdree ,baıyıa:dır. ta::::dan ytıpıı:: Bu mıntaka mahsulü bir Frankonun kazanmasını canı gö· Tüccar bu sözleri iş!tince dllştl.nceye hislerle caTPmata. ba.şliadığının farkına 
tı t n r e y• k.l 1 l dnldı ve kansına tekralr sord . ' dı Tt k bir gü b """"""-' gitl t r'a l7 kt 0 elen bir jokeyil yağ 1 odan nülden arzu eden Almanya ve tal- _ u. lva.T ve a 1 n u "~na .• n sev en 
-.ll d i , b 'A b . Evl~t ana.sına her husust.6 .ıtbl 0 • baŞk.a. b!r ~y olmadığını ve bu MVglye 
loı, .,_ sonıa 59 g-almtı o.ması ve k.I· 1400 sigara Çıkıyor ya da ta 11 u vazıyet karşısında ıur mu? _ lcıa.yanmata takatin1n •buluımsıdı.-ını d'.l 
"" ea Çıın 11u kuyruk ve kamında ta- p _ ellerini işten çekince, Fransa ile in- Kız: • • • ;.. ......... anla.dil. Bu teS1rle bir gün yengewine: 

it t • • gı tere uşunmege mec ur a ı ar. ~ Evet, her hususta tA.bl olur, dlye _ Senl QOk seviyorum. Artık bu 
ııı" ttlaran bu ko uyu \ım bir kudret- azar, [Hususi ) - p,.zarın tutQn· ·1 d'' .. w b k ld 1 1 
•ıırmlf o'malandar. lerlnın nefaseti, randımanı şayarı men:· R belki h klı 'd' f k t .. cevap vtJN:U . ..J.,,,,. ,. - .• J.- . D 

. nnnlyet der dedi usya a ı ı, a a go-, · ttyl'.ı..uıı.. '1-al!.ne fUa.yanauu.,rıu• um. l~rıek 
l <:l\ nt•il ko~u: ece r. . _ nüllülerin, oralarda sürüklenip kal- Bu ıa.cıax tUccan n m1desını bulan • 1 l91Jıdeıki1Eft'l blirer birer iblldirdi. Bu sö.,ler 
8u har nın en heyecanlı kocı.usu Her memltkeıte yet•fflD tutQnlerln 1 d b 1 1 d Ş id ırmıştı. Onlara pek ook gal''P manalar lka.r•1 sınA" t .. ..ıı ..... Jl"Ac- mUh essir olan 

•.ıd '11 
" bl kil d t b' 1 1 ması ası avayı ata ıyor u. u · • . .. · I .,.. ""'"' ..-v.ıw. M.l"C vÇ 

"'I 'dllmete llyık ol n 2200 metrelik r osun an ezam ın s gara yapı • ' • . . • )11 ct:mışt.ı. Soze ba.şlad.ı : Merhume 'tianım: -
)-11\ıa kı t.ı mahsus o'an bu ko•u"a dılı haldP, Puar tütünlerirılo damarla· halde Rusyayı ışın ıçınden çıkarıp - Develerin halinden senin de 1.stlk 1 _

4 
k ? N 

1 h.._ s· aır. ara ., · f 11 1 fi k l k l" l . ·ı - Seu.J.n h1ç utanman yo mu . n51 
-. ~larek htlrak etmlf ye hemen btmen rının nce ti ~o aylslle bir k.lloaundan mas~a ara at anma azım ge e· 1 balın bana mal1:lm oldu. Bllr yola ~tmek- böyle bir şey l!Ö;ı1€'l'S1n ... Ben senin kar-
~Q'il~t kuvvette td1edllmeıe llydtolan UOO slg~a yapı~aıası ancak bu mmta· cekti. ıte hayvan anMına uyduktan sonra sen de'de.1inln karısıyım. DUny:ıd3. h!ç bö~e 
ı "-otuda cereyan eden bazı yolsuzluk· kıyı lrhısar etmı~tlr. Vaziyet birdenbire vehamet kes· gıtgide ana soyuna Ç'e'kerek beni Aleme kepazelik yapılır mı? Ne oluma.n ol ben 

·~ ll7. r'be vaki olan şlklyetler ko~ulJuD 89fttden seneye artan lstı h · al -~- bedebilir, arzu edilmiyecek netice- 'kepaZE' edebilirsin~ Ben bunları bildikten 'senin sOOl!erlne uymam dl-ye ~ert b1ı eevap 
lıb"lııı maa1esef lbltl t tın ış bclundu. tım 937 mahsul yıhrda 250 bin kllı>ya lerle karşılaşmak mümkün olurdu. sorJra artık seni~ oturamam. l\'erdl. Bunun 1l7ıerlne Sal h'in 1kardes\: 
t' 1'1 1nlnıiı bıl6hna olarak Yaldız numa· b!\l!ğ nlmuftur. 15 bin dengi bulan bu Ö l t Ba l h"k~ ti t l _ Vaz ıeldJm en sanem ~ana huvadarl Eg-etr iben1m arzularınu yapm~2 ve 

)' ı 0• . L 11 _ y e ya . rse on u ume or a ıgı ol d - ' 
~l R .tırecak yerde bu vıız reyi ·y · tutOnlerden 1ekiz bin denk kadara idare k k k l l .. .. .. ına an benim ıa.şkınu k abul etmez.sen sen~ öldfü'ü-
L, ~'tk,tm'ş ve çok topla olarak g iden tarafından satırı ahnmıı olup muhtelit ~sıp a~u~ma ~~ ne o ursa o ~un Gul yuzund~ıı va7 geçip bülbül Kibl t"itm ve yahut Aleme kepaze ederlln dedi. 
ı ~ loın serb"tli hıreketlol temin vazt· partiler de vapurlarla lstanbula ıevte- diyerek, olum dınm miicadelesınel Se d . t.ar olmadan! Kadın ibuna rağmen karoa,ıntn ka-
Cl~nf llzertne ılın·ş bulundu. Bu bir hak dflmittir. Bir kısmı da tüccar tütOncUlu geçmişti. sını ..,,,,.~~yaenraknı;~~raayrrbaııa:ı~ . dedıLvıve kar1ı- tasına hıı.1n bir gö'Zle bakan oa.ıc.ta.ma. U-~1 
...,,~ k d' ı ını o·· .. .. ·· l" A .... vv.ı ...,.~ UAo')ının e ne yo ~ ... , ... b'r,\ •bul ed leblllree de ıQer tr , n tarafından mubayaa e11lmektedlr. uşunun~z . ~ese a, vrupanın tadı . ; :ıı , j\ o~madı v~: ~, 

h" ttl~ mani tetllil etmeyecek teki.de Paz!mn tDtQn'eıine Nemli Za:ieler merkez şehırlennın, Romanın, Ber- ı Bu h lkA.yeden çık.an netice herkesin l - Elinden geleni a.ııkana koyma .. . 
'4tt1()~ltıft1ıi 1 ifan m~frll t,ır hareket le yerli tüccarlar ve hariçten gelen tUc· linin bombardıman edildiğini .• • Pamuk b l!r par~ aslına çekmesidir. Ben~m ise Benlım 'kimseden korkum yokttır dlyere~< 
q-~ ""-bilirdi. Yıldızın binle al tlkiyetl carlar müıterl olınuılardır. ipliğile bağlanan Avrupa sulhu mah· Mını çok temizdir . Benim !:çim temız ol- aıralannda.ki bu taıtsız konuşmayı ket5tl. 

t.t ',t e1tcek d!recede bu lş•e llerl TGtOu satımından dolayı köylünUn volmaz mı? · duktan sonra sen111 beni muhafazaya hiç Hl'ç bir ~ine ba!kmaz ve evine uğrom:z 
l•"Qı•t bulundu \C nlh 1)'lt sabayı Ley- e' ine hem külllyeUI para at,.mfıı hem F ank k R Be 1• ·te ihtiyaç yoktur. Merhume hanımın ko- oldu. Diğer taraftan da şehirde bnldug~ı 
ı~• ttrk B d b bo ld • " v ı r 0 azanıyor, oma - r m dö t hl1ks kuvvetlJe kandıra .. ak ~'l llU. u 1tra a tıı ş K' en de bankayı olan borQl•rilı husuıf lda· ih . R Be lin 1 ' ~ı ya:nında nasıl Yilmi ak oldu ise be , r a ızı paıra 
ı..,,, '' &al bir bOcumla Afet yapıştı ve reye ve lifler yar:ere olan borçları da m v~rı ?~a • r • spanyal m~- ,ıım dç senin yanında elbette yUzUm ait mahkemeye müracaat etti. 
bir :•ıı nıuvartaluyetlnl fDph9ll katacak OdenmltUr. sellesı halını alacak. Bundan ngil- ~e alnım açıktır. ı Kadıya: · "° 
~-.,}'eaıı1et ihdas etti. Çok ce•iı bir Bunun'a ~raber bir miktar Tayya tere de, Fransa da, Rusyada hoş-] Bunun U7ıE!rine Spahi: - Benim karde.şimin karısı olan 
ı,,, te dtlten L~y!aınn koıu talll Po ş b 1 bl k da lm kt lanmayacak. Fakat devir o devir ki 1 - o Merhume hanımın hik~yesi na- Merhume h.a.nım yaıbancı erkeklarle mlı-
~ )Qz metre ka!m:ş bir mrs?fe dahi· ~ u0rs ne ve r mi tar Jıpı "a 1 insanlar şimdi iyiyi •kötüden değil'' sıldır? Anlat bana baikayun. Jnasebet peyda etmiş ve namusumuzu 

~' ' -...,.. · · - · fenayı beterden ayırmak mevkiinde- a ın ~ • 
'a& tectIU etti <:.Adan sola ve Eo'dan ° an rtaok'lla yardım olarak te~ errn .. '1 K d b la.dl · " berbat etmiştir. Şer'an kendisine ı~zım 
' teçmtk luzımunu takdır eden etı11ek ırJbı buytı~ blr _ Inıanl vaıtteyı de • • • • _ Türlcistanda Sa.llh 1sm1nd.e bir a· gelen cez'.inın venlm~nl jrica ederim. Bu 
~tlıı bioici•I bir takıtma neUceıblde Pazar halkı ve koylnıu yapmış ve el· dırler. Herkes. ~Ehvenı .şemn) peşın~e: dam ve bu a da.mm da Merhmne hanım 1a.şl .görenlerden dört k!ştyi şa.hl~ olarak 
~, atltııan Ar~ tten dOttO. Ge" gelen lerf!e aeve aeve gelerek makbuz muka· İspanya dahilı harbı son günlennı isminde bill' k.arıcn vardı. Bu kadın çok te- getirdim dedl. • 
·~ v'llların açık muaft.li olması mı hak bllinde teberrud.ı bulunm11şlardır. yaşıyor, buna şüpha yok.. Fakat kan- : mtz taıbiatı1ı TI! kocasrna sadık bir kadın-j Kadı şahitlerin ifadct:rını dinledi. Bun
O!ct •• feci bir kna•un 'ukuuoa mıni 938 aenu1 f;ln zUrra ş'm11den ml\· gren olan dava o kadar müzminleşti dı. Bir gün Salih memlekeUnden kalkarak ların karşısında kadının kend'll,slnt mti<L'
"ıt.~; 8 r CUQmı badlscıJ arzeden bu k•>· racaat etmekte ve kap rden muamele· ki, kimse de elini dokundurup yara- , Hacca gitmeğe n iyet etti ve kansı M~ - faa edememesini de göz önünde tutar'lk 
Ntıı: kı~eal hafif baıı bereleılı. l«ln yaptır.lmuına devam edilmektedir. yı deşemiyor. ~ hume h'.1.mmı erkek ka.rdeşl.ne em_anet et- :nerhume hanımın. hakikaten zina ett~. -
~ "llltk ve ıQrQk'edmekttn kurtuldu. B iba ti kadar da d • ChlAD BABAN t.ı!. Kendisinin seyahatte bulunduıu mtid· ğine kani oldu ve Stadının ıt.a.şlana.rak ol-
" 'tice"- Le . u ayın n ye ne e det zarfında.ki :ihtiyaçlaaını kaTşılamak dürülmesine ka.'ra.r verdi . 
'''al "~ yll blrfucl Su. a lklncı, Ay· ranbar ve tahmll lfinla nthayete ırece-

1 
in ... ..... k•tı m.l' .... - - d d b k ·

1 bı." ••Çtı· ~ k ._ b 1 'ldf K R M ., N ç ... aı ... sına a ıwc:ı.ı a p:ırn 'l ıra - (Arkaıu or) l.")hı '-CU o'ıra •I U ldı. • O•UYU ti tıhmİ4 edllmektedfr, 0ID8DY8 88M IZJrl 
~\. Uraa menuu olmaktan tenzih vt 

~ : lııce zovıdertne tı1met vırumeıı , Cumhurreisinin çekildi 
''bı i 6Yllıı arzudur. Hayvan kuvvet •e Bükreı, 10 (A. A.) - Maarif Nazı· 
rı1 1•Ueılnin derece ve netfc!slnt ta- kunduralarını boyamak rın1n çekilmeli dolayıılle yerine Dablll-
111 ~ •de L • t • N ~ı .. t " .. OfUlann bu no1 ta'n ~zardan ıs emış ye azan Atoneıko rettrtlınittfı. Maarif 
~ ~l ta b\aayı oldulll mutalaaaındayım. V 1 0 

( A ) Dil t 
1 

nezuetl lılerlnde esuh llllhat yapıla· 
~,r:!'rte dolu olan bu koşu da ı,ı ıe cu h Af nRıton, llt At. o.bil-le ca:d"eda. caktır. 

~ ernaış oldu. m ur uzve o om en M . . . b 
hötdo ., k geperlı::en ufalı:: bir hadise Ue kartılan- USSOhnı yenı eyanatta. 

'" 2too ... ~.1 .. 
0~uku: t k mtftır. Yolun kenarında dura~ bir boya- bulundu 

•ıı lı -euwı • m aveme o~usuna 
~11.ı al'•a" i~rık etti. Bu İoşu tama· c•, Reislcumhuruu otomobiline atlamak Ro:aa, lO (A. A.) _ Mussollnt be· 
'ili. ~lnlmlze uyguıı ş•kilde cereyan ls.emlıse de polis tarafından yedltl btr yınatta bulunarak ltalyamn harici ve 
~ , .. ay Yakubun Ejderi 1 ,yanı hayret J1lllll'Ukla yere serilmiştir. Karakola fÖ· dahflt slyaHtlnl izah etmittlr. Muuollni 
''~: ~r•tıe geriden f rlıyarık numarayı ttlrülen bu adam Relsicumhartln fotlnle- ltatyanının Berlln · Roma mihverinden 're• tiıtulu olarak ııumareyı ı 100 rint boyem•k lıttdltlnl ifade eylemtıtir aynlmıyaoatJnt bUdlrmektıdlr. 
;-.._ ~~· dahilinde götürdQ. Bu ıı- B. h ft d k k ] k 't.t ·~ hücumla numatayı aldı ve temp-su vızTyetl dtğfttlrmeğe klfi gel- Ir l a 8 8Ç8 CJ l 
'tıt l>eaaırıe berabar hOcum edan medi ve bir &otde farkile Ceylan 3, 15 Aokarı, 10 (A. A.) - Son bir haf· 
)"e 11ı~•lll1ırayı Demircten aldı. nu v.zı. lı birinci, Muut ikinci ve küçQk Ejder ta ıaıhncla gDmrDk. ve kaçakcıhk muba· 
~"1 uterekk'p ol"ln Ceylan Mesuda Dçüacü ıeldller. faza idaresince 59 kagakcı, 1050 kllo 
' ''-toa '' hşbııa bir müddet &itti. DOrdüacil haf<a koıuıunun bQtüa rümrük kaçatı, 78 kUo inhisar kaoatı, 
htt ... _ falklyıUnl lıbat eden Ceylan lbtlrat ve baılretlerle dolu blr ko,u 13 altın, 156 Türk llruı 2 silib 137 "UY1Jn t , 1 

,'rd. lı1 nkUı TUiyetlnl mubafa olıaatı bu toıunua neticelerinden çıka. mermi ve 51 ka9ı1kcı hayvanı ete ıeçe· 
lludun muQtııam " muttarit nlablllr, o. Karlıd•a rllalftlr. 

Kar• Hayvan Boraaaı Satıf Cedveli 

C•ıH ~.,. 
Oka.ı 137 
inek 167 
Koıu iklr8 165 
Manda 2 
Bota 1 
Dana 18 
Ôk~ 14 
Toklu 75 
Mar11 ~64 
!"uzu M 
Keçi 16 
Yapar 86 
Tere yafa t';'O? T. 
Erlnmfı yatS 6 T. 
Kaşar peynir 8 
Salamura yaa~ız P. 75 
Koyun derisi 120 
Keçi dtıı tli 130 

"'"'''' 47272 
37506 
335f.6 

710 
:oıı 

2252 
9 10 

3€95 
1818' 

1625 

2121 r; 
100 
6ft() 

1132 
:oo 
250 

[ 'femllHlL bll'lnd hAUt\ ] 

811 a,.lı ~n gultarı 

Kr. 11. Kr. S. 
7 14 13 33 
6 0) 11 92 
6 00 14 65 
o 00 7 74 
o 00 10 o) 
• 25 10 00 

10 Oil 10 88 
11 20 13. ;)() 
s 11 u on 

10 oo n on 
• 00 ~ 00 

Bl 00 3 ~ 60 
52 50 t7 00 
00 00 65 co 
oo oı ı 30 oo 
o 00 o co 
o 00 1: 0 00 
o 00 170 00 

Orlı 

K. I 
10 23 
fi 34 

10 32 
o 00 

Hl 
tS 

10 
12 
11 
12 ... 

1 

00 
00 

on 
1?. 
41 
35 
37 
50 
00 
00 
00 

00 00 
00 011 
( ÇHı i ) 



" 
······························= i Birinc·idir ı · 
• Birinci,lir. Birinci 

1 s. ıiT s.1.n.r n:.ri <;EL.iliş ÇORAPLAR/, 1 . ., .. 
1 KUMAŞLARI, GOMLEKLERI 1 
• Birinci. LeLzetlidir Diyarbakır Pirinci • • • • Acele Ediniz. • 
1 Fiat Maktu 1 • • • Aldatmak Memnu • 

1 SAİT SAN 1 
: Yanıltmaz lnsan 1 .............................. 

' n 

~f0~ 
Opp..''l. 

A lamttı FarıkA 

J 

:fOPANıE Terazileri 
,l'ürkiyenin En Bir.inci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır ' .... 

Taı<litlcrindcn Sakınınız 

Erıurumdı Sıbt yeri: NEŞET SOLA.KOÖLU n Ol'lailı 
ODrclJkapm, Kavaflar çarıııı 

80ÖU 

TVRKİYE tş BANKASI 

1 9 3 8 

Küçük Cart Hesaplar 

İKRA~IİYE PLANI 

2 Temmm t 38 ~ 

· Trabzon Vilayeti daimi Encümeninden: 
Trabzon - R'ze s•hU yo!unun lSX OOO, 20X OOO inci kflomctresiade (5220)d~ 

47 kuruş keoıt bedelli 2000 metrelik ıosı tamiratı esaılyeslle o, 60 lılc dört tJI 
betonarme tabllyell menfez inşaatı 2·7 938 ıünnnden itibaren 18 gQn mttdd~ıf· 
agık eksiltmeye çıkarılmıştır. 20·7-938 Çarşanba a-ünü 11at 11 de Trabzon V . 
yet makamında toplanacak datmt encümen huzurunda yapılacaktır. lbaleye ıtr'sı 
cl!kler (451) lira 73 kuruıluk teminat mektup veya makbuz, ~caret odası vetlk' 
3000 Urahk iş yaptığına dair ehliyeti fenalye vesikasını ibraz e~melldlrler. . 

K~şif dosyasını gô mek isteyenler Trabzon Naha miidflrlüttıne muracaat e4t 
bUlrlar. (No. 507) •-2 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Merkez İskender R•ıa ilk okulunun (1432) liralık tamirata 18 gDn mndd~~ 

açık eksiltmeye konu uş'ur. Muvakkat teminatı (l07) lira (40) kuruştur 20·1
1
_. 

tarlh!ne çdan Çarşanba g-iinn saat 11 de Vilayet makamn:ıda toplanacak 0 , . 

daimi encümende ihalesi yapdacakbr. 1s'elclilerfn muvakkat teminatlarile enooııı 
rıe müracaatları. (No. ri08) 4 ~ 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Merkez Tevfik bey ilk oku'unaıt (6.38) lira (33) kuruşluk tamiratı 18 j>' 

miiddetle açık ekailtm\ye c konulmuıtur. Muvak~at teminatı 47 lira 87 kuruıtU~, 
t0-7·938 tarihlae . çıtan Çarşanbs gDoü aaat 11 de VJl~yet makamında to 

uoalc. olan .daimi encümend: th!lesi yapı it caktır. 
İ3teklfürln muvakkat temlnatJle encümene mü;acaatları. 

4 aded. 1000 liralık - 4000 lira 

. ~ • 500 • -
4°" 11 Trabzon Vilayeti Daimi Encümenintlen: 

ıa • 2so • - t000 • _.,,u 
78 • ıoo • - 7600 • i k okullar için bastınlaca'< (39) ka~em evrakı matbuanın muhammen ~· 
u • H • - <&O&t • (488) liradır. 20 7-988 hriblna çdaı:ı Çarşanba gQnQ saat 11 de Vll4,et mak r9". 

200 • 25 11 • 5000 11 da toplen!lcsk o'an datmt encGmeııde lhuesl yapılacakbr. NQınune ve tatuı• ,41 

384 11 286.- 11 sini ıörmek is~eyenler her rnn encümen kalemine ve talip olan\ann yQıde 12 
· buçuk muvakkat temlııatlle encümene müracaatla.ur (No. ~10) ,Y 

Kur'a.tar: l Mart, l Haziran, ı Eyltıl 
1 

strtncikAmm taı1hinde çekilecektir. 8 k 8 1 d • 8 k 1 "" daf1 1 

En u eW Un.ı mevduatı bulunan he· or.ç a e e ı~e aş an ıgın 
aaplar kur'alara d8.lıil edllecokierdlr. 

(No. t'JG) 

Erzurum Nümune 
Hastanesi . 
Baştababetinden: 

Elektrik Projeleri yaptırılacak 
1' 

1 - Boçkada yapbnlacak Hidrolik elektrik tetlsatı için (800) metre uı\l 1 
luğunt'a bir kanal ile fabrika ve üo metre lrtıraında ve beş ıı:etre arnoda ~' 
eepbe dıvan havi bir barajın ve (2000) metre uzunlulundakl ıebekalerln ptıO ~~ 
proje evrakı keştlyealnln lld nusha olarak tanzimi lşl 1·7-938 den 15 7-938 t1t 
ne kadar on beı ınn müddetle eksflt11eye verllmtıtfr. 1, 

2 - Muhammen bedel yol masarlti hariç olmak üıe:-e 75 Ura muvakk•t Trabz0n Transit işletme Müdürlüğünden: 
Erzurum Nnmuııe HastaneaJnfn on 

Devlet Tran.\tt yoUanna a.ı totQbüs _ve .Jwny~annın Tramon - Erıunun - bin Ura bedeli ktşltıl ilave pwyonu 
Enunun _ K$-a.k~ w Kara.köge - Hudut aı:asında 15/ 7/ 938 ta.nhin4en itıbaren ' in aab 23 6 · 938 den 8 · Temmuz · 938 

konulan :enı tari!el(ll'i (No. 520) 4 -2 ta;lh'ne kadar onbtş gün ml1ddetle 

mlnat akçesi bet lira altmıs IMi kuruıtur. 
3 - Kasabanın 1/1000 ını"yasında hali hazır ve mustakbel hantası ~ardır· 
4 - Bu k:ig.tlar iha!e tarlhli\den ıtlbaren on gün lçlde yap lıcaktır. 
5 - istekli olanlar Borçta belediye encQ11enlne miiracaıt eylemeUdf.rlll'• 

meıvkU meır'tyete Y , ç k eksiltmeye konulmuş•u . !h ıle 
a'rabzon otobüs .servisi, vakıt har.eket .. cedveli - ıünn o'an 8. Temmuz 938 de talip E . lnhı·sarlar Mu·· stakı·ı 

(No. S03) ·~ 

• ' zuhur etmediğinden IÇ.k ekıiltme OD rzıncan 
'T~ • • Tran.vt *tme Müdürü ; ıün müddt>tle uzatılarak 18 ·Temmuz 

, No. ıu eter 3 No. ıu 1eter ı- 938 Pazartesi günü soat 14 d9 Erzu- Müdürlüg" ünden : . 
cu.ma, Puar giinlerı Salı, Pazar ~itti ruın Nafıa MQdO ıntüode ih,lı oluna· Jııf"ıı 

V:ıl'l§ Katkı Va"' Knlkı' catı: dan taU.Pleıio 750 lira °!o 7,5 temi· ı - Plümer Kaz?sındalı:i Ağa tuzlaaında yapılıclk idare btnası 
ıo Karaköse 9 ' n tı muvakkatelerfle birlikte mUracaat· 7.7 938 hırlhinde yine hllp çıkmatıdından pazarlığa bırakılmıştır. ıJI 
11 30 Aras 12 20 12 45 hm lla 1 olunnr. K· ş' f evrakları Nafıa 2 - Keşif bedeli (8530} lira 90 kuru~ muvakkat temtnat 630 lfu 82 kUr H:wsann.ıe 

'a.s - Tellahan 

Ka:nköse 

11 20 

13 ..52 

17 36 

14 1 Has:a.nkale 15 07 15 15 
1 

JıltıdQrlOtDndcn soru'up öt11 nilebiltnlr. tur. • t••~ 
Erzurum l6 35 ( No. 623) 3 - Paza lık 1'5·7-938 Cu11a gOnü saat 15 d~ E·ztncan inbisırlar Jll~ 

KarAköse 

D1y:1d1n 
Kızıl dize 

SUrbahan 
Hudut 

6 No. lu sefer · 
Cwnartesl rünleri 

Vant 

8 41 
10 

11 31 
12 30 

Kalkt'? 
6 

8 50 
10 15 

11 40 

5 No. la seter 
CWruırtesl J!inleı:i 

Vaı:ış 

Hudut 

SJrba.haın 14 20 

Kızıl dize 15 41 

Dfyadin 17 00 
Katra.köse 10 45 

Kalkıf 
13 30 

14 . 25 

15 50 

17 05 

Trabzon - Hudut otobüs servisi, va kıt hareket cedveli 

l 

Tr::ı:ooon 

Gümüş3Jle 

Bayburt 

A.1}ra1e 
Er.ıunım 

2 No. lu sefer 
.Pazartesi ~rşembe 

Cumarlesi f!inleri 

Va"-f 

' 
12 23 

15 25 

18 37 
21 20 

Kalkış 

7 30 
12 53 

15 35 
18 57 

. -
12 No.. lu sefer 
Cuma~ rl 

s ..... u .. 

Va~ Kalkı 

8 16 

13 20 

1e oo 
19 12 

mü1ürlüğ'1nde yapılacaktır. 

4 - Taltplerfn ona gö:e müracaatları ilin olunu~. DOÖU (N:>. 514) ~ 

, mcı _::s::;.:: r..... Devlet Demiryolları Onuncu lşletnıe 
~ ~ ~ : · ı!! : Müdürlü~ünden: _, 
t ·• t • lH · • 1 - Kt1kQrt ü maden · Ka?"abıydı: arasındaki Dar hnthn ıaktılertk bötOO ,t. 
ı • • > iti • ıemeslnln Karabıyıta nakli ve lıtlt lfl 8500 lira mubammen bed&l lle .a~k 
ı • ,. • MI > eksiltmeye konutmuttur. · t~' 
1 > > • fft • 2 - Bu it• ait şartnameler parasız o•arak ffletmemlz komtıyonundaıı 
tan Te-rectk ktmıader l>OGU Gue - rik edilir. . y; 

te.tı İdt.re Mt1d11r111A1lne m11racaat &tme - 3 - B~siltm! 15 . 7 . 938 tarlhlnt m11sadi1 Cuma aüntı saat 15 do tşlc 
lldnrler. Den.mh UAnl&r ıçın h\DUJ1 taı1ft miz komstyo'lUllca yapılacaktır. 
tatbik tc.11.Ur. nlard rtte b1r mıaı· . 4 - Muvakkat teminat miktarı 262 Ura 50 kuruştur. .,1 

KJ.rmUllh ili a 6 - lstekUlerln meıi:Qr gün ve ıaltte Ticaret oduının bu seneki vesi A 

~uıa_::::ı~ırmıt 26 kur:U.fluk tlcre~ arlle İfletmemtz koms!yonuna mürıcutt llaa olunur. (~~) ~ 

··-~_::ou a .... ~ ... ı:m Erzurum Silah F abrıkası Müdürlüğünde~~ 
Altı 7 • 1 - Erıurum Silah tabn\casınm 938 sen~si ihtiyacı fçtn alınacak (325) ~~I ı No. lu eter 

Pa7artesi Çarşamba Cumartesi 
Vanş 

Erı;uru.m 

~nlert 

Kalkı~ 

7 

'Ö't &Jlıiı ' t • mlklbı mamul kereste yirmi gU ' müddetle kapalı zarf usu'ie eksi'tm'3fC ~ 
Kalkış 81r &1~ ' lM > muıtu". . J.11 
6 l:GN:KBİ Jıl&MLBK&TLER İÇİN 2 - İbale 21 - Temmuz 938 tar'hlne mn,adft p~rşembc f08Ü -;aat ,, 

A.şkale 9 17 9 22 
12 50 

8 17 
11 17 

H 07 
19 00 

7 20 it Ur& de Erzurum S.latı bbrıkuı biaasuada toplanacak satınalmı koms:yonuncı 1 
ıı 35 U ı lacaH r. ~ B:ıyıburt 12 20 

Oümüşane 15 22 15 32 14 . 15 ---~:;....z..;....;..;;. ........ .--..,.......~~...,_-:-- 3 - Şaralttnl anlamak lsl~yenler Erzuru11 S!lah fabrık.ası mUdUrtüğ6ıı' 
l••••llİI••••--•~!! dürlüğQne muracaat edeceklırdfr. -~ Trn.bZon 20 20 

Tuz Nakliyatı Eksiltme ilanı 
Bayburo inhisarlar · Memurluğundan 
1 - Muhlis tuzluınd cın Bayburd lnlıfsarlar aııbarlarını nakledl'ccek (500 

bet yoz ton dökme trznn nakliyatı 1·7·938 ta,.lhln Jen ttlbarrn 21 ıün müdd· ti 
açık ekslltmeye kouulmuş•ur. 

2 - Tahmin edilen Mklfyc tutarı (10.000) lir.•, muva~ at temlr at (750) 11 
radu. 

3- Bu Işı · ald şar!Mme Bayburd, Tra' zon, r>zurum ve grzi~can lnh'sJrlar 
idaresinde mtvcuddur. 

• - İhale 21· 7·938 Pertenbe &Onü ııı.at 16 da Bayburd lnh'urlar idareslnd 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Ekelltmeye atrnıek late7eolerln Ba1bnrt lnhlaarlar ldarealne mOracaa·ıarı illn 
... hın\lr, (No. 5\5) 4-2 

Teminatlı Daktilo, Dikiş 4 - Mu 1akk.at t,oıınat miktarı (P78) liradır. Bank, Sandık ve tabvi&A1 
b\lzlan teminat olarak ka;uı edilir. ' · rl, 

Ve her nevi makineler 5 - isteklilerin tha'e glaü olan ~O . Temmuz . 938 Perşembe günO t• ıı11 
tamiratı yapılır ve ticaret ves:kaslle birlikte E"2U"'1m Slldh fabrıkas ı sat•n ılma koaıJii°" 

mu~acaatlan Uln olunur. (No.: 48~) 4 - ~ 

Erzurum Vilayeti Daimi encümenindefl:~ 
. 8-

Riza \/ıatanôaşlar 
SllAh Fabrikası karşısıud.a 

VUAyel me · C:~z1 '1de ye ıl:h:ı y ıpıl ıuktı o'a 1 ilk 0~•1! blnuı 9393 Ur• 

Bay KAYA hanesinde ruş bedeli keş1 fıf imkih laşaatı a,ık elulltme usullle ekılltıneye konuııouflı.l;-ıp 
~ J 1 - Eksiltme 15 • 7 - 938 Cnma ınn• saat 14 dı VfJtyet dalm.I ~ .. __ iıııll ________ .. de yapılacaktır. 

' . 
l&b1J •• ~'llJwrtJI 

cm.ut ••••• Ommnt n~&tı l4in ''° YUI' *'9m 
. ...... , ....... ~ 

2 - Muva\kat teminatı {750) liradır. ~~ 
1 

3- lıtekUler bu l~ln evrakı tennlyeslnl yflt\yet daiınt encümenlnd& 1• 
rnüdOrlOfünie okuya bilirler. · ( 

oııf 1 J 
-4 - hteklller bµ gibi işleri yaptığına dair Nııtl" mUdbrlilgllnden alın •' 

ılka n ticaret odası vedlı:aeUo blrU~te birinci maddede y4zılı ıao 1' 

8asıldıi)ı yer: J.)()ôo Buım vt VU.lyel dalll!f ıncu.m ıınl ·rlyaaetlne qaqracaat ed"'c;!klerdir. · 
l . (No.: 491) · t - 4 


