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1 Maarif Vekilimiz, Doğu seyahatleri ve memleket 
1 kültürü hakkında gazetemize beyanatta bulundular 
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Oğretmen azaml randman verebilmek için 

her şeyden evvel kafa ve kalp ·sükunetine 
muhtaçt1.r. Tetkikatımızı bu gibi asla tesir 
edecek teferruat da dahil olmak üzere hazır
lamış bulunuyoru~. 

ı,~---~-----------···ı J) ~ zoıı inhisarlar 
" ı !şVıürtür muavini 
~Qd~ [ Husu•t ] - loblıarlar 

llı&avlz;f E,ref Aydına tayfn 
• 

Memlekette görülen her yönden kalkınma 
savaşında, kültür cephesine isabet eden va
zifeleri azami bir gayretle yapmağa ve. 

varlığımızla Atatürk'ün direktiflerini bütün 
yerine getirmeğe çalışıyoruz. 

- Trabıon ilkokul talebesi milli kıga/dflerile -

FIKRA: 

Çifte Minareler 
. Dlin b~r vesile ile Çifte Mine.rç/e,/ 

ZIJ/Rret eftım Bir Pene.rı ankaz i e dolu, 
ortasmda otlar bi mlş bir avlı, taı odn· 

l Prfll k 1!Jm t blımez ellerin J:urdu(Ju 
ocrıklllrdnn çıkon cumnnZ.•rl ko.ıe.rmı.:; 
kemerler. ye yer fırlamış taşlar .. Kita
ıele~ :>'~külmDş, kemer raptıgciMl tn~· 
rlp edilmiş ... 

1 lç 111 e garip bir ökc:iizlük duyrlum. 
Ç I e Minar• /er l . luılile ölü çıkmış 
blr tve b nzi!,'Ordu. 

lflıklka'le da. öyle de4/l mi? Yıkıl
ma~R htışlam7~. hll"ıfll ve o ütefessih bir 
l:nptıraf ~rluljun ölüsf2 çıkıncnga kad1.r 

o ptıha.çı biçılrnez Abid de btı hsle ael
m ş. yık 1111 ş, psrço.lanmış ve harRp 
olmuş •• 

Böı/'e o/m,kln bera~er, o k'mseslz 
~v~1 dtı insan iz 11drsfni büyllk bfr huşu' 
'Çwdc bulunmnktarz_ menedemlgor. Et
r11fmd wkJ GB' llf kfir:ıne kPmer/er/n ahen· 
ql, biraz llerdeki mescftfin me zun kub
!ı,.sl TOrk senatının ö çülmez bOyOkla
~ü ile irısam kn ·8 kn şıga bıral?ıgor ve 
ımınn bu azcm tin korş sındıı küpQkltl· 
1ı1nü. Msbalün hisrndiyor. 

" Tllrk mi'leti -:-kııdar'-.!!_üyak _ ola.n 
ru k .r:an•tınm bu emsal iz şaheserleri' 
ıuymctleri tan•makta o'an geni neJJli~ 
e irıde arlık. kara bahtlarını gene 
ceklerdir. Buna inanıyoruz 
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Benim eörüşüm 

Alev çemberden geçen rlazırlar 
R. F. TAŞKIR ------

Bilmem siL okudunuz mu ? 
ltalyadaki siyasi ricalin yalnız 

manevi disiplin bakımından değil, 
bedeni terbiye bakımından da mil
lete örnek olmalan lüzumuna kani 
ulan Mussolini ortaya yeni bir 
prensip koymuş ve Faşist partisi 
büyüklerinin ve nazırların iktidar 
mevkiini muhafaza edebilmeleri 
için yedi zorlu beden hareketini 
yapabilmelerini şart koşmuş. Bu 
yedi zorlu beden taliminin içinde 
alevden bir çember içinden geçme 
ve bütün süratile ilerleyen küçük 
bir tankın üstünden aşma gibi 
cidden enteresan ve yapılması güç 
hareketler de vardır. Hatta ge
çenlerde Oüçenin huzurunda Mus
solini forumunda yapılan imtihana 
96 mümtaz Faşist aza iştirak et· 
miş ve ilk denemede federasyon 
katiplerinden birinin bacağı yan
mış, diğer birisi de tankın altında 
ezilme tehlikesi atlatmış. 

*** 
Nasıl beğendiniz mi ? 
Saçı sakalı ağarmış karagöm

lekli Fa~ ist liderleri millete nümu
nei imtisal olmak üzere ne büyük 
feragat ve fedakarlıklara katla
nıyor l Ve bu yaştan sonra alev 
çemberlerden geçiyor ve bir lastik 
top gibi tankların üstünden atla
mağ~ çabalıyorlar. 

Şüphesiz ki yedi beden hareketi 

-
talimlerinde muvaffak olamadığın• 
dan iktidar mevkiini kaybedecek 
diplomatların yerini doldurmak için 
Roma sokaklarında yediden yet
mise kadar her yaştan, her boy
dan ve her kilodan insanlar bir 
Hint fakiri veya bir sirk canbazı 
gibi antrenmanlaar başlıyacaklar. 

*** 
Şimdiye kadar feleğin çembe

rinden geçen diplomatlar kıymetli 
idi. Acaba Mussolininin bu yeni 
jestinin başka sembolik bir manası 
var mıdır ? diye düşündüm. 

Ve kendimce şöyle izah ettim: 
Bu yedi hareketle beraber İtal

yan nazırları yanıp tutuşmadan 
alev çemberinden paçayı sıyırmayı 
ve en zorlu tazyiklerden atlamayı 
öğreniyorlar. 

Bunun faydasını Kim inkar ede
bilir? 

Amma siz ya bir de beceremez-
lerse, diyeceksiniz değil mi? Zarar 
yok ! Bu stajlar ademi muvaff akı
yet halinde bir kaç lidere iktidar 
mevkiini kaybettirse bile onlara 
hayat ve hürriyetlerini kazanclıra
cağindau gene faydalıdır. 

Zira kim temin edebilir ki, gü
nün birinde Düçe; mukavemet ve 
tahammül hasletlerini inkişaf ettir
mek için erkana kara gömlek ye· 
rine ateşten bir gömlek giydir
meğe kalkmasın. 

DO~U 16 Temmuz t938 ~ 

T rabzonda yeni bir MUHABİR MEKTUPLARI 

ıtfaiye 
garajı yapılıor 

Artvin - Borçka yolLI 
Artvin: 5 Temmu~ 1 Artvin, Borçka kısa ve emııl~ 

Garajın inşası sekiz, Artvin ite Boç~a arasındaki ıoseyl yolunun bir hamlede açılabilecek bl 
dokuz bin Çoruhun soluna almak için 937 sonbahar bir it oldutu iddiasında dettllz. JI'•~ 

mesahi devresinin nlhayetlerine doğ • u Çoruh halkının ve Çoruh bütçeıfnfn ~ 
lirayı bulacaktır Artvin ve Boçkadan mütekabil istikamet- rlç kaidesine dayanmak auretfle, ınP:". 
Trabzon, [Husu ~t] - balen beledi- lerde faaliyete geçilmiş, hlraz ça'ı~bktan · üç sene içinde halledemiyeceğl bir ıııi' 

ye büdeeslne mevzu ( 1500) liranın sonra gelecek mesai devresine bırakıl- ~ knl oldutunu da kimse iddia edelll~JJ 
sarf le (Meydanda) Nr ıtfalye garalt mıştı. Aıtvln merk' z kazası mükellef j Bu yolun VilaJet hudııdunu •...-~ 
yapılı c!lkbr. Ga!'aj Dç kısımdan mürek· amelesi fçiıı Martta ba,Iıyan ve hazirana I kadar ıümullü görülen faydılarıaa .~ 
keptir. Birhıci krnm 1tf.tlye grup amiri ka<!ar devam eden çalışma zamanında ca Ye bir defa daha temas etmtı olJI"~ 
ile maklnfstlerfn oturmasıııa ve efradın bu yola tek bir kazma vurulmadı. Bu-t 1 - Çorubun sol sahiline aıuı•C 
gündüz nö':>etlerinl beklemesfn19 mahsus nun sebebini, bu yo'un faydaları tlzerln-

1 
olan Artvin, Boçka yola ıfmdikl yo~ 

tur. Bunun yan tardındakl kısım da de sonradan doğmuş bulaııması muhte-
1
25 km. kısa olacak, ilmdild yol J'~ 

maklnaların muhafazası Jçtn tamirhane mel şüphe ve mutalealerda aramak li- korkunç vo tehllkell Tlraj'an olmaf•'' 
ve yağlama çukurunu havi bir garaj zımdır. kışın dabf,_şimdlkl gibi, kapuımaJa',J 
bulunacaktır. Ost kısımda ise amirle Fakat, bütün Artvin Boçka muhiti br. 
et.adın yatmasına Jl'absus iki kotut ve Karı, Hopa caddeslle tic~t bakım· ıı _ Bu yol Arhindea ltlbartll f 
bell ve lavabo.duş tertibatı buluna~aktır. dan allkldar it sahipler~ bilir ki, bu ne Çoruhun so.unu takiben Sirya JI'~ 

Bu kı•mın da il rlde tavei edılebile· mes~le evveli dalmt encumende görü· yesJ üz rın· d 8 t ha 1 ~ ~ 
.. .. B' · ı .. f d 1 t ~ı dllml e en er a narına •• Jj cek ıekllde lnşıısı düi'.inülmuştur. na şo muş, ay a a ·ı eş ·, t .e ş programa cak; bu kısımdan da 15 Km. ıstıf•"' 

t~mamen kBrkir olacaktır ve içinde taz- alınmış ve umua:ıt meclıste mucip aebeb- edilece"'i ö K H ıu 4l 
yıklı su teıtib~tı bulunacaktır. Garajm Ieri kabul ve bu programı tasdik etmiş Km k 5 ~e i' br~ ars k- op~ ~ 
ınıası 8-9 bin lirayı bulacaktır Proj~yi bululmaHadır. Demtk ki iş, bir tetkik bol 'm· eısa m1ıı u unbacal; aynlnıd 1 -...cır' 

· f 1 d k · b 1 yves ve ae zes yer tt çuı'" 
mimar Şada o ye pm_ıt ~ır. Od araıın sa nabsı. geç r teAn soknrahkarahra a(Q ab~- Slrya nahtyes!nin kalkınmaıım ko1'1ıM 
tam alt na belediyenin buyuk ıu tp:>ıu mış u U'luyor~ rtı , er aog ır tırmıı olacaktır. 
tesadüf etmektedir, mu!alea ve mulahnıya mahal yoktur. . _ . ...111 

Yürü:yüp iltmesi lycap eden bir safhada- III - Yusufeli uzuınden Ç~ 
dır. doğru gelmekte_ ve gelmesi türltı b~rİ Cesedin kim olduğu 

Yol işi bir bölgenin inkişafı iş', re- •ardan zıırurl gorDlmekte olan ~.ftt 
anlaşıldı fab n !aaietl fşl ve bir memleket fş'· yolu Hopa, Kars yoluna Artvin k..,.. 

Olt [ H t] _ Evind r ile Mu dir. sının fçfnde kavuımuı bulunaeaktıt• 
u, uaus 1 · B b · h h al d · 1 çor' şlb köyü areaında teşhis edihıiyecsk Umumi meclis her hangı bir musle u ır am ay eğıldtr k ~ 

1 bir halde bir ceset bulunduğu yazılmıştı, üzerinde, biJhRssa böyle müblm bir lıt~, yer altı ve yer ' üstü hazlnelerlle, ~ 
ı Bn adamın ötedcnberl Oltu ve ha· I rast gele bir karar veremez. Karar ver· ve cazip tablatlle en ileri refahı JI; ~ 
valhinde sUnnetcUlk yapan S uıkamıtlı I diğl itin ~u ~ip sebeplerini mutlaka tet· bir yurt parçasıdır ve burada yol, .ır 

1 Abdulkerlm oldutu ve o'dOrütdntü an- kl.1' etmlştır. Umumt meclis, yeni ıçıle.· safta duran bir ihtiyaçtır, Yine d I 
laş lm•ştır. ı cak bu yol için verdiği karat la bu böl- dır kl Ç Jrubun yolları renlı bir d •· 

Kudeşi Bahrıcdd!n eluııyetl duyar ge hakkının ve bu yolla alakası olanla- parçasımn ekonomik ihtiyacının fi ~, 
deymaz Oltuya gelerek MOddelumumi ~ rın dlkkatını ç~kmlş bulunmakta ve bu· tl b.itQn bir memleket menfaatınıo 1 
fiğe mllracut edip Abdulkerim'in Hazi· nu i 41antl etmiş ~aztyettedlr. luk ettltl blr mevzudur. 

1 ranın beşlnt'e Erşnek köyü11den çıkıp 1 Bu yeni Artvın· Boçka yolunun açıl- Kars, Hopa ko'unun 45 Km. 

K k D • b k J k N z ' rvans köyüne çocuk snnnet etme· masına kazma vurulduğu. ınn Artvin ması ve kış kapanmalarına tartı aza UfŞUflU ıyarı Q ır, ra , ği gltUtlği ve ayın yedfs1nde kt;tlolun·ıbayram yapmıştı. B~.10 lşıden Çoruhın yette bulunması elbatte ki bqb bl 

J d • 1 ö • katllln her bafd, bu köy. solunda kalan köyluler ve Kus, Hopa bir kazanç olur. ran emıryo u mauna g r~, - - arasındı itleyen otomobil ve kamyon Bfr adım tabancasını kurcalarken le Evindfr koyO ırasmdakl koyle~de ' sahipleri tüccın ve esnafı sevlnmlı ve Ve sonra ... Sayın Uıaumi )lilt•. 

d Dlyerıbakar . lt'l'k ve lran demiryol· aranmasııı istiyordu. TahK:ikat ve takibat lbu sevın'ç Hopaya Borçkaya Yusuf eline mlz Uz~rln, etrafını ~çevrelefeD bil 
arkad8Şlnl YUr ... U __ l;nmızda ?ly~rabak · rdan tt ba~, n 60 h~noz ne:ice~enmemlştir. ve Şavtata kadar ~ümullenmfetl. Herkes Artvin halkına karşı ken~lne bal , 

Ktrs, [ Husud J - -t. '. 9a8 gunu kilometre uzermde irşaa ve dlter kı-tKars Vilayetinin Sovyetle- bu kararın Jsabetinde ve bu yolun fay- tal8katle Vlliyet merkezi olarak tf fı 
ıaat 16 da Tu~lura kezusının Kızl>iğ·z aımlarında da etü:i ve aplik uyon işleri •• • • da'arı üzerinde ittifak etmiş, bir an ev- edllmif bulunduğunu ifade ettftl N~ 
köyf1 ctvsr nda dev .. lfr le istirahat et· d~vtım et:nekte vo çahşm'llllf gUn geç· re dort S8Il0lık ıhracatı vel tahakkukunu dilemiştir kasabasının, böyle, üç mühim lıtik• i 
meklll o'an K~rsın Ort kıpı m~bıılle 1 

t kç' geni;leme"-tedir. Daba 95 kilom~t· ı oyun : 934 de 155,681, 935 de Bunuıı içindir ki, halkın lhtlyac nı ten g-elen ana yolların teliki nokt•tl 
ılndea Al ot u Hami tabar.asını ku c 1 1 relik 4 kmmıu da pek yakıcda f kgilt" 134,681, 936 da 121

1
936, 937 de 102,6l9. takip ve önleme çarelerini araştırmak masının faydasını azımsamaya bit 

l.ırktn yanınd ı bu!u:um arkadaıınt v~r-. m"sl yapdaeıskl~r. Yupılmakta olan kı- Sıyır: '34 de 49,857, 935 de 29,- 1 vazife ve mec':mrlyeliode bulunan umu- için imkan bulunamaz. ~ 
muttut'. Karnından a~ır ıu·ett~ yaraa- ' sımlıTd . ki t>prak lş 'erlnln tu•arı 800000 574, 93'> da 22,735, 937 de 13,502. lmr mcclfı bu yol babsicıdeverdiğlkarar- Artvin bugOn için bir tuabadır: 
nen Him:net oa'u Naki bir gun son:a ıl metre mtkab tabm'n edilmektedir. Bugü- Kilo olarak Yapak: 984 de 274,- la halkın yüzde yüz tercüme ili olmuştur. kat, ~u Çoruh bölg11slnde vlliyet 111 
ii!müttnr. ne kadar bulnn 40.000 metre mlk Qbı ta 94 t, 985 de 595,81~, 936 da 463,776, Aıla aManızııı ve hlltaya sapmıı addedt- zl olarak tuJlt e;tilmlf bulunan 

mamlanırış ır. G~ne bu kıs :mlarda sayı· 987 de 560,0CO, lem ez. şehir yapmak mecburlyetlndeyJz, 
Pdzarda elma fabrikası 1 sı 101 1 bulan kOçük kOprü ve meııfez- Pamuk: 935 de 477,464, 936 da Böy'ece umumun tıtsvibfyle karşı- Şehirlerin, yurdun ve bola-• 

Pazr [ Hu usi J - Bura1a lcurula. j lerln çoıunun ioşaa'ına bJşlanmıştır. 766,Q76. htnmıı bir kararı~ tatb k~tını geçilme- nm ekonomik kültürel ve sosyal•";, 
ettk llma

1 

fabrlkasa 11n teme i halk ve Bu bölgeye ; .. stlayan Dicle köprllsünnn Norgahta okul binası m?sl vdeyai tltreddtlutı,ere du9nlmlesl, bdalk maaı ve yükseU~l bakımından oYDoı' 
. . 'ml ı - . , t 11 .1 Anb arasın a y vaa er n sonu ge mez e e· "hl ,1 11 a:e 11ur'ano JştırAk eıt1~( mcras e çok mubı n o an eme erı e ar ve N ah [ Husu·t] _ Norıahda bu bi t b 11 d t 1 kkl . 1 H 1 lırı mu m ro ere candan ve ıo ~ 

bhlmışt r. Kuruçky ıuları nzerindekl köprü temel· 1 oirdg , ıncı .. sın)a b~cı'atlmlan lam lb ykai a ol 'be ed "'ielıdlne yol açar. la inandığımız içindir ki 1ınlden ıt ·.~ 
. yı yan en ..... ·... u prens p u ea r; ı arımız, ty ce $"ı 

------------- -· er nin aoııdej. ış\crl blr h1ylı ılerlemlştlr. teşklllth okul biııasınm dıvar inşaatı 1 dütünüldnkten sonra verUen kararın tat· va mamureler yarabyoru~. Artvlll ,vl 
HAVA Am~le ve işçılertu l ; ıllık durumu bakı- gittikçe yükselmekt<dlr. Bu yıl birinci blkatına g-eçmek, başladığımız Jşl yn- olmayı da, umran ve inkıtalı da IJ 

mından tes1el zaruri olan s~hh\ye istas- kat bitirilerek, ikinci katın da iskeleti rntmektİr. mlş bulunmaktadır. ıl 
yo:ıkn ile dispans~rlerln bızmete hazır· kurulacak, yagmurlardt n vikayesi için Amına, bu iş fçln büyDk külf t tler Artvlnin lçlndl'n geçec.k ~ J5 • 7 • 988 .~aRl S rapnnı 

Rüzgar su· ab : Sakin 
Rnzglr ıs· ıkamell : • 
Kuru hararet duecesl : , 27 3 
Azami hararet • : + 27. 7 
A~ğ r1 • , • : t· 12 5 
Hu•ubet • : % 35 
Yatıt : Y.ık 
Hava taıyikl ı Erzı.ıruuıdaJ : 608 3 

• c (Deı:.h: se\'lyeslnde): 71H 2 

• lılıtJarı bitmfı sııyı ab leck d9receye i }I· saciDlD ç· kilmesiııe gayret edl'ecektlr. 'hUyar edllecekmlı tahakkuku uzun Kars, Hopa, YusııfeJi ticaret gO• _
11

; 

mittir. Ş .malde s;vu - Etzurum hatt NOmune karako urıun dıvar inıaııtı ta- zamana baıtlı lmitl Elbette ya, büyük ı,. nı, buraya nihayet bir kıh ve pat"'/ 
üzerinde Dlvrigiyl ç'>>lan geçmiş olan 1 mamen bltmiıtlr. Yak nia ahıap lusmı- lere girişeceıtiz ve yapacagjz. rakacak surette kıymetleodirmed• 11 
demlr7olu Erzincan& kavuşmak. için Çe· 1 na başıattmlı CJktır GnnlDk itler, nasıl olsa yürüynp gi- aranamaz. 

I tin boğaılan aımaya Ujrıtşırk~n c:eııup· I der. Kütlenin refahına müessir olan işler l Hullsa: .. ~ 

ita Dlyarıbaklr. Irak ve lun demfryolu Bu gece r öbetçi eczane batlanma ve bitirme arasında g•çecek . Yapılacak Jı, bu gllurglh u•,tl~ 
da karşmna çı an her engelle savaıa·ı 1 

• • zamanı usga! t hedde lndirectk bir prog- kı fennt icapları bir an evvel bi . 
' rak tesbit ediltn iş pı o1ramı Uz r" ııde «VATAN» eczanesıdır ramla ve enerji sartlyle başarılan, işler· ve kararın. tatblkabna a-tçın•I"'' 
hız'ı adımlarla ilerlemektedir. ms=s·a • • -ms mı- • · dlr. günden tezı yoktur. 

~===================================::::::::;=============================================-111m:;===~; m1ş•1 , O bu haberi ilk defa aldıtı zaman siyona çatırdılar, Nuri de Temyizde işi· aktam da bir illve yapb, ıünef j1• 
mülayim bir tavır takınmış: . nl ta\ttbetmek üzere gitti. l mek Ozer~ kırmızal1klaın111 P'~AıJlf' 
t _ Mabir ç1pkınlığa baş'adı, dem'ş,) - Öyle in sen nereye fs•lyorsaıı, rbken, muke.mmel bir yfmek r" 
sonra işin ciddıyet kes1:etmete başla 

1 
oraya gideriz . 1 RI: ~enf~ 

1 
~_l 

1 
d tırı görünce: · _ _ .. - Pek ili, seninle şöyle h'9 gitme:\Buradan dar~En~~~kb:e:::::ot~.i 

- Mahir saua ayıp! Böyle kotu kııdın-' dığın bir yerde bir akşam yemeğim Bizim Adanalı Marsık tsmallı ;J. 
yazan Selim BAB~ JarJa çalg cı, hantnde kızlarll• nasıl ev- yerl7.. . "' _ f güzel bir bar eçh. Mükemmel t~ ı' 

le.nebillrsln? Dlye feryat ( tmlt, Şemsed· . Mahtr boyn.un~ budu: . Kuzeninin \ Mah'rln yüzQnde memnuniyetsizlı J 
- Yok çanım, dedi, lieu de artak çok.l Mahir Şt msed<llnl Ad2nadan tanır· dfn ile Nuri Hllsnünnn hücumuna liğra- dehşmenlitfni bllııdı, onuı:ı ıç n ()na h!ç . görürce: ,,,. 

kötü düşürUyorsun. dı, Nuri Hüsnü ile ~e turada tarıı~mrş- yınca: uymazdı. Ba stfer hatınnı kırmak iste· - Canım, dedi, beğenmezse• 9 
Avukat: . laıd . Bfrblrlerinl çok s~verler ve d lfma) _ Pek At! münasip, evlensinler! medi. Zorla o' u\'acıık değiliz ya... dvıJ 

-:: Ben ruhıyetçıyu~ blrudı:r. l ı.s~n•n beraber bir al'e g .bJ yaşerlardı. Riza Diye son sözU~ü sö1leyfvtrmi~tl. O gün· -:--. Ktrk yılda btr . . Dedi, blr de onun Tepebaşından, Galatasar•f',. b.'.J 
yCzunden dr.şo?doğnnu u~larım. Şımdl_ Ş•rl', Adaneda iş mu kldpliAf yapar·ılerde bir akşam R za Şulf, Malılrln l'ed·ğı olsu 1 . geldUer, ilerde yan sokıklat' ti'/ 
~·ı Nermin ne ıyl kıı de~ı l mt? Ben de, aı ouu hl zan mabkem(d" baz1n t,111pu - e 1 e ldl N rmln orada icl. Ve nere· Hazır, Nun de yok, Şemsi de. saptılar, ve yer altına inen ııı' ~ 
tıe_n de hPpfıniz se·ıdt~. l\h.hıre de u1gun d~. b , zan Dllfu• memur~nun önOııde d: ~ıe ~~~hlr 11: dışın çıkacaklardı. Kol kola girdiler, htıklQI caddesine lerden aırğıya geçerek 8yd.ol' 
Juştn. Ben e1lfnim ~ı. Hlz!i Şerif bun görmek da'ma mi!mkmU .. dü. ı . h takıldı ç ktılar. Tepsbaşına kadar piyasa edtr bara girdıler. __ .. ıi' J 
ıian hltlanmadı. 84oa ı:.ters~n, fu t de, dd' de N 1 Hn - , ~ı R za Şerif, ~b tre 1 nçn gibi yOrUdüler. Tepebaşında bir apart- J Kalabalık yoktu. tlerde ~~ 
ı,t ~r mOfsit, de .... Hoşlanmadı ve&seltm. ' hl ~ms~l n ' u: b- .. :ıru ~;· j a-ı ~er~ber so:ata çıkh!ar, re~~am d: genç manın üst kahna çıktılar. Bu,.asl Ha'ice · baş iÖzQkQyordu, cazın ıağ ~111' 

- Neden? r - erm o r.>marmın u uıı Sö -tt arı- ı ız a, bu uçllncn z•yaretç en oş!an- ~aıır mükemmel bir yerdi. Sıblbl apart- ki masalarda artısıler moıteri 
.,..eden mP s b hl bastt, f'ter ı ı blllyorlerdı . Mahir oıılara Nermin ıramışlardı. Onun için biraz da somurta· b k t b r bl 1 k t h birblrlerlle ıakafa;;ııyorlardı ..ılfı' 

- ., r.. ' - ı manın u a ını, usus r o at a a- / · P 

Mahir ölecek olursa, bGtOn ı; i at Riz\ kakkı1da ma1 Cımı ' verir ce, bu ild ebbap rak Nermlnio evine kadar gelk11er, a-~nç line kdbeylemfstl. Kendisi bfzzat ava Arap bir davulcu beya• 
şerife kıılacakl.ır. Halbuki , ariy Ner- çavu' •", deı h ti paçaları , sıvamış' ar ve k.ızı hraktılar. meraklı oldutundan moıterllerine de etrafa gösteren k gü~ümsDyord:·oı"{; 
mln ıclrlyor ... bır de çocu ~Jarı ohıcak.. Nermto hakkında tahklka a gldş lJfş~er· I Yalnız kalınca Rfza Şerir: bol bol av eti ikram etmekten hoşlanırdı Masalarda tek tuk: bek&r .. 

1
,,. , 

I>oktor Şerrsecdln u:run uzun dU . dl. Oznnün öz~lnden ayn o1madıgım - Mahir, t u akıam nereye gidecek· Rlza ş~rlfi kıymetli bir misd.r ola: kafayı tl1t&Ulemekle. meşguld~,6~1~,~ 
şündfü anlamışlar, hakılt&tı oldu§u iibl iyi ve sin? diye sordu, k k , 1 d 1 D h 1 b lk d bl sek bir YPrde keDdısfne !e dt ~-~Jf 

.. ra arşı' ı ar. er a a 011 a r masa kurdur.ın zenıln bır za · ı.- r 
- Dotru bs... . D.:dt, sonra içini fena tarafl~rlle gosteren ha kın karşı - Şemıddln He Narı HU nüJU bu· sofra hazırladılar. Kadın garsonlar, ye-f atbk a öbetinf tltretlvordu. ı\ ,, 

retti ve b rabe ce, kaıanhkta kaybol· bir sempati duymuolardı. lur, bir yere gideriz. 'meklarla çeşltlerlui aetlrdilcr. Mahir başta'ina~ıttı. Cez 11yrek çahf 
d ı:a •. ' Halbuki Rlıa Şerif b07le yapma- - temecddlal aıOh'm bir koıııüUı- . OmrOnde "Jıh olırflk ıvuıı rakı7a1 bu t pP ~ t'-'~ 
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EN SON HABE RLERD 
lktısad Vekilimiz Zonguldak 
havzası demiryolunu açtı 

Maarif Vekilimizin 
gazetemize 
beyanatı 

( Üstt•r:ıf't 1 incide 

ce~lnde verilecek karar, Kamoya ile
ri!:te arzNillecekUr. 

- Türkiyede umumi kültür va. • 

Zonguldak Mühendisler 
Birliği yıllık toplantısı 

f ktısad Vekili Birliğin ricası • 
uzerıne 
•• 

fahri reisliğı kabul etti 
!lyetlll!f lütfen j7.l\h eder mlsinlı? zo~guldak, ıs (A. A.) - Zonml· İktlsal \"ekili lladen l\fübcndlslcrl 

- Atatürk rejiminin bu yurda dıtk maden havz"sınde yapılmakta olan Biı 1 ğl Reisi 1 
bah'JeUlği bin bir iyiliklerden biri de tfemiryo'u inşaa•ı lıf•mfş ve l:uıün lıdi- Zınguldak, 15 (A, A.) - Ma"en 1 

17 Nakleden: S. A. 

Bu ne solmaz 
gülmüş böyle? 

Şehzade merak etti. Adamlarından 
birini Sipahinin karısı hakkında 

tahkikat yapmağe memur etti 1 
l'e belki de en ba.Şlıca.sı asırlardan ı~t Velıill Şakir Kesebfr'in huzu.rite kü· mOhPndlsl•ri hu~ün y llık toplanhl11rını 1 

beti mühmel kalnuş 00,ı.n kül - 11at resn"l yapılmıştır. yapmış'arttır. Mohon1isler l<tfsa~ V-klll - Ş'mil kad nttı 11hlaksız'ığt, na ş h'rde gıızaıeğe çıktı n~ra"ığ. bir k h · 
liir işlerim.izin sağlam esaslara ve Açılış töreninde Başın.Ohendfs Bay Şa1<lr Kesebir'.fen f h·l JlvBs•tl kabul mushıluğll veya namus~uıluğ ınun kf'nd• wıde bircok k ims lcrle t: hiap oldu. Lat 
Janıımaz metodlaTa daya!lLln seri in- Cemal bir nutu c söylemiş ve koıdela etme~ı rlcHında bulunrnuş'ar, ldisat koınır d t mevcut oıtiuğ..ınu b ı hıkaye p9lf -iönOp dol P.ş•p Ş 3hricı kadın ıınna g il. 
~Ildır. Cumhuriyet devrinde var İktisat Veklll tarafından kesllmfştlr. l Vekili tu teklifi kabul ehıiştir. güzel anlatıyor. Yokst kocas nın h 'ma O vakıt H'1sib!n ahbabı olduğu zatlat dlln 
Olınap başla~L\n kültür ha.yatımı-ı ye~i bü ~nk: bir kıymoti bı:z değılclir bir hn.,s' : 
ieçmış devirlerin asırlarca uzayıp gl- l Blnaenalejh sen beni d'\~ Uııme, bir tş - A ma't b'r:ıder , bu ş ~b,rdc bir 

den bocalanı:ı!Urı ile kıyas kabul et· 1940 Olı•mpı•yad o~un arı tut . E~er benden d · ht f.tzla emin ol- •htlyar k11dın va·c . Eli l' ı:ıah, göz\~ıi 
tniye('ek derectde bol, haTekctıl \'(' 1 - ildi BI ' d bl b t oı.... r nıak ls'iyorsan, sana bir gül verev m. •urm4' r . r e n e r · son ·J 

ol:r..ıudu~. t o gQIQ h'ç ysnınd ın ayırma ..• Be'\ k.en· el!nde bir tesblh Ue Eo'ca'tJa"da do "ş • 

Bu ~te dahi mepnedlınlz en bii· ./ıaponyacla yapılamıyor dimi muhafaza attikç-. o gül taZ '\ kela· rak Önrünı t~v'lo ve fst1ğf\? etmn'11"' 
)'i&k mürtbbimlz olan Ata.türkün di· G d b d • b' c k, b3n bir günah lş'erıem gnl sola· g ç r ir. Ö"f'D ,, uııu nıne fil ıp, 
ttktifitri, bu direktiflerin tatbik de· Chkhr. n:.mu~lu bir itrdın za1 neder. Hnlıukl 
Vlrleıılndeki İl'fatlarıdı,r. 5· t b - 1 1 \c karısına· ~imdiye kadar kur Ui!'U b i\elerle ne e • 

Kültür hayatımwn temeli olan Tokyo. 15 (A. A.) - Çin - Jtspon lemfştlr, ffAl' iki mesele yakında Parle· ı pah '1 soz ere ~a-ıtt r~ e. 
1 1 

d 1 b 
talili benlik, yani tarihimiz n dili - lbtil ~ fı dola vı5lJe 1940 da Tokyoda Pçı- ı mer.t 'nU'1 ksrarına a ·zfdiltc~ktlr. 1 - Aferin, dedi. G ıze\ soıler söyl · er yı'<m•ş, ne namu ~ u ka ın arın aş-
bıiz muhtelif kongrelerde, Avruı:anm Jac k olan bPynllmllel ssroi 1en sarfl na · L'lndra, 15 ( .\. A ) - l11sr1Uz at1a- d 7n. B ın de burac' an cıkıp gidecek ve ten ç•km"sırn s t bep olmuştur, dedi. 
"iYasetten uzak ve fakat hakiki ilim ıar 'dllmi tır. Bu münav•b!tle bı>yanatta tik maht!ıli Tokyod'l Y"P·lacak olan kendime hi ~ iş a"avac ~ ğım, d sdl. . Has·p bu lafları işit'nce derdlnn bu 
adamıarmm tasdiklerile de müeyylt ş 1940 o\ımpı ıart oyuııııırında., J •pon hl\· O E:f hre yBkm blr haşka ş"bırde fhtfyar kaıtınm derman olaP.~ğlTl ı keRIİr· 

bulurM S hhat N ızırı 940 senest~de ya· k.--m · tl sl\rfl n~:ı:u tıtt•ğl ta'kd rde bu d 5, h\ d ğ u '11. Ve t hı iy ıır kaıirnın oturduğu yeri de 
e;!mnk üzere yıkılmaz. ve sarsılmaz te- pıl.Pcak olan olimpiyat oyunlıırıle boks oyunmı Lor.drada yııpılınasını istem~k· e bir şchz ıd~ var ı _va cm~~v~~r.: l'ı~r ~ n~rek dol\oruca OlU!l yanına g itti 
lrll'llne oturmuştur. müsabakalarırın da kaldırıltcağını söy- dl ler. yanına gittı ve kendts\ndeıı 5 6 

Bugünkü Türk çocuğu bütün dün- kabul f d lmeslnt rlcıt etti, ve stp. h yl Kadın Ha!\bl görQnP.P: 
• d ta ı .. l yaDına aldı . - Delikanlı b ~nd •n ne lstlyonun? 
.. a a medelllyeti yara nın v yeryu- s Al l A k 
lli lut'ala.rına yayanın asil Türk mil- u••det man arı s erıA S 'pahi ç1k sariık, aktUı, eli he,. Diy~ s ordu. O da alpahlnln adını ve 
let1 oldutunu Atatürkün Umt metod - türlü işe y \tkın b ' r a 1amd1• Bu va!ı fl 'l· a dres1nt verenk: 
larUc bin.at bwduğu hakikatlerden ılle az 7ılmanda eenıaden\I\ g 5zllne - Bu k '\ tfına aştk oldum. Aylardır 
ıttülhem turlh ldtaplanmızdan öğre - t k •ı A t . l gll'dl, maıı şı g ittikç" artırıldı . Ve r nthest kl'n11si e konuş•1p bfr tQrlü meramıma 
llerek ve buna inanarak yetişmekte - eş l a yapıyor ar yükse'd i. SipHbi ş • hıaienin hu yanı · a naU olam•yo·um. Eğ r benim b~ derdi· 
d'ır. Gtnçliğimize düşen bu uı,1 vazife gel tikçe göğsün 1en lransır ıo verdiğ i me çarA bulunan s ana çok para veri-

l bu hakikatlerin belgelerini daha ziya- Be•lio, 14 (A A.) - Fransız Buçe. gnln tkslk e ·m ıd •. Fllkat şehz · d e bu- rlm, d~dt. lıtiyar bu teklllten mEmnun 
de uaştırmak ve hlll mütereddit o· ki i J),Jadye'nln son nuhundarı bah~e HATAY 11 u 1 btrgDn batıçedeı yeol k>puılmtş olarak yııırhıd:n fırladı: 

l lanıar \'Ursa, onların insaf gözü önü· ı den gazeteler dfyor}(i : « Basvelcll Dalad- b:r gOl olduğunu zannf der ve sesini - Hemen oğ um ben gldPyfm .• Blr 
n~ yaymaktır. I yP, Alman ve Fransız mtına~Fbeth•rl et- -•••••••• çıkarrnazdı. Eövlcc,. bt:h•r v.- yaı g · çti. ksdınla konaşttyım . Sen pa ·ayı verd lk-

Atatürk, Cumhuriyetin onuncu rafında pek hakh olarak söz söyl mtk· Mevsim kı ş o'du. Bir gün siptthl ge · e t en sonra ben l'lu iş i muhal( kak yapa-
Yıldönümüode millete yaptıklan pro- tf.dir. Her Jkt memleketin bu sözler üıe· Siyasi göğsonda bir glll ile hu1ura ç,lnnca rım dıyerek evden ç ıktp s pah'nln ka ısı-
lram hltabeSlnde bu vatanı emanet r!nde muvetraklyetll fş1er ba,arn:ası li- h ş - hzafo athk dayatJama1ı: nı yanına glt•f. 
ettlkleri gençliğin müsbet lllmle ye- zımdn.• murah asımız da - Bu gü\1-.rl sen n~neden bu'uyor· ltıtivar sipGh'nfn evine geUr g elmez 
l1'thilmef'lııl işaret buyurdular. Mek - j Parl!ı , 14 (A. A) - Sol CllDtıh ga- • • sun bö 7ı,? .. Ben de oıaya giderek ken muht 'l lif mevzu'ardan ltıf açtı. SDzQ 
lep programımız, bu müsbet ilmi en z ,telerf , Ç· koslovak~·adaki S det Al· Antakvava gıffı dime gol der,.ytın, de1i. tiö ndOrnp ro'aş ' ı rıp ışka, sevdaya ge· 
lhiittoraltk.l mllletlerin teknik sevlyele- m anian tarafından umumt bi grev ya 'J 'J . S pahl bu sQ"l karşısında doğruyu tirdi S' i>:ıhin:n kar:st ç ok aklı başt 'lda 
tinden daha üstün bir dereceye çıka· 1 pılrcağını yazmaktadırlar. Bu m· s&le Antlkya, 15 (A A.) - Yerı1en ö ı ektf'n başka blr çar~ mqvcut ol blr taı' i 11. Bu iste bir p' re yeni2i ol-
l'ıtbllecek esasla.ra istinat ettirllml!itlr. b .ık nda benı·ız esaslı bir mal O mat a başl11n8cıtk olan s •çhn tşlerlrıd& !Azım 8 'I em d 1 • k t• k 1• i - 1 d '"'I -

. .. 1 t dtıf 1 • al ak b b t madığını görr.rek başın an geçen erı ttuğunu es ırerP ıır.a ının soy e .. soz· 
Kültür ha)"Utı, maddi işler gibi t ge ea • r ' rı rr ve u usus a . 1 t • • tere ziy11deslle d kkat etm'l~e bt ş'adı. 

bir anda kendini gösterecek derecede tınıı:ıaınış ır. l Fransız bü\ uınet mi:m"ss\ll•ti i'e trşrikl bir bır a~ at 1 • ,. 
\'ücut bulamaz. Biz, kıymet itibarile Pr2g, 14 (.A. A.) - SCdet A m ııı n. mes11de bulunmak üz re, hükilmPtlmtz' n - Gul taze du d nkça karımın bana lbtiyar kfıdın yavr ş yavaş mevzua 
Ylilcıııek olan oğretmenier'lmhin az a- ıanr ın umumt bir grev yapacaklerı h1k· mı raahhesi Hartc' ye v .. ki'eli t lrirc' daire sadık bldığ nı anla·tm, dedi. yanaştı ve ıılbaye• : 
dette olduiunu biliyoruz ve tı.ılebe kındakl ,ayıhır turada kat:yetle tebip rtlsl orta 1 içi Pay Cavad bugün t~kPn· Bu söılHI işiten şebz •de ellerini - A"ran kızım ... S~nln gibi bir düıı· 
artışı nisbeti~de bu güzidelerin mlk- edllmektedi". deı u.,a vasıl oJmuJ le oradan tchrlrııiıe dl1lerloe vurarak kahkaha Ue gnlm' ğ ya güzeli ih'iyıtr . kadınla böyle e ·k~k-

. Pıag, 15 (A. A.) - Südet Alamau- buıtket 8tmfş • I · . bacladı. O kada • aıılOyo r du ki gözleıl .ı· siz oturıır mu? İ:ısa'1 tendlqJtıe d ırdlı:ıl danru a.rtınnağa uğ'ra:ııyoruz. 
1 

.. 0 

d l rı Partisi muhafız kıtaatı teşkl et· AntaJıy11, 14 (A A.) - Hwu aı'an d .. n yı-ş'ar akl\.·ordu. N hayAt: dökecfk bir eş bulmaz mı ? Hele seniıı Mektep müessesatımızı her yer e ... 
llabuı edilmiş olan normal dershaneli mek Uzcrr, bu te11kılata girecek olan st bi diriyor: 14 T• mmuz 1918. F r>nsız _ 1tthi sl pıı hl, cedi Ben d q seni g \bt bir h z• nin k imbillr kaç asıkt var-
blektepler haline lt1'tlia. çalışıyoru%. ların kayıtlımr ı Yf ptırmaktadolar. M lıi bay amıra Hatııya ,. ki bü ün Tıi• k b' r 1 kıllı adam zanııeder<lim. Halb•ıkl d r. Ben bun\ 11 rdarı b'r tanesiof bltryo-

Kitaplarımızı, rene Atatürkün N8mz tler Oç kısma ayrılacakt r: ve Fransız as·ceı 1 rlle Komutanları fş'I · 5, n ııhmağıo bi ri imişsin. insan b 'r ka· rum ki orı un güz iliğin\ d•lle en'atmak 
1-.retıerile vücut bulan Türkçe te - l - Si Ah'ı olarak ku'lanılacak olanln, r Ak •tınısı• r·•lr. _!3asl rı"d" Albay FHvzi d nın hi esine bu kadar fn 1J nır mı? Karırı ka bfl deği'di r. Btl tün mal· nı mülkünü se-

cr .. - İ t z bııt V"' asay şı ten in ıç·n Is ih Mf'ngOc ve ŞOkru Ka .. 1ttlı o du0-11 halde ı 1 ti - f f 1' f ı.. Q -
tfınlerle yazılmış olmak ş.artlle ve "' Tnrk Komutanları v111 F ans z Komutanı bir dtt ttvere e SB n'l şu gl\ u ve rm'ş ... n n u~runa a a d n ş ve aşıun Y zu J· 
llla.hsus kanununun emrettiği üzere dam e l llecek olanlar, 3 ...:.. Geri s:nis· Kole mt>ıastm m111}drn•na ge mtsler Vf' Sen de onu namuslu sarııp buralar.s yı· i~n serseri 01muş'ur. Dedi. 
~it devlet kitu.bı haline getinneğe sa- lerJe ça ıfŞl! Cak o1arhr. harı.re•'e alkış'tınmış'ardır. Bayram)ıami yı' mı$, oturmuş· un. H Js t kımbll r mem· Slpt h inin karısı bunu fş'tinc~ btç 
~tık ve bunda büyük bir ekpJerlyettc Şimdiye kadar yazı' anların geceleri mt hır hava içi de ftÇ1lfş'lr. ek.etinde ki aıh rle oCş"p kalkıyor, f'nva oozmadı: 
bıQvaffak olduk zannederiz. Mektep tallın VA teıbiya edilmtkte o~duklan ın- rnalct yııp· yor he1ba'de •. Gibi bir çılc - Ah anacığım, d iye c•vap verdi. 
kita.pla.nnın vaktinde talebe el!lne ıe- ı.,ıtmıştır. Franko, ordusundaki üç af ar aöy:edi. Bun ların h psl sipahin n S5yledl§'in sö1la baLlft çok teslr ( ttl. 
~eblJmesi için mümkün olan tedbiri~ a}OSYI tevkif etti ra c\~qrlcriıe hllvordU amma, şeh~ P.Qq ien de elbet te be • BCV"'n bir e ke·le 
li almış bulunuyoruz. 'nuih ve dil ku· Bir Amerikalı Salamanka, 15 (A. A) _ Çqner,J ye tğzını açan k h ç bir cevap vn me. be ·aber olma · Ist-=rlm. Benim de c2'"1 

rumıan gibi yüksek il!lm müessesele - d Franıo ta atından bir hafta evvt 1 aılp. y :ırdu Şahzade odasına yatm11ta ghtlt• var. Fakat esrımmı k'me söyleyr.ylm. 
tinin değerli yardımlarından azam\ tayyareci üç gün e 11ilen Oç alb11y tPvkif e 1t mit t ir. Bnola; zaman b .Je tipı h 'nfn flÜ ünü bir türlü B ındnn sonra s ~n bt>nlm anam ol. An-
derecede faydalanıyoruz. d } Franko bükümf'tl aleyhlr d~ b lr komi•e akh11dan çı l{aramamışh. N hayet bu ka ı .. t ı. ğın de'i tanl•y bana getir, g-ör~ytaı. 

Ekseriyetlmizi teşkil eden köy va• dünyayı Q aştı teş'dll tf'Ş"b"sürd '\D dolsvı suçludu l"r dırım namussuz1uğunu ortaya ç ı~armak Eğer hoşuma giif>rse ne ala . Yoksa 
b.ırıdaşlanınmn bilgisizliklerini gider- T ru• l, 14 (A. A.) - Havss 11jamıı •çin el'nden gelen bH çareye mQracaat dünya kadar malı olmuş, beni aıAkadar 
inek rayretlni her sene bir mf;;U ar - blldirlyor: Kavıi civarında 2 kilome tre· etme~" ka"ar verdt. etmfz, 
llrına.1t azmindeyiz. Bll...lyl maddl ha- Muvaffakı"yetı"n ~ırrı •• ~ ilk blr sabada Frankfstıer u•ak bir h8rp Şehzaienln malyetlode iki kArdeş Bu lafhn fşlten fhtiy e.r kadın Ha· 
J:!t:e~:::a;0:a.::ı:::u;e!:ş. Amerikalıların yaptığı tan sonra hütı 6mttcflere llül lyetll miıı- vardt. Bunlardan hfrloln adı Hasip ci- sip'en a?ac Qğı pıtra'a"ln sevlncile hemen 
b trr1a zayiat verrli er k l:eri hareket'erl ~erlnfn U ise No:~lp idi. lkfsl de çok yer n •en ka\ Kh ve k ş koş 'l evine dO· 
lr yer •1--tır. Bu meyanda köylü- • pusuladan l0baretm1°Ş -....... yenı ne devı m etmektedirler. ~üz•l ve skı1 Jı de'ilrnn'ılar idl. Ş hzade nerek orad a kendi .fn\ beklryen Hasibe: biin la.\lkinmasına ve llyık olduğu 
~faha kaVUfllULSlna. yarayacak mev· Nevyork, 15 (A. A) - Tayyırecl Jor· Türk - Yunan sen t'lik hkrlnt hunlara açtı~1 zaman Hasip: - G ııtım, konuştıım. Razi oldu Fa-
tıılan ilk mektep proçam_i.mnda ön den aant 18,04 de tayyare meyden ra t l - Merak etmeyin şı hzedr 01 , ded. !(at serı i bir d efa gö·mek lstediğhi 
lafta tutuyonaz. inmek suretlle, devrlAlem ıeyahatıııı 3 ticaret Op anhSl Bu 111 öyle mütim Ur 11ey değildir. Be" söylPdi. Diyerek başından g eç ~nlerl bir 

au·n, 19 saat, 16 dakikada yapantk dün- Atlııa, l!l (A. A) - Atlna aJıtnsı gJdey'm kad oın ı hva' nt bir tt tklk ede· bir anla· tı. Hüllsa, memlekette görülen her o T ı 
Yönden kalkınma savaşında kültür ya rekorunu kırmıştır. b'ldhlyor: Yun,n • ürk sene k tfcıtıet yiın. Belkl oııutıla g!)riiş'llek ve !ev'ş· H sip bu havedlse pek ziyade ae· 
ccph-~•n· a..a'--t ed•n -ı·lfeleri aza- Me.ıdanda ktlabalık bfr halk kltl•sl top 'antısı btıgOo A~•nat'a vı P Jmıthr mek fmk8nırı bile bulurum. Bana 15 gün vinm'ş'i H ~men koşct koşa slp8htnln 

.. iN ... "' U'C" ... .. "' ., s~r elik: hasepıar tetkık edıldlkten sonra 

1 

anı bir ıayretıe yapmağa. ve Atatür - tarafından karşılanan tayyarr cı. Amert- bu iete pe\t bOyük yar tonları ıörOlf'n müsaade verin, ~eril. Şe'lzade bu ta•,.be evine gitti. Slpah'ııi::ı ka· ısı bunu i ~e ri· 
ktin dlrektlfterlnl bütün varlığımızla ka hava ordusu için yeni yap:lmıe olan Raşv., kil Celal Bavar' la İkt s •t VekUl razı oldu ve Ha ibe iz1n verdi. Haalp ye aldı. Ô ed~n beriden k'>nuşmağa 
Yerine ıetlnneie çalışıyoruz. bir pusula kulJandığnıı, l'k defa kulanı- Şakir Ke•t.b 'r ve Doktor N c lye tazim lz ı l alınca do~ru yola ç ktı ve bir m0t1· beşladılar. N hayeUnde kadın: 

lan tıu pusulanın keod1slne en iyi arka· ve teqekkür te'g afla1ı çek.Umeatne lltl· det sonra sipabinin Ş'hrfne vardı Orada 
----------·--~ dqhfl J•Pbtım 101leml1Ur. fakla karar vııUmitLr. · bir mllafiıhaneye cıyalarını yeıUıerell: (Arkaa nr) j 
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DOÖU 

Bu Pazar Gününü Acaba 
Nerede Geçirsek? 

Erzurumda yazın ömrü pek kısadır. 
Sıcak mevsimden istif ad eyi bilmelidir 

Yaz mwslminde 
/alil gt1nlerinl akan 
ıular ıra ında, yeıil· 
ilkler içinde tıilecs 
beraber geçirmekten 
dahı zevkli ne var· 
d1r? Sılth:ıti ve uş,,,_ 
11i artıran Jur g: zin· 
tilerini hi~ ihmal et
m 'gelim ı 

., 

16 Temmm tD38 = 
HİKAYE 

Bir Evlenme Teklifi 

Perihan yQttzuüıı mınasızlıtını 

kafi derecede biliyor ve saat 
altıyı falmadan aynaya bakmak cesare· 
tlnl kendlılnde bulamıyordu. Yalnız yü
znne bir parça pudra sDrdQ ve çanta
sından çıkardığı aynada gözlerine baktı. 
Sabahtanberl okudutu binlerce satır 
yazının teıdrfle gözleri kıpkırmızı olmu5tu. 

Apartman komıusu ne dalı e arka
daşı Cemli on gündenberl nf çtn böyle 
sapsarı idi? Niçin i"ameslne daha çok 
ltlııa ediyordu ve nihayet niçin bir gl1n 
evvel kendtline: 

Nakleden : Y. R. 

- Bayan Perihan yarın akıa'!ll tam 
saat altıda, eğu cesaret edebilirsem fabrikasında çahşıyordu. Bir iltıı bab.a· 
ıize çok mOhlm bfr şey söyleyecetfm sı bir leke çıkar,cı eeza balcıuğu ıçfJı 
daml~tl. ' onu evlerine yemeğe davet etmJıtl. 

Yelkovanın yQrüyrcek bJr saııtlmet- Leke çıkarıcı ecza bulunan bu iHf 
relik bir mesafesi kaJmııtı. Perihan adamın t17.erJndekl eıkl eıblacler bet 
mütemadiyen pudra1anıyordu ve kıılbi çeşi.t lekelerle dolu idi. Ve bu halt 
kuvvetle çarpıyordu. o kadar ki kendi- Perıban kaWırcasır a gOlmiiftD. 
si itin bu sesten ba kasını işitmek im- Ger Ç adam için bu ye'!Dek. bir lf• 
klnsız bfr hale gelmi~tf. Saat alh oTdu kence idi sanki. Ikt d9fa çataJım 1.,, 
Cemil geldi. O~geı ç, Jıl 1arı bir adamdı: dOşünnüş, bardatmı devlrmJı ve bit 
siyah parlak saçlaıt, dfüg-tın bir yüzD lokma olsun yemek yiyemelllltti. Fakat 
vardı. ıer.ç kızdan h'ç gOzünü ayırmalJllftr. V• 

Perihan onu ıevlyordu, herhalde 0 herhalde o günden sonra Perlham ••· 
da onu sevmekte idi. Cemil mırıldandı: meğe bqlamı~tt. Babasından gizil ol•· 

- Karar VCldfm. 10te müblm haber ..• raır, ç._lı§ma saıtları har!clnde bir dl 
Pıuihanın yüzündeki c:.etltlkliğill esans Japmıı ve bunu Perihana ıfzltcı 

farkına varmadı ve sordu: verm'ştl. Ertesi gün .... 
- Onu ilk dda öğrenmekten bilmem İ!ıtlyar kız dıpnya baktı. .Artık 

memnun ol~cak nusınızz? hatırlamamak lhımdı, yoksa... Fakat 
1 Perihan yQzOnü ona doğru kald rdı. Mesudun hııyıh fardırop üzerfndeld 
Cemil sözlerlnl tamamla·lJ: aynada . sar kf canlanıyordu. ismi yal· 
j - Bııyan Perihırn, f~i'nl terkediyo murran parlan damlar Ozeıiae yazıJJyor~ 
rum. Evleneceğim. İlk günlerin bir ta- du ve Eesf od~mn fçlnde yalvıırıyordu. 
kım gnçltıkleri var fakat .. - Beyıııı Perihan. • Sa1an Perlbl• 

- Siz, evleniyor musunu? Baıku hiç bir şey ıOylemfyordo. V• 

1 
- Ne var burdı şaşacak, bayan g-e?Jolitlne rüz Wğlne ve zııınainlı tiııı 

1 
Perf h n... Benim yaşımda çok tabii bir maarur f,Jmarık kız kenduloe cevap 

' fı değil mi bu? veriyordu: 
1 Perihan artık kendisini tutamadı - Bu:ıu akJıaıza ıetfrmeyln BaJ 
. Kalbine soğuk bJr. ıeyln temas eder gibi Mesut. .Benimle evlenmek? Herbaıde 
1 oldu~unu htssettı. Ağlamata hı fiedı. ıaka tdıyoraunuz dettl mi? Babam buau 

'
Cemıl ıaıırdı: fttıirıe ne der?. Hiç düıünmüfor m11111· 

- Yapmayın carım dedi. Kravabnı nu,? 
dQzelttl. Anlayordu. Pu ihtiyar kız onuu - Blliyoram • .Fakat sili seviyoruıa. ' 

~ ne ka~ar lıioe yar.ııyordu. Her zaman Bl'ıeydiniz sizin için n•ler yapabWrdillL 

1 onun ışlerinl yapıyordu. Ona her zaınan - Yeni leke sabunlan değtl mi Bat 
1 yardım ediyordu. Ve Cemil de arada Mısut? 
sırada ona bir buket çiçek yo!Jayordu, Perib1n delirmekte oldojunu zUUM· 

1 Bundan C~miUn kendfstn1 sıtvdfğl zrha- diyordu. İflttitl bütün bu ıözler vaktile 
1 bma ka~ılmı§tı. Buna imkan var mlydı? aynen söylenmfş ~eylerdi. Şimil t&rfl· 

I• nFaa, eğlenceyi hık e!tl.ı.ten SOtlff ı au,hb;r'arına kadar h!ç bir oey ur;utul- Bunları dört köıe, yuvarlak, muna bl. 1 P~mban şspkaaını ba,ına geçirdi. ıında Mesudun yQzü ve titreyen dudak· 
bir tatıl glltOnd vııktııa boş ge· ınamalıdır. Eğer gezintiye araba ile gl çiminde kesiniz, iki di imin arasına iste Eldivenlnlti geydJ. Cemil onu takip luı canlan~yordu. O aUnd$1 ıonra bir 

ç'rmek it•In dı h e\ nlı:en en ince ııck 1 diyorsanız açılır kapanır b'r masa ve bir dlğfn~z ,eyi koyarak mUkemm el sandu· jetmek fste?I. Fakat kadın sertçe: c:aha fcıbrıraya gelmemlı, kimae OIPI 
talıı ra kadar hnırlaı;mahdır. Sabahleyin kaç iskem'e çle alabl iralniz. Yaya, bi· vi9l r yapıblllrsh:ılJ. Fakat aynca do. - Benı bırakın, saat altıyı oıı geçti. bir daha gOrmemııtl. 
kalkJP, "'Haydi fal2n ydre gidelim,. ka- s kletle vey::hut trenle gittiğiniz takdir- yumlu\c olmak üzere de dolma tavuk 

1 

Eve i'eç_ kaldım dedi. Bundan tam bir •1 sonra PeribtDlll 
rMile )01a ç•kaı.Jar, eksoiy1t akşamları de, ka)'i.,le sanhp arkadaşlardan birinin .ıuzatması ve ı irede bıılundurm~ıl Ta· Crnul omuzlarını si1kti. babası Olüvermfı ve bımmı akaUadt 
-.vlc-r1ne •oıııuılarak cönerl< r. B!r par· eline s.kııtırılaeak ince bir battaniye ile bit tomates, h'yar, kayesl, vişne i"ibi P~~ihan o akıam yemek yemedi. acılarla dolu günler_ gelmlftl. EYieri 
ı.:aeııı. tuıu bile unutru&k tat l gününun iktifa ed 'rslnlı. Nemli otlar üzerinde o- salatdık sebıelerle meyveleri de unut· · E3ki bır apartmanın en Ust kattndaki ya aş yavaı koçrumq ve nihayet lflD' 
~l'ytlnl kaçırıbillr. turmtk nezleden başhyarak bir çok mazsınız. o:IH:ndan il!ce bir yağmurla yıkanan eli .1 uzatmıı olsaydı, her tef bafk' 

Gn. eşi, Ç\y•rhırı, ş.kır ,ıkır ekan hastalıklara sebeblytt verebilir. Fakat Erzurumda en güzel günde caddedeki ae-açları seyrediyordu. Pen- tllrlQ cereyan edece~ti. Muut fimdıye 
suları, ağtçla~ı, yani aıdiifC!k yeri lylca Açık havada grçirilecek bütlln bir bile havanın ne hal alac!ğı bllinmeyor. cerenin karşısına o'urmnıtu Gözlerini kadar herhalde Olmuş olacakb. Fakat 
l~Utar p etmelidir. Büt ,n b r gününüzü 2ünda neler venmez ki .. İştahınızın acı· Bu sebepten eğer urnkca bir yere g'fdt· kapamııtı va hayallere dalmrşlı, 0 hala ~ap.yordu. Ôıümden bedtır bir 
ıceçlrtceAi ı iz bu yerde eksikııkler yü· laçaQını u ı~tmıyarak bo'ca yiyecek lfyorsa, manto, pardestı, ytın gömlek Senelerce evv~Uni ?üşünüyordu. ~aa~: lçınde yaıay?rdu, artık lmkblJI" 
ır.ondeo katlanılması muhtemel z~ hmtfü.- haıulamak daima tıtydalıdır. Mesela nevinden tıcak: tutucu melbusatı da be O zamanlar gen~tı, zengındl. Oı.u bir ş ll bir hayat lçınde ... 
ti lı p hesap etınelıdlr. sandövlı ler ... Peynirli, tere yağlı, sOvttf· raber ıotnrmeğl unutmamalı. çok kimseler ıstemfılerdi. 1''akat 0 her ~f!~t ... ~~t .. , 

J>ıkoik ıa•umı tar t'm e1mek aile lü, anç.övizll sanduvlçler böyle kır alem- Fotografmız varsa, sakın evde bnut- zaman bunları reddetmişti. Aehrı aMn t 
1

8• b.t l bil 1 ı d~ b ı ş · ı B- ı ı · Ki · f " eıu • agün ona ne kadar yan a:ıwn ner er u n r (\fr. işe- lerınde çok makbule geçer. Beyaz ek· mayın . oy e yer erde çek~ceğinlz re- mıs ne mahcup, kimisine fçtlmar ülmek ev' t ıtılft 1 1 
lenn UrbuşonlotJnd.nr, koııs,vaıeıir mek, fıarc,ıa, çavdar ekmetl alınız. simler sizin için ı.e tatlı hatıra olur. vaz'yati iyi deQ'Jl, kimisine fakir dl9 e 1

0 1 '1c 1 .e,.nmrde e Bin tabut ettifll' 
· A '< h d ı il bl - bir bah b ı J 

6 Y eme 8 ıyo u. i m,yorum Fakat, 
çı ava a g"l!Ç l' en r g-untın ane u muıtu. Fakir diye reddet· bekle ve nmit et demek lst' ord Mat· 

ad 1 r Al eyı• p geçm ı•yel ı• m r ica~larından olarak, Otle yemeaınden :!ğl_ so:ı talibini . dOşünüyordu, Onun hiş bir lEtıraba kapıldı ve ;;..bztu~a1t-· 
. U son a hiç olmazu bir saat uyumalıdır. :~-Mesut idf. Zııır, uzuıı boylu, sfyab ıarında vurmata ba,Jedı. Birden Melll' 

Erzı rumıln - Uyandıktan sonra ne yapmah? g z u bir delllranh Perfh tnın tabasının dun kcnd:s .ne bir şişe uıan tiğı zehablo• 
ıw . giiıd s<f d· ı Oyun 1 • kapıldı, ellle o ıt .. yl lttf, ıtte 1erd• 
ter111dw hlrr rle, htersen!z size bir kao k1r oyunu da tele verfr. e~. ÇekHeo kura kime isabet parçalandı ve bir kotu odıyı kaplecb· 
y" : ı 11 ç.:ı t ı rıa tarif edeyim : ederce, o fare olur ve düftı 1 dfğ. bl Bu ~ ollu her şeyi Juıuttlrl)'Or beııl~ 
ku k "tfmuıktır. Ç'çekli Ü\'tlrl mendiıl eline alıp halkanın et::.fe.ud: k: linf alt üst ediyordu. Çocukluk ~nle~ 
tııcııda t.tı mea· Oynayanlar lkl grupa ayrılır. Biri şarken arkadaşlarından birine v nf hn.tırladı, uzık ayak seslerinin ke11dl· 

rl
simd' b' radı~7- ele başı olur. Bir diğeri de ebe o· Kime vurmuşsa 0 da kedi olur ve ~ ur. ne doğ'tu gelmekte oldotuna duydlll 
ani 

1
'r !e .. rt lur Etienln elinde bir çiçtk, yahut bir nln peşine dü• 9r J<'a'e h!llka t arkie·l bel.rsiz hıl'kmklar işitti. 

111161 o ıi-.rilftll dl . 'I • yı eş 'Ç.lıdır hnııııtııl'n men i vardu . .Ele bışı ı,aret vaıir ver· edenlerin bacaklan arasından halk Sall1narak ayala kallr.b, Sotık bit 

1 ıltıln gıi:relligt· mez, bir. gruptakll.;r, dlter rruptıtkilertn dışında ve ıcinde koşarak tu;ulmam~;a t"uyu gibi dar Ye derindi. HaJU aıt k 
tıi t11mnml1im:tk sırtına bı er. ~'le kaçar, dJğerJerl kotu .;alışır. Kedi yakalııcıncaya kadar... dayanamıyordu. Pencereyi açtı. 
ic:in, ıeap/arwı lar. Ktm ebeyı yakalarsa o ebe olur. Bu oyunda herkesin sıra il k d. Bir san ye yerinde sallandı ıoııı• 
tla yerine gtlir· Maksat doımek, kalkmak ve ıülttımektir. ve fare olması lazımdır. e e 

1 
bUyük bir ıoQ'ukbnlıhkla kollannı ıftl 

mek fizımll/ır. · b · h 'f'ndmı çtkildfl.· 1\.ör ebe Halat ve ır -ayal kucaklamak lıter gibi itil. 
ı8n • orıta en ya· Oyuncular bır halıta teşkil cd p ele Oyuncular iki gurupa aJrılırlar. Ha- dfslnt boıluklara bıraktı. 
k.m fDkardtıd:ın le !utuşur,1.r. Meşhur i öre be oyounda ı atın iki ucuna yapııırlar. Halatın orta· 
yem~k fJf!lir 'me- olduğu gibi sağa sola kaıçmak yasaktır. sma bir mendU bağlrnır. Tam mendilin 
11ın mana.~ı yok- Kör ebe gözüne mendU b:ığlar. Halka 11.lbndı yere btr çizgi çizllfr. Çeki~me 
wr. Kır hnya- mütemadiyen gerHe ve açılan döner. E · ba~lar. Hangi taraf mendili çizgiden bir 
:.'e~;n ~= ~~~k~; be kimi tutarsa, el temasUe onun kim ınetre kendiılne doQ'ru çekers~, 0 tarar 

oldutunu anlayacak. Ve tabii her yaka· kazanır. 
ftir lnrafı d11 ye- l k ,,,~; orarla it 

11
• anan el)dhlnl tanıt11uıqa ~alııac:tk- Topu ka)lma 

dl ldimit'e pi· tır. E1ebaıı on sayıncaya kadar eben~n Oruncular birblrl.nlcden lkfıer met-
lrrn it 1 ı r. B 11 luttuğu oyuncuya tanıması lazımdır. Ta- re aralıkla bir halka teşkU ederler. Ebe 

rt:slm okuyucu- nıyamaua oyun devam eder. 'J'~raa, ortaya ieoer. Oyuncular blrblrlerln~ to-
l• rımıza ufak tanılan oyuııcu ebe olur. pu atmağt başlarlar. E!>enln vazifesi 
t>tr fıkl oer~e Fare ile kedi topu kapmakbr. Topu kaptıtı zaman 
'fldlr. Q)'UDCular buuda dı balkı olup ı· topu atan o)·uucu kimae o ebe olur. 

Teminatli Daktilo, Dikit 
ve her nevi makineler 

tamiratı · yapılır 

Ri.za · Vatandaşlar 
Sllt\b Fatirtkası karşnnnda 

Bay KAYA hanesinde. 

t 
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Doğu Şehirlerini Tanıyallm 

Elma, meyve diyarı bildiğimiz 
Gümüşanenin bir ispirto fab
rikasına büyük ihtiyacı var 

5 

Maarif Vekili dün ye 
ilk mekteb ve sine l 

binasının temellerini a 

• 
1 

Niğdeye iyi su geliyor 

1 

TÜRKİYE i Ş BAN K AS 1 

1 9 3 8 

Küçük Car! Hesaplar 

İKRAM İYE P LANI 

lira 

• 
• 

• 
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TÜRKİYE 

CUMHURİYETi 

ZI AAT 
BA KASI 

uotl u 

IRize Belediye 
Riyasetinden : 

1 - Rlu beleilyest ta~afından yap· 
tınlaca~ şehir blektrik santral ve şebe· 
ke b stsatına alt (l·etmiş ik1bfn bfşyüz 
o•uz) Uta y!tmlı iki kuruşluk keşif mub· 
teviya'ı eksiltm9ye konmuştur. 

2 - Bu l~e ait ş rt:ame ve dt~~r 
evra\ şunları!ır. 

A - Eksiltme ş:ırtf'aıne!f 

R - Mu\cave'ename. 
C - Proi~ 
D - lnş"ala aft fenni ve hu!ust 

eart;ıam<ı. 
E - Hülba kfşif bede:i. 
lstiyPnler bu ş rtname ve cvra~ı nç 

lira al' m•ş üç kurıış bedeli ile Riz9 be
lediyes'nden alabU:rler. 

3 - lıtu inşaat 1-7·938 tarihinden 
itibaren 25 gü~ mü'.ldetle f'kstltmeyo ko· 

I
• ımlmuşlur. lhaltsi 25-7·93 Pazartesi iÜ· 
, nn saat 14 de Rize belcdtyesin1e, müte-

1

1 şek il komisyotıda yııpılac~ktır. 
4 - Ek.stltme k p 11 ;a·f u ultle 

ol2ca" tır. 
5 - Eks:ltmeyc girebilmek için is· 

r . Alametı Farıka 
( ... _, 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

· Taklitlerinden Sakınınız 

ti.rmrumda Sııh' yeri: NEŞET SOI..AKOGLU n OrlaC)ı 
GarcQkapıaı, Kavaflar çarıııı 

Erzurum Kültür Direktörlüğünden : 
Use ve öğretmen okullarının 1938 • 1939 ders yıla yakacağı için azı l~ 

çoğli 180000 ktlo Pelit odunu ile llZl 230 00, çoğu 2 0000 kilo çam odunun 'l7 7 e' 
Çarşanba gQnü saat 15 de lhale81 yapılmak Qzre kapalı zarna ekalltmeye to11'1•" 
mu.tur. 

Muvak~at l :m1nat 956 lira 
teklileriıı dö tbln ~ckizyüz yetmış altı U- müracaattan ilan olunur. 

2fi kuıuştor. lıt~klilerln kültür dlrektOrlülDll' 
(No. 512) 4-8 

ra elllueı kuruşluk n:uvakkat temlııat 

ı vermeleri ve bundan baıka Naha Vaki E ı s· ı· .., . B k 1 v d 
' lelinJen alınmu birfnct sınıf elf ktrik eh· . rzurJ.Im mar ır ıgı aş an ıgın an: 
liyet vo müteahhıdlik, ves!kalH~ru ibraz Eksllhıesl 11 / 7 / 1938 de yapılacağı llAn edtllp o:oı beı gQn UZldılan Stl"' 

~ eyleme' rl. şarttır. ru11 şehri için alınacak olan su boru1anndan ( 1120) metre tulundekl borutırtl' 

1 
6 - Yuku~dtt nçüncn maddede ya- fç kuturlan oçyüz millmetr' ve ( 622 metre tulundeki boruland f9 kuturl11• 

zıh suttan bir· suat ev\fclina kadar R ze ( 250) mntmetre ve { 1799 ) metre tulundekl boruların iç kutarlan ( 200) soiJf· 
bqlellyesl, raruına banksra. y.dırılmış metre ve ( 1435) metre tulUtdıki bornlarm iç kuturları ( 150) milime're oı.-ı 

1 
dört Jin S'!ltiııllı Ytılmlf altı 1 ra elllbeş· iniktan kHl husust parçaler tahminen bulundurmak üzere ( 192) to:ı sildetiıd' 
kuruşluk muvakkat teminat ~akbuzlarlle çelik ııks'z haddeden geçlrilmiı kurşun kalafata mahsus Normal yuvİlll 12 • d 
hlrlikte teklit ıx:eklupla ı ıı Rıze beledl1e· metre tullarmda dahilen ve haricen s•cık olarak betonlandıktan sonra ~-' 

ı-Rlnde mııteıekkil komisyona Vdrecek\er· betume batırılmış uclaı ı yanyana olmak Qzere haricen yQn keçe ile sırdmış \; 
•
1
dtr. 7 p ~~ 11 - d ·rllec~k mektup ldrcçlenmit olmak ~a~tile ( 22000) lira ÖltJhammen bedelll içme su bofulan ~,, . 

. h 
0
t
0

'

3
,. ,~ gnon ·a"dede yazth, pa ı zarf utulile eksi.tmeye konulmuş ur. Mezkur borulal Trabsonda tetlıOI 

laı ın nı 'lf(; _ uçunc m ",J • 

· on ve sa~ta· kadar 11:tım~ş olması ve edilecektli. . " " , ı 
·------------ ~rfın mthür mum' i e lylc! kapatılmış E'<slltme 26 • 7 · 93& Salı guJu saat o~ be~de F.rzurum Bel,dlye Baş"aD:ı 

bulunıcası lazımdır. Posted1 vuku bulecal; odasında teşekkül eden !mar Birliği komisyonu1da J•palac1khr. 
11 1 eçikmeler kabul ·edıl:r.eı. (No.500, 4-3 l.:iltklller teklff m'ktupları ve Tica ·et Odası vesikası ve ( 1650) lirabt ~ . 

g · . vakkat teminat mektubu ve Nafıa Vek:Alettnden 938 takvim yalına mahsus JD"" 
Karaköse askeri Erzurum askeri 
satınalma satına ima 
komisyonundan: kom: syonundan: 

8•10000 ki'o arp11, kııpa'ı zaTf'a '10000 Kı pnlı 11 rfla ckstlt:uı-ye Konul~n 1 

DOÖU 
ahbltUk vesikalıırlh . bir:ikte ihale günü sa.at on dörde kadar imar · sırntı kolll~· 
yonu B~4kanliQ"ıaa gö:ıderllmesl ve bu ıaı f ıarın iyice mübO.r mumu ile kap.1b;' 
mıı olmaları lazımdır. Postada vuku bulacak gecik.meler kabul edilmez. 8&1 if 

- için fazla (zabıt almak isteyenler Balodlye Pen heyetine mürac \atları 
( No. 527 ) 4 - 2 

--~--~------~~---~~~~~~~~~~~----~__.,, 
k 1 0 ki 25000 k 1 > ~az ya~ıua • k•iltıuf\ gUnibde 

1 1 ıncı a&lilled~ a.ntl?n.1 ıa tlllıı4 
ki 'o sığır etl ı çılc e s. tm ~ye, 720 lo ·a.lip çı~ m :ı d ~ından b'r ay zarfınd:ı ne·· 
sade yaQ'ı kaptth z •.rfl:ı, 15090 k11o p:. ' ice ı~nd rilmek üzere f'azarhğa çıkarıl· 1 • , it , 
rinç va l 25 ı lıiurn sotan .. açık aksi'lme· n ştır ilk paz:ırh~ı 22 Temmuz 93 Cumı il I · , , . , . 'il , • , . ı• , ye kouu!muş'ur. Arpanın t,hmin brde11 gllr ü saııt onda ~·r urumda eske t salı· 

1 
1t 

1R481J llraa lliıe temi:ıab 1386 lirad r. laa- natıra kom'syonu:ndı yapıhcaktı·. Tah'llin İ • 1t > • Ut , 
'''İ 4 S· -38 P~rş~mbe ı?ÜııQ saat, 10 da bedt li 5625 11ra ilk teminatı 421 lira s•. k· j ı • ) • let • 
ııgır etJIJın tahmın t-ed.-11.r-.460 ı 1i a m sen) edl kurnı elll s"nttmdfr. Ş trtaamei ı , •. • - 151 • 
trminaıı !!15 liradır. İhaiui "·8·938 Per- bergiin komisyonda görü'eh'lir .(No. ö41l) ı , , • 606 • 

Erzurum Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Huan'cale merkezinde yeniden ya»ılacak elan ( 3430) hra 55 kuruş ••I' 

Sıt.ıt istasyonu 1 ? / 7 / 9:{8 gUnUndcn ililaren ( 15 ) gün mfldde!lc açık ekJil~ 
1 

ye konulmuştur. Bunun fhalesl Temmuzun 27 ·inci Çarşamba günü sut 16 da 
!ayet Daimt Encümeninde yapılacaktır. 

1 - Muvalıkat teminatı ( 258) liradır. 

2 - lsh klller keşif evrakını, husnır ve fenoi ıartnameıini enc6meD ~ 
ıntode rOrebilirler. , 

ş~mba saut 1) dedir. s~de yeğıo teıh· E d İlAD yerecek kUDatltr DOÖU oue -
m n bede•i 5040 Ura ilk teminatı 378.)t- YZUlllffi OğUffi Ve teaı İdare Müdürlfltu.ne ·müraea.e.t etme· 
radır. lha'esi 4 8 !138 Per§emb0 saat 15 k b k . lldnrler. Deva.mıı 1llnl&r tçin hU3U.11 tartff' S - ls eklilertn 938 yılma ald kazanç tezkereılol ve Nafıa VekaletlndıJ 

musaddak chlijet vesikasını Uıale srnnü bı:raber getirmeleri mecburidir. .A 

( lo. 625 ) 4 - 2 
dEdir. Kuru .'> . ğdn • n tabmfn bedeli 4r8 çocu a ım evı tatbik e<lll1r. 
lira ıs kuı u J t·k t mıııatı o·uz beş 1 n B t b. l. w • d Kı.rmlllllı ıanı.ua.a ~rııe b1? mat 
16 kuru h r. lh •lr si 4-8 9 8 Ptt şembe aş a l P 1 gın en : ful&.ıle aıınır. 
gtnU saat Hi cadır Piriııcln tahmin be- Dolum VA çocuk bakım evinin 938 Adrea ~el1ft.1rmek 2~ tunıfluk flcrett . Tuz Nakıı·yatı Eksiltme ı· ıAnı 
rt.sli 3300 lira iık temir ata 347 li a rn yılı !htlvırnı olan erzak ve maıırukııb 15 CI 
t. uruştur. JhaleFI ..ı 8 9~8 Per~emb~ saat g-Un müdd tle rksiltmeve konulmuş bu Ubtcllr. d ı h ı M J d 
10.5 dadır. laaltler KuakOscde asko:i mfiddd içinde pal t ve Çllm o unurıa DOQU ..... Tarif... Baybur n İsar ar emur uğun an : 
satınalma komis)'O untta yapılacaktır. verll•n !iyat ~om'!tyonumuzca haddi IA· .. .vı) 
. . - - yık görulmemış o'dusıu sQt, yo~urt ve eene1111 11 Ura ı - ?ıjublts tuzlasından Bayburd lnblsarlar aııbarlarına na1dedllecck ("""tlf 
~artramelerı komisyonda lı • r gun göru. •air erzal(a ta!fp zuhur Atmedfğ'nden Alb &Jlltı ' • beı yüz ton dökme tuzun nakliyatı 1·7·938 tarthin1en itibaren 21 fiin müddf 
lebJUr Kapııh urtıa olanl~nn t6klff mek· eksiltmenin on gün daha uzatılmJı oldu· tto a.yhlı • · • ' 
tuplart bellt Hatlardan bırcr snat evvel ğu ve 2:>. 7 93. paıartesl günü saat 14 81r "1ıtı ' 1,61 • açıt.2eksU~~~:nk:~~ı:u~:~~ye tutarı (10.000) llrı. muvakkat teminat (7SO); 
korot~von başkanlı~ıt a var:Jıniı bulun11· de kst'i lhaleJ~rı yap lacaıtınd11n taıtble· ECNEBİ MEMLEKETLER tçiN 
l:a~ t ' · Açık elı:stlttneye g receklerlode rln ) nnıl m• :zkfrr e !ı• hııt n üdürfyct'n radır. ~ 
htt· lı i:ür. ve ~aatlo komisyona müracrnt. dA ,, ot ş~klHI a1ım knmfsyo una YT'Ur&· ı · llt:Del!ll M un 8- Bu işe ald ıartn:ome Ba.yburd, Tra'>ıon, Emırum ve Erzincan lnbl 
la· a UM uluı u ·. lN '· 545) 4-1 bırc et :neleri llAn olunur. (~D F4 t) Anı Dl* ı it • c idaresinde m~'\"cuddur. . .~s 

...,;;;.;..;;._..._ __ .:.._..:.__________________________________ - • - ihale 21-7 938 Per;en~ ıo.nn ıaal 16 da Bayburd lnblıarlar ldaf11111"'" 

Sodan kaymagıhı 

tamnmerı çık rır 

Kolay işler. 
Vapıhtı basilli • 
Fiyatı h endir, 

satış yeri: -ı lstanbul, ~at1takale Cadde~i 51 

E,~~~-~(F'oker tlrelş bıçahları deposudur) 

ŞE l, SOLAKOGLU ve ORTAGI 

mütı şekkll komisyonda yapıl~ktn. 
· E st~tmeye gtrmEk istercnlerin Bayburt lnbfaarlar ldataslbe mOracaatlan , 
olunur. (No. 51S) 4-~ 

Kars Hayvan Borsası Satıı Cedveli 

(:eftı ·~· 
Okoı 137 
inek. 167 
Kotuiknzn \65 
Mandı 2 
Bota 1 
Dana 18 
Öke; '4 
Tokla 75 
Mftrya ~64 

Kuzu 64 
Keçi 16 

Yapaı 86 
Tue ytı.t l70? r. 
E"lnmlŞ pl'S 6 T. 
Kaşar peynir 8 
Salamura yağsıi P. 7i 

d.f{lrt•ıt• 
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3n06 
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2262 
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1818) 
1625 
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1arn 
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IOO 
600 

1116'! 

[ Temmnx blrlocl hafta ) 
&n .,_,. •n gakan 
Kt. S. Kr. S. 
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