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Sayın Vekil her geçtiği yerde 
bir güzel eser bırakıyor 

Avrupanın 
gösterdiği sükun 
manzarası 

Biz mi kendi dertlerimizden, j 
baş alıp da dışarı bakamı-

Yonız, yoksa hakikaten dünyada bir i 
durgunluk olduğu için mi Avrupada 
iÜrültüler işitmiyoruz? 

Vekilimizin Doğu gezisi münasebetile 
muhabirlerimizden gelen mektuplar 

"Fihakika hemen Avusturyanm Erzincıın 17 [Hususi] - Maaıit Ve· m·ş1ar ve öğlcıyin i\!mize gderek, rue· 

Sarıkamış Halkevi 
binasına kavuştu 

İktisat Vekili 
K rabükegeçtive 
A karoya döndü 
Karnbü ... , 16 (A A.) - Bu·a ia bu· 

lunan ı ~ is • t V• klli Şakir K 1scblr bu2ü11 
şehir c:vmınd. kt f .sbrlkah rı S?' zmistlr. 
Elektrik fııhl kasını gezeıken kendis'n' 
r11b ik a ıuü~end ısı ta"afından izaha t 
Prilmi~ t'r . Fabrıı· anm kllo 7 at kuv\et i 

10 b1ndt r. Şakir KfS"hir bugün Ankara 
ya doğru hareket et cri~tir. 

1 AnlfarR, l 6 (A A) - Zorığuldak 
10 Karabllkh tetkUdeılnl Urm'tl eden 
ı:konoml Bakorı Anknraya dönm" şl Qr. 

Fabrika ve 
•• muessese 

sahiplerine tebliğ i~gal ve Çek meselesinin harareti kili Saffet Arılcan bugün buraya geldi mu~, .subay, halk, asktr olmak Ozare 
ıondükten sonra, ispanya ve Çin - Ye Doğu hö'gcslr.de uğrııdı'lları her ıJ"'· bnynk bir kalab ılık taraf ın1an lstik.b 1 J Ankar , 18 (A A) - Malfve Ve· 
fı'pon harbile karşıkarşıya kaldık. hlrde o~duğu gibi, E· zlneandft da büyük edilmtşlfl:rdlr. Ayn\ zama:dn Üçüncü kaletloden teb fğ: 2430 r.um r"lı kıuıu -
lalyan ve Alman gazeteleri ne Ak- tezab.n~lerle karşılandı. Maa·lf V• kllinfn Umumi Mllfettlşlmlz Tah~in Uzer de Er- pun bazı ma" d Ieıini d ~ stiren 353:: 

sa Şa k k' f 'al d 1 k~ ndı oz şehrine geleceğini d eha çok zururı!dan JTe'erek konu'ıtlar• mUUlkl o'-
yı r .ta ı acı ara, ne e s- evvelden haber almıı olan ErziccaolılH, muşlardır. flixizde yapılacak olfn bt~ - r, uuar it ve.29 Haıl. an 938 tarh'i mu . 

Paııyadaki kardeş davalarına pek büyük misafiri karşılamak için tamamlle dersancll ve 41 bin lira keşı f bedelli llk Sarıkamı~ llalkevi binası arn"10 verğhı kanunu 14 ttm 'UUZ 93s 
okadar ehemmiyet vermiyorlar. Her hazırlanmış bulu·uyorlardı. okul binasının temelini bizzat KültDr Ba- Daireler arasında takdiri ktyıı:et tar hl ilden it haren merlyete VBZ?dllm'ş 
iki tarafta da kendi fikirleri yürü- Mar.rlf Vckllt içten gelen büyük se· kanımız atmış, merasimi müteakfp Halke· suretlle satılması lera Vtklllerl Hsyc- tlr. Bu kanun~n 21 lncl maddcsı mucl 
Yor. Onlar demokrat Avrupanın yı- bv!nç teza~ürle •lle lı:arşılanch. Sayın Vekjl vi orta, Hk okullar, örnek evleri ve Or· .tlnce kararlaştırıldığındnn bedeli olan 'llrı~e hsr fabrıkll ve mnossese ma.,al m 
kır k h'"dis I . arada bır gece kaldıkıan sonra OQmu· nek fidanlığı g• zllmiş konu'darımız:a ak· 3 bi 11 ile k hus st idııre ve varıdd memurlarına 3') Temmuz 938 ta 

b kllll~sını hazırlayaca a e en şane yolils Trabzona hareket etti. •am mükelfef bir zl• afet verllmlctlr. S kn ra b v
1
erd. rel 1 u f ~ rlbine kadar beyannıımelcrlnl vermiş o 

e ıyorlar v , ... ar amış e e ıyes ııam arıııa ı a5 ve l kl d 
O : • d Ç k l • b" Muştan {J('Çcrkcn Ertesi gün sahahl~yin anıt yanınds tapusıı ahnan eski Rus klisesi tekrar aca ar ır. 

t nun ı~m e e mes~ e.sı u- Muş [ HtJsusi] - Do~~ eıtnlnd.A toplanan bu üa Ağr.hlar Bakan ve mal- Halkavi haline konl'caktır. Binada bu --------------
ün ehemmıyet ve hararetinı kay· tetkik seyahatırıa çıkan Maarıf Veklllmız yeti erkanını yolcu etmişler ilbay, KOi· - d ltlb lbtl t ol at K h • d •d 
bettiği halde, hilA İtalyan ve Al- Saffet Arıkan Temmuzun dOrdü.,r:Q Salı tür d'rektörö, Jat:darnuı komutanı A~rı · gun 

1 
en abrenl yatca uygun a lTŞe lT e yeni en - - ı da B' ı · G ı M- r ıt· yapıımasına 2ş nnmış ır. 

illan gazetelerinde büyük mevki hıt- gurıu yan arın 1 acı ene u e 1~1 E ıu •um hu~uduna kadar biri kte gitmiş l ld 
Olaktan hali kalını or mlz Abidin Ôzmen bulDndutu halde ş~b· aıişlordlr. zez e 0 U 

Son günler zaJında Avrupadaki rlmlzl eercflerdirdl'er. Halkın co•gu.n. te Saı·ıJmmıştan geçerken Amerikalıların 
d _ . . zabnrab Ue karştlı:nm sayın Vc:kılımfz Sarıkamış [ Husuti] - Bu sabah 

llrgunlngu sulh namına ıyı karşıla- burada bBzı fneelemeltrde bulunmuş1ar Karsdan Erzu uına bar kAt eden Kü tDr • ıı" b } 
llıak zaruridir. Kanaatimizce de bu dır. Maarif Vekili, Vali Tevfik Sırrı Cü· Baka'lı Safftt Ank.ım ile Üçüncü Uınomt ffiı 1 ayranı arı 
~llrgunluğu, fırbnadan evvelki za- rnn KOltür namtle yeniden ihyaya beş Müte•tiı Tatıshı Uzer, KarR Valisi Alclf 
lllanlara tcs d-f eden heyecan ve ladığı mahaıtede kurulan ~emurın evle Ey doğan tle yUkır.k tfd•l at Umum 
Ya a u rlnl rn memıeket hastanesıle ııygır (e· MQıiürQ Cevat, ilk tedrisat Umum Müdll· 

Prak kımıldamayan günlere hen- posunu gezmfş er ve bitmek Ozcre bulu- rtl İsmail Hakkı . GUzel sanatlar akadf'
İtlınemelidir. Bu olsa olsa yorgun- nan bu modern binalardan dolayı ilbavı- misi proresö terinden Arif ve hususi ka-
uk eseridir. mızı tebrik etmlilerdlr. Sayın Vekilimiz lem MOdQrü Nıhat Adil sa'1t sekiz buçuk 

Avrupada ortalığı biribirine ve- bir gun sonra ayni tezahüre.t ile Tatva da ikinci defd olarak Sarıkamışı şeref-
recek bid' l d 't 'd ksilm k na hareket etmfşlerdir. lendlrdfler. General Rızıt Ôreun kay· 
ltd'ı 

8
. ıse er le gbı_ gı_ke ihe tir' le - Aürıdıın geterk.en makatıı ve beltd ye reisi Zıya 'oğuzla 

r. ır zaman ar uyu as ar- A,., [ H t ] D 11... ı ı · 1 ._ sn U!U' - Ox .. gez s ne Çl· Cumhuriyet Harp8rlf•ı Başkanı Hasan 
a KlVranan İtalya, maksadına nail kan Saffet Arıkan 11-7·937 de ilbay KOseoğlu, Halkevl B !Sşkanı Bayan Çal· 

Atatürk'le Amerika Cumhurrnisl 
arasında tebrik ve teşekkür 
telgrafları taati edildi 

.A!!kara, 16 (A. A.) - Amerlkenın 
Mlllt bayramı mllııa ebctlle Ameı lkı!D 

Cuınhurrefsl ile At1trüık ars nrta tt brik 
ve tcıeltk.Ur telgraflan teali edilmf ştlr. 

0lnıuş, Habeşistam hakimiyeti albna Burhan Teker; Küitür dfrektöıü Hüseyin knur ile subaylar ve m'murlar Cumhu 
itçirmiştir. Şimdi kendi ifadesile Avıi Üıküııer tıiraıı!?'da l Patros ilçes'n rlyet Halk P.ıut'sl ve befe:ilye nyelerl Seller bir kısım 
Or:ı... t eli t kl ld" de karştlanmı,, o gun yol tlzerfnde bu kasaba h rlclnde Emfn Bey tepesi civa· 
-ını em n eme e mefgu ur. · h • liabe . I al • • h li b "k lunan Hamur nahlyeqJ morknlode yapı· rında karşıladılar. mezruatl ma Vetll 

b· şıstanın t ya ıçın ay ilyu lacak o!an il~okul binasının temellnJ at· ( Alttarafı 3 ancaılt!) 
l ır. nıaşgale olduğunu, bizzat kendi- otu [Hususfl - 13/14 Temmuz ge· 
erı bile giılememektedirler. i • . • ces1 O:tunun Mineclk köyOne y ğan yağ 

İkinci huzursuzluk tehlikesi Al- B R KOYDE FACiA murlardan büyük bir r.el köyü basmış 
llıh anyadan geliyordu. Versay mua· ve çay mecrası civarındaki düz bir era 

Cd il k d v bl Al ı B • d • zı a bulunan m zruah bozmuştur. Köy es e, Z,!lY ı sa ra ugra an - em a 

Kırş0h' r, 17 (A A.) - Bo g'"CO 

suat 22,45 rıddelerfn ~e h3fif bir yeı 

s ıusı hs,ı olmuşıur. H s u nt yo <tur. 

Pul'lsle de şf<tdelll bir zerzclc oldu 
Pdrfs, 17 (A. A ) - Bu gece bu

rııda şlddetlt bir ze'zele dmuştur. ZJyı
at benCz tesblt edilmemrştl r. 

Bir kadını piçakla 
öldürdüler 

Tortu-n E$klsar köyünden A7lz oğ
lu 328 dJğUIT ıı Ahınet gene kFndi kö· 
yürden bulunan Hllııtııy in kızı Muteber'I 
p!ça~ la ö dOr " üş ür. Bıı arı da Halıl oı
İorah m de haf fce yara•anmıştır. 

FIKRA: 

Yazdan kışa 
I!ava'erın bir pa ·ça ıs nrfıgı gQn· 

l •rden beri Erwrum halkında yeni bit 
hazırli k başladı. ~~nya,bütün bağlarım çıkardı. Borç- ır ır parç Si de Yosutun Te Kadının değirmenleri h 1-

~ rap olmuştur . Ol u · Ardahan şO sası gü 
cL ı tanımadı, hiç bir sızıltı olma- • ze · gabındakt Ejderin bam e' vannda ve Tilrkiyenin hemen ekser yerlerinde 

ııı' Ve~ıay .. ~uahe.d~i~~ a~kerliğe iki kişinin ölümüne iki kişinin de ağır Ejdere aH bir çok tarlala~ı su b :ısmış kırgın güneşin il tu da serinlemekter: 
h·llteallık bükümlennı çıgnedı, gene ' · ve bostanları mabvetmlştır. MP.zruatı" b!lş ltn bir şey düşünmeyen halk y erine 
llıll'şey olmadı. Reni işgal etti, Sar~e SUTeffe yaralanmasına Sebep oldu bir kıs •nmı su'ar s '\rüklemiştlr. Zarnr ve Erzurum 'u'ar korku' ç bir Jıe,,u A gıbl 

' 

'll\'affakıyet kazandı, gene bır zi ran faz'acadı:. lnsıu:ca ve hayvanca tı:: hrlit eden soğuklJJrB kur;ı keııdıforinf 
ey lm d Nih A z y at ~ oktur. t h . d l U o a ı. ayet vusturyayı Atn, 16 [ Husust ] - Vilayet~ en rı~da bulunan kadın atır va karısı da eç ız e ıyor 11r. 
hak etti, gene ses çıkmadı. Ve beş dakika mesafede bulunan Küpkiran httfıf surette yaralanmış'ardır. Mahalle aralsrında yeryer tezek 
~Ylece de iki cepheden, Alman ve köylü Durak oallu Hilmi bundan bir av Vak'a haber alınır ahnmaz derhal T Ürk - yun an 
h..'\lısturya cephelerinden harb se- kndar ev,·el tarltsında parmak kadar mabal ine bir otomobil gOaderilerek d l k h d 
~len ortadan kalkb. Zira, Alman- ucu çengelli fişete benzer bir demir Mus afa'nın cesedi ile nç yaralı m r-mle OSİ U ffiUa e esi 
Ya eski halin' iktis t k . . b' parçası bu1mu$ ve bunu evine g-etirerck ket h:ı.staneslns ka'dırılmışhr. · Yarası 

kurutan k ari ınlar11, p 1zar yer erinde 
ka(i ru ka{lm odun getiren köylülere te• 
s:ıdtif e<lıyorszmuz. 

h•rb rık bilı k ap eki~de ıçlmm klır rafa koymuştu . çok ıhı" olan Hllmt de bastanede vefdt 
\.._ - T ara ece mev e o a a d f . 6 

~b d h lif il Dün tesa O en rafdan bır şey ıılan rtmf~tfr. lht yar kadının da kurtarılması 
lttle er, Avus~a .. a m~ t! m .- Hilınl'nln bu deırir parçası da aklıoa nmldl pek azdır. 
litdi.r ~ası~da dovuş vesil~sı olabı- ge!~lş. ve buh dem1rle ne, yapmak lazım Bu demir pHrçasının Ruslardan kel· 
İtti Şundi Almanya, mustemleke gcldığınl dü~unmete baş:amış ve demiri ma btr bombakapstllnolduğusöylenlyor. 
bu Yor. Rusya da Almanyaya diş b~r ken ra bırakarak, ÇaJlr suhmağa K ... d d bl 1r• 

tyor k t ayızman a a r va'IL a • çı m•ş ır. 

0 
Macaristan, başta Transilvanya O gün de saat iki sularında ev Kağızman, [ Hur:ıust] - Pifikde otu· 

t h.ıak üzere eski topraklarını ısrarla balkı ekmek yapmııığa koyulmuş, tandır ran Saat kızı on yaşlarında Gnzel evlf· 
'1tp edi or. Fakat itiraf etmek la- yakılmış ve Ur komşu kadın da ekmek rinfn clvanndald bafabede toprak eş-

tıa.ı ki My d ti b l yapmak fçin eve yardıma ge•mtştlr, mekte iken ı llne sarı bir maden parçası 
lttini ' . acar 05• anınız, u ta ep- Hilmi çayın ıuladıktan sonra eve geçirmiştir. Kızcağız kurca1a, ken elin· 
~de, hiç de tehlike yarat~c.ak . şe: dönmüş, o sırada da oAlu on yaı'armda deki maden parçası blrd nblre patlamıtı , 
lltıill yapmıyorlar. Eleııı}ennı, ılen Mustafa nasılsa eline ıeçlrdlği meşum sol elinin üç parmağını koparmış, ve 
fıı;l ~e intikal ettirmek üzere ha- demir parçaıııoı trndıra dQşürmüştUr. 12ğ elUe yüzOnlln muhtdif yerlerinden 

•rda yaşabyorlar. o anda müdhif bir infilak olmuf, çocuk yaralamışfü. Yaralı hastaneye ka'dırıl· 
CiHAD BABAN bir çok yerlerinden a~ır surette yarala- m1ş11r. Patlayan cfşmln ne olduğu ta· 

(Alt tur•/• s ancade) narak ölmiiftllr. Wlml Ue yetmıı yaola- bakkuk edllmtktediı. 

Bu11lart1 bakınca lnsın aldamgnr. 

Tastiknaıneler evvelki gün Sam1, orsurıuz kf, //BZ hir m evsim rle!Jil· 
Ankarada teati edildi iir. Gelmesi muhtıkllak olsn dehşeti[ 

Ankara, 16 (A. A) _ Türk _ Ye- klşa. bfı h~z rlık devresi, ufak bir nPfes 
nan do;tluk muahede sile antant ko· d ·yal tılnırı .znmanıd r . Yohsa asıl olan tek 
itllafma mOzeyyel olarak Paşvek l C .. la! mevsim k şfır. 
Bayıınn Atlnayı ziyareti esnasında im?a Temm n dt kı~ı daşanmene mecbur 
edilmfş olan rnuabcdenfn tastiknı ıne'er olmak, Ey ül ortaltırında iı b-lerde so
nQn Htıriclye Vekaletinde teati edllmtş (juk farm tesi le inden koru :-ı m11ğa çab~
tir. 
--~---------~~ 

Balkan antantı deniz 
konferansı 

lam!lk n ekadnr hazin ... 
ltfemleketirı di4e1 k s•mlarzntJ na~ 

.Zirrn çok gelİ olan Doğu m n 'nkasının 

inkişafını köstekleyerı sebep ler arasınds 
Atına, 16 (A. A) - Balkan anten- as ırların ihma i tadar tab n ·ın bu hu• 

h dcvlttlsrl bahriye mütehPSS alan kon· şunetlrıi de Jıeuıba katmak zaruridir. 
feransı AYı'lral Sakalcriyon\ın riyastti 
alt nda toplanmı~tır. Bahadır DOLGElC 
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a 
Benim göriişilm 

LafoRten'in tilkisi nerdesin ! 
R. F. TAŞKJR --------• 

Biribirlerine ne kadar bağlı bu 
kargalar. 

Siyah kanatlarını çırpa, çırpa 

boğuk ve çirkin s leriJe, her ak-
~am alay alay p nü ayiş 
yapıyorlar. Biri e gözle bak-
sanız, hep birden gözünüzü oyacak 
gibi bir süratle ve korkunç gakla
ınalarla bUmonuzuu dil>ınden ge
çerek şizi tehdit ediyor. Hatta da
ha kızgınsalar, biraz daha ileri 
varark başımıa pisleyiveriyorlar. 

Ne tuhaf, ne tatsız, ne cüretkar, 
fakat biribMerine ne kadar bağlı 
bu kargalar. 

Öyle sanıyorum ki, ·bu topluluk 
sevgisi ve biribirlerinden aldıklan 

-
kuvvetle onlar yekunlarını her gün 
biraz daha kabartıyor, biraz daha 
tombullaşıyor. Dinlenme yerleri
mizdeki reızlık ve şımarı dıklannı 
biraz daha azıtıyorlar. 

Parklarımızda, hah elerimizde, 
damlarımızda ömür geçirmelerine 
bakarak diyeoiliriz ki, onlar zevk
lerini bizden daha iyi biliyor ve 
biribirlerini bizden daha iyi koru
yorlar. 

Onların bu sıkı tesanüdü saye
sin e kendilerine karşı ilanı etti
ğimiz harplerde mağlüp olduğu
muzu itiraf edemez miyiz? 

Lafontenin tilkisi nerdesin 1 

GüzP,} Bir Güreş Seyre 

DO (1 U 19 Tem.mu tH8 •' • 

Oltadaki Balkaya 
Maden kömürü 

HAYAT VE SIHHAT 

Yaz hastalıkl rı 
Oltu [Husmt] - Oltudakl halkaya 

maden kömürünün işletilmesi için faali· BOyük mlto1ojlde, ateş perisi Pro· çalış ırken döktükleri terin terini tut.arak 
yete geçilmiştir. Evvelki gOn iki mıiden melenin De kadar azap çektiğini elbette hastalığa kartı muk.a eıtıetlerlnln asal· 

1 mütebas,ısı mühendfs kOmtır maballına hahrlarsınız: Bu perlııin insana yer yü- mamasını temin eder. 
g-itm'ştir. Numune olarak Erzuruma gön· zündekl çamurdan acalp bfr şekil ver- Sporculann çok ter dötttt .. IEtl va· 

1 

derilen bir mlkdar kömuffin tecrübesin· mekle kalmayıp, ona bir de ruh vermek kıt-sıcak mevsim içinde bulunmaıalat 
sinde m vaffaklyetll neticeler lstlhsal tızere göklerden ateş çald ğ na Jüpiter bile-gene vOcutlarından çok su kaybet· 
' dildiği hab.ır ııliDmıştır. Bu kömür sa pek ziyade ötkelenmiı ve, bir t .. raftan tikleri için onlara da böyle hafit tuılU 
yesinde Oltunuil parlak bi sanayı v insanın başına kadını musallat etti~i gi- su içirmek usultı tecrübe edllmlı ve pek 
amele meı k· zi olacağı tımi'1i kuvvetlidir. bl, bir taraftan da Ulu dağın tep9sinden iyi netfceler alınmıştır. 

Olt d h ı dü~erek topal kalmış oğluna en:.ir vere- Yazın sıcaklardan çok terllyen, def1 

ll a ma SU rek a•eş perisini Kat dağında zlrclre mansız düşen, midesi veya baratı yo· 
Oltu, [ Husnst ] - Oltuda bu sene vurdur u ve onu o ada cezalandırmak rulan herkl sin az tuzlu- ir lltreyo bet 

i kbMıaıda h alar n korak gilmestndeıı içln bir akbaba kuşu göndermişti. Yır· gram-su fçmeıf, kolay deiflH e fi~ 
merkez ve cıvarındald köy~erln mahsulll bcı kuş h r gün ateş perisinin karaci· de gQç sayılamıy.e.cak bir crübe olıbl· 
çok noksandır. Bilhassa bu menatıkda ğerini kemirir, tüketir, fakat karrdğer Ur. 
arpa mabsuln 2aylftlr. IOağ köylerine her gece yeniden meydana ç ktığından 

1 nlsbettiil l:yid r. Benek Dö &h ve cıvar ateş perlsidln azap çelıme.--i her gün de· 
köylerde arpa~a~ biçllm•ıtir. Havalar vam ederdi... Mülkiye Harcırah 

O. A. 

çok sıcak gitmektedir. Bu efsane şiddetli aıc u ğın en ziya· 
de hısanın karaciğeri üzerine tesir etti· kararnamesine ek kanun 

Trabzonda deniz ğlnf gösteren bir semboldür. Pek sıcak Madde 1 - Mıntaka hududu bJr 

hamamları ikl~mlerde çokça otu;a:nların k.~yaclğer· kaç vilayete sui olmak üzere turulaJI 
len-neden dolftyJ o.duğu h~nuz iyice teıekküllerde vazife deruhde eden ..,e· 

Trabzon, [Hususi] Belediye anlaşılamamış olmakla beraber-bozul· murlardan tayfnleri bu teşkfJAt riJet'' 
• Trabzonun seııelerdenberl yapılmayan duğunu. h 3rkes biltr. . . sına ait bulu: an\arla vlli.yetlerin umurP1 

bir elrsfğlal daha tamamlamak Qzert:dfr. Bizım memleketlmız gıbi, mutedil idaresi kanunu muclblrce tayinleri 111•· 
Kanıta ptajmda güzel bir d nlz hamtımı iklimlerde yalnız YfZ mevsımfnde şld· hallerine ait olan memurlara ve allell' 
y11p~ırm .ktadır. Beş on gO e k dar in· d~tli s~caklar olunca karaciğerlerimfz- rlne ber ne suretle olursa ohun yerllı' 
şaatı ikmal edilecek bu hamamla halkıo bereket v~rı;fn:-d~tma sıcak iklimlerde c~k h"rcıreh o mıntaka veya vtıayet 

r temiz ve iyi şeillde denizde y~kanması olduğu gıbl busbutlln ve devamlı bir hududunu t~cavüz edem.,z. 
ihtiyacını gid•:nee,ttfr. Eurette bozulmez. Fakat sıcağın derece- Bunlardan tekaüd edilenlerin hıtol' 

T b d . h"l sine ve sz yahut çok sOrmesfne göre rthları dahi bu hükme tlbldfr. 
Yufüfe'ili ..lasta·a pehlivan geçen Artv d ra ZOil a yenı 8 burada da yaz mevstmlerinde, karacl- Madde 2 - Alelumum mtttekaidlerfl 

Atln gaz,temiz~ geterak Ali Ars·an peh· h zırla binaSIIllil Ön Ü aÇı Jı yor ğ'erlerın yorgu ı luğu netle, si olara'ı, mi· verdJklerl beyannaırelerde rclsterll,_ 
levana meydan okudu}'uou söylemi~ va ef b 'r a a t j a olduRu Trabzon, [ H.ısu1r] _ 13000 lira de ve b rsak ha~talıkları çoğalır. yerlere senesi fçinde gitmeyenlerin ff' 
hlı de bu ifade lni gazetcm·z ı yazmış· iki gn eş'ni a, bırer dakika gibi kısa tutarında yapı an hal bfnasrnıo önündeki Eskiden, mikroplar bilinmezden On- ya bu yerleri lkametrlh tttıhu .uor 
ttk. lr uımanda tuş a kayb,ttl. en liaya- ce, yaz hastalıklarının sebebi yalııız şld- yenlerin harc:rahlarından, lstlhkaklatıJI' 

b!!ş dükk.An ma~aıa ve ev 4576 lira k I 
Dün Ali Ars'an pcb'ivan da mat- ta da mi d ra yeni çıkmıştım. Ve çalış mucabi inde lsiimlAk 'edildi ve tutar. nırı det'i s·ca san.ı ır ve bu hastalıklar mi· dan fazlası tekaüd maaılannın her t~ 

ba ıza ıe rek, b1ze ı şa~deık1 c'va· mamıetım de. Böyle o!duğu h!llda ağar de humması, dızanterl, çocuk kol6rası aylı~ının nısfı tevkif edilme ıuretJl• ynzie yirmi faılaslle parası bankaya d' 1 1 
6 

bam g-Btirel: slkletd'3 tutuş~u~unı tanınmış pehliva'l yatırıld ı , ıye gurup ara ayn ırdı . Şimdi iytce bl- istirdat olunur. 
DorJu Gızetesi Yazı işleri Madarlüğlltıe lsrdan bfrlne sırf oyun bUmemem ve llyoruz ki yıız h st hklanmn asıl sebabi Madde 3 _ Bu kanun 1 Hdlr'ıı 

15 'Fammuı günln gazetenbde Aıt- m ndere tik çıkmak şaşkınlığl!e s?yı he· Bugünden itibaren evler ve dükk4n· yediğimiz yemeklerin, bele çocukların 1938 tarihinden muteberdir. 
, nh ıı bf.toın bana meyd n o nması- sabile di~erine de 13 dakika tuıla ye 11· hu yıkılmaA-a ba landı. Bu suretle hem içtikleri sütlerin s cakta çabuk bozulma· 1 . 
nı gortır c ~ li ,.d 

1 
dım ÇnnkQ :Mus· ıfüıı. tçlrnizde en muyaffaklyetll g!lreş hAl b'nasırın oryantasyon cPphesl deni· sıdır. ÇUnkü yalnız anne sütü emen ço· nhısarlar Mıntaka . 

tafayı bö1le bir harektte sevk edını his ydpan, alıtış toplayan ve iki d~ zorlu z~ naı~r olarak me~dana çıktı, hem de cuklar yazın, kış mevsiminden fazla bar- Müfettişi şehrjmize geJdl 
aıışkanlığ· dır Mus'ah bu"Qn muhttlı:de galibiyet .ktı1a an 61 kilcdan ve sUah çok muhim ve evve ce bir kısım bara· sak ha!talığma tutulduklan gibi, inek ınr 
blr pana;ır . g-üre~cisid!r.b V.e bütUn dl· fabrikasından T~vfh. Soğandır. Blnsena· katarın lstlmlAklle tevsi edilmiş ulan stldllye beslentn Ç•)cu'darın da da\ma Erzurum .. loblıarla • BaşmtıdOr pı 
ter p nay.r güte o ı r gibi z 

1 
bili sır le h b n ve dJter arkadaşhmm Anka Mumha e mey ·anı bir 0 kadar dııha taıe ve iyi &üt emmelerine dikkat edi- ve ~a~~ kMu~kll MOdurlOğii Meı _,# 

tıııda dolnşı t Ve her iiltığl yerde mu. radaa dönerkf:ln biç meyus olmadık. Hi· g nl lemiş oldu. lince on'ar da yazı hasta olmadan geçi· v? dn.1 a 5at fd ıntakBila Mtı.fehttlfllmlli1Dt1eı· 
· · ı · · k B ı ır.eydana "'dl k Td r" -er ı k ı l yın e ı en o en en şe r ıe tcva1i t üşan bir pehlivana mt'ydan lakts çal:şmak ıçla ç•mız:te . t heyr c.an r , 

11 a. ım ,,ap1 ma r r er. mlştlr. 
okur ve netle~ herg-iin gazetelerde oku artmış va ark.adaşltır slit tlt k. A t fçtık. üze.e taş an hazırlandı · Evlerin yıkıl Yazın mide ve barsak hll&tahk.larının C d f d 
duaumuz başı bozuk bir kaç pehlivanın Kıyme:tll V11Umlzın t-:sd6kar.ığı ile bö ge masını müteakib meydan kamilen kal· çoğalmasını bu me •simde lnzumundan . am a 8ffi stanbul 8 . 
acı aklt>etine dUtmekten baş'ia bir ~ey nln yeni g ..ati t tıtl minderde 11ıuntazam dırımlan~caktır. fazla su içilmesine, h'!r vakıt taze ve lstanbuldan bildiriliyor: Galata~ 
oıamaı. çal•şacağız ve gel! cek sene Ank.araya V" I" t b ·· t 1 · d temiz olmalarına dikkat etmeden fazlaca ray, onuncu yeril mallar sergtslnd• tfdl· 

B8n )fo,Lafa ile görtşmedlm ve lılç E·zurumdan başlı başına vir varlık ola- l aye U Çe erIIl e yemiş yenilmesine bıtQ'lıyan b'kimler de bir ed~!eefk olan cam adsm getfdJ rı' 
bir yer.ie de Mustafayı yendim diye rak v y in z ge çte1den t kQt eden E zaram vllayetl 1938 yılı blldccsin- vardır. Onların dedikleri de şüphesiz Ambalaı halindedir. 27 tondur. Y• 
sl>ykmedım. Ben amatör bir güreşclyim bir tak.ımlıt gldect'ğ·z . c'3 97497 liu, Ankara vila.yetl 1938 büd yabana tılacak ıöz değJJd r. kurulmaya başfanacaktır. 
ve ekmek paramı en _ağır yOklert ta~ı· Bugün Mı.ıstaranın ve oırağıyımı dl· ce.:ıine ~9682 lira, mun2am tabs'sat ek· Bunun'a berııber, yaz n Si ~1tklar ar· Bir cesed bulundu 
mal suretUe ve nl\musnmta çıkaayorum. ye meydana çılnın v bana meydan oku· lenmesl ve Burdur vilAyetl 1<l38 bt dce· bnca vücudun mikroplu hastalıklara . 11 ıO· Oareşden taçaıam fakat ku übUmün ve- maları yerıtizdtr. Çünkü hepimiz ç1lı~ sinpJ bazı mQnaknleler yapılması iç karşı mukavemetinin azaldığı da unutul· _ Karaturt, [ Hwıusı l -:: .Mescld -~ 
Y• bO!Q'enhı huımi veya resmi bir suret- me(!a ve kartı! meta mecöuruz. HükQ· Bıı k~uilı ca kabul olunmuş ve tasdii mamak Hlzımiır. Bir kere yazın iştahın yu civarında zah~re yoklu bir 8!.ıJll' 
t~ yapacağı tlz mı güreılere her zaman met bize bu kadar para harcadı. Cum- edilmek Uzere ynksek tasdlk-ı arzedil· azalması, sağlık darec· sinin az çok 

35 yaşlarında bir adamın ceaedl b tJfl~ 
ılrciim. H nı de tnkira r.e lüzum. An- burlyeıtimizin feylz\l tdar., merkezi olan mlıtir. · düştüğünO, hastalığa mukavemetin de ~'tur. B~ cesedin Katızmanın ~d 
kı:.raJa gıttık ve ordülc. Orada güreş Ankarayı. Bnyükler!mızı. gördük. Rüya azaldığını gösterir. Ycmtğe iştah, fstls- oytlnden eto oğlu Memııun ° dl'' 
tuta"\ pcbltvanları .. o p •hlivan'ar çık mızda bile göremlyeceğimiz yerlerde Bu gece nöbetçi eczane naları olmakla ber6.ber, en iyi saklık anlaşılmıştır, Tahkikat yapılma~ 
ça ıt:nııfar hemde sonra llyol zamaı:ıda kald k. Ve yt dik, içtik. En lfoııforlu alAmetlericden biridir. 
çok lCt.r ve ger.ç lnsaclıır. Mlliltfa gibi otellerde yattık H tmamım zdım b.:ışka «VATAN» ecz nesidir Yazın mide ifruının a2alması da 

mide va barsak hastalıklarının çoğalma
sına bir sebebdlr. insan ne kadar çok 
terlerse midesi o kadar az ekşi ifraz eder 
ve hazım o kadar güçleşir. Hazım gQç. 
leşince de, tabiidir ki, mide ve barsak 
hastalıkları çoğalır. 

HAVA 
kırk yaşını i eçmiş pehlivan yoktu. Esa- duşlarımız bile temto edilm'şti. Velhasılı 
ıen aaye de gem vatanda mil.t sporu kelim biz'l gö;t rllen bu lika ve te· 
muz ohm güreot ttşvlk etmek hem d: v~ccünü ödemek ve gelec le sene kazan· 
ıeoç yetiş irmtkltr. Orada güreş tuttu- mık fçln çalışmak bizim için bir b:>rç
iuni\:z lvan,ar p k. lh l otaıak bizi tur. Ben böyle telakki et in ve arkadaş· 
yendılcır. Madeıtki pehlivanlı~ erk.eklik- luımla çalııacağım. 
tır dı.gnı söylemek lılzLm. Yenmek hiçte Mus' afanın meydan okuyrcağı em 
l u.lın hakkımız dt gıldr. ÇUnllü onhn çok sali pehlivanlar vard r yin9 gitstn onlar
<;alışmı~lardı. Biz ise gQreş minderini la profeıro!!el oyunlar yapsın. Yo'ır eger 

nkat da yeni gö.dük. Ha.f>u~i M..ıstara kulüp ve l:ö ğ~ bir mus!lbaka tertip 

• 
ıs 

: 8 . 

Ojnya tersine mt dönmCştU? Daya 
nt1madı. Birdenbire llcri fır~a" ı. Riza 
"-riffn elfni1en ku tu'du Duduldarı titri· 

yo ~, kt keliyordu: 
- Ka •• ka.. . ka •. h"be ..• 
Kaclr ın f z esi duru du · 

- Herif beni oldürecek ! 
Cnz gQrüitilU bir hıw ı ~a'mata 

h ıladı. .. 
Garsonlıır ııray \ g l: diler, Mahiri fO· 

ka~a çıkardılar, orad.ı da b çaklanarak, 
tıastc h 1neye düşOrdiifer. 

Mtthir -kendisini aldtı1an kfh'.lenln 
ına H ini yırtmak , b 1 IC!:lp harek tinin 
yapraklarını koparmak lst mtştl. Fl vka· 
Jıde bir kin d.uyııyordıı. Ss-vı 1 f, lntika
oıa inkılap etmişti • .. ,. 

Hastıshaot de yaralılara , yani Mehir 
le Rlza Şerife lhımaıelen müdavatı iÖS· 

M! 
Yazan Selim BABAN 

terdJler. Rize Şerlfe pek bfr ş y olmamıştı, 
yumruk yedlğ'I yerlerfn şrşlcr 'n insin dl· 
yP, pansıman yaptılar, ve ouu yllz Ustü 
bır k der, Mabtrfn vaziyttl daha c'ddi 
ldf, batta Döbetçl doktoru operatörü 
davet etınek mecburi yetir de bile ka'
mııtı. 

Evvela gec~ tatlı uykusun· an uyan· 
dırıldığı fçin ho.yU canı sıkıları op ratör 
hastayı masr sına yatl"ıp ta mııayı:ne 

etme~e başladığı zaman, blrden~Jre c'd· 
dlleşmiş, penslerl tut!ln, ameliyata ya"· 
dım den bemşf relere aksililc elmeğe 
baılamıştı. Moh'rin yarasını dik nken: 

- Vahtml... Vahim bir hadise! di
yordu , ger.ç adam, çok korkur.ç bir 
yara a\mış , eğer ölümdı;m kurtulursa, 
.A Uafüna dua etsl11, bir ylyip bir ıükret
sln. Bundan sonra nı kadar yaıarsa, 
hep3f badavadan o'aoak. 

eder ve güreşmemize muvafakat ederse 
ben de gtırcşmeğe hem de yenlşlr.ceye 
kadar har kimle olursa olsun gUreşmege 
hazır olduğumu bi!dlrfr bu mektubumun 
s ıyım gaz .. tenizde neorini saygılarımla 

rica ederim. 

l 
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Pek sıcak [ atelyelerde çalışma ğa 
mccbar olan işçileri fazla steııktan gelen 

1 
hastalıklardan korumak için hafif tuzlu 
su lçirirler. Bu tuzlu sa on arın s cakta 

Yağıf : : % 
Hava tUyikf (Erzarumda): 6~ 

c « (Deniz 1e'fty811nde) : '1ffo , 
- Acaba bu bıçak daıbesinl . nasıl ' - Hemşire hanım dedi, siz hiç sebı.tşbllklerlnden birini yaptıttall:...JI 

yemlt? Çam şırlarından , kılık ve klya. sevdlnfz mi? yak yemfı ve kendisini re(ccaneP tr' 
fetınden kibar da bir çocuğa benzikor. Mahirin na'nında , alnında avuçları- vf etllrmeğ'e gelmiı sanmı$b. 
Klmtılllr zavallıyı pusuya mı düşürdüler? nı tutuşturan A kıza d Hl · ı :aı• yş~ r 1• ç sesın - Gel içeri, rall diye ses1eııw~' 

Hasta bakıcılar fş•n ba .. ka tarafına ,.,karmad1 dudakların bnz ek d bakıyor hr. • "' ' 1 er ' yanın a Rlza Şerif, esrarlı bir tavırla 
duran RiZilya: içeriye girtU. " 

- Yazık o'du yavrucuğa, pekte s d dl d l ' 
taze , diyorlard,. - us, c ' sonra a do an gözle· - Benimki bir şey dell-fl, b,.. •1 

rfni kimseye gö3termemek için bademe 5 -_..il" 
. Mablr o rer.eyi rahat geçtrdi, ken· ba~e M8hirl kurtarman fsteı-keD an-

yi çatırdı. Btrdenbtre clddlleşti: 
~ijJ~.e ertesi gün öğleden sonra gele- _ Kız, de:il , tUlbentlerl sık sık M8blr ağır mtcruh. 

H l A b d ı de"'lştlr. - Ne mecruhu? ilme re yşı,, sş ucun a, ıs ak 6 

ttılbentlerl alnına koyuyordu. Zaman ve Ayşe, akşam ayak nstn yemek yer· - Bir serseriden bıçak yedi1 
mekan mefhumlarını kaybetmişti. ken arkadaşlarma anlatıyordu: - Bıçak mı yedi, bn aaııl oliıf~ 

Nered9 idi? Niçin burıda yatlyordu? - Zavallı intıhar etmiş, bal! sevgi- O dakikada bntün bina şeOJll"".J 
Sonra göz-nü OnllDde beyaz perdeler l's'nt sayıklıyor. nln başına yılı:ılmıştı. Bir tereddiitf" 
aç·tch, uf k, veffar sinekler uçuşuyordıı. Rlza Şerir Mah!rln yanında çok dl. Sonra kendisini topladı. 
Hafızası geriledi. dllrmadı, Ntrmlo lle ambazadesinin - Vaziyeti nasıl? 

Dud ~kları titredi, ve hemşire Ayşe arasındaki münasebetlerin ne renk ala· - Ölmediğini doktorlar ırı, 
baıuıdalcl tOlbendl değiştirirken· cağın anlamak. için doğru Nuri HUsnüye lak.ki ediyorlar. ,ı 

- Sakar adam, diyebt:di. Demek 'oh 
h '1la yaşıyorum, beni demek ölddrmedi. koştu, o~u or~de ulamayınca , doktor - Nerede? Onu şimdi buta)'' Dfto l 

Ş~mseddıne gitti. relim, ona ben bakarım. /.,. ) 
Alnı tutuşuyordu, gırtlağı kurumuş Zili çaldığı zaman kapıyı blu.at Rizıı Şerif, Şemıeddtııe de ~:~ ~ .. ~ 

u, bir yudum su istedi, vermediler. doktor açtı. Rh:a Şerifi görünce, ona yeti anlattı. Nermlnin nasıl bar•~' b "1 

Arzu•unu önlemek için hemşl: e : dikkatle baktı: ğünU, zavallı Mahiri nasıl lliiatt~ıt ~ 
- Niçin böyle söylüyorsunuz? Dedi. - Uhm, dedi, sen adam olmaz mısın, nasıl tuzata dDıtüklerlnl bir bit " 1 

\ 1• 3 
Daha çok yaşayacaksınız. Gençsiniz. bu suratının hali ne? Alafmnssema renk- ı._·_ı,• 

Mablr duymamıı gibi, sakin ve do- terinin tiepst mevcut. ~ 
nui duroyordıı. Şımaeddln, Rlıa Oerlfl mutat müna-
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EN SON HABE RLERD 
50 Arab kurşuna dizilecek 

Avrupanın 
gösterdiği sükun 
manzarası 

Filistinde vaziyet son 
derece gerginleşti 

Kurşuna dizilecek arablar çarşılarda 
doJaştırılarak teşhir edildi 

(Bışmakal~den deoım) 

~ 8uıgaristan elbamdülillih bir sn
~ tlevrinıe Pınit bulunuyor. Kral 
~ tİa'in durliin idaresi ve Bay Köse 

~~run enerjik icraatı sayesinde 

h Zamanlar fıkır hkır kaynayan Kudüs, 17 (A. A.) - BugUnkü mü Beş Yahudi daha öldürüldü 
~ 1-cere halinde olan bu dört saliemeden sonra yakalanan 50 ktdar Vafa, 18 (A. A.) - Bu sabah yloe 
~Ollhrk memlek t · d' "kA Arap mOsellab çetesi Kudııse getfrllmfş Yahudflerdr.n 5 kişi Araplar tarafuıdan 
~ d' .. l e ' h ş1?1 1 d~u un ve çuşılarda dolııştmldıktan sonra ha- öldOrüımüştnr. Yafdnın bir mahalleslnd~ 
~ e ır, ve oy e ta mın e ıyoruz plshaneye götürQlmtıştür. Bunların kur- de 75 yaşındaki bir Arap , btr Yahudı 
~ laeredeyse Balkan Antanbnm gil· şuna diıihcefi söylenmektedir. tarafında_? tabanca Jle vuru muştu:. 

19 Naklecien: S. A. 

Nesib de Hasib gibi 
mahzene tıkıldı 
lki kardeş biribirlerine sarıldılar ve 

başlarından geçenleri anlattılar 
~merelerinden istifade etmek ca td k t t 1 Kudus, 16 (A. A.) - DUn Arap 

~ b . • ın en qı an cemaa ın or as na mahallesinde patlayan bombanın tesirlle O ihtiyar dedlği ::ıfz kadını bana da göste- yemek yedi er. Sı,.a tam ya•meğa geldi· 
\ ' ~ anlaşmaya. dahil olacak, da- • bomba atıldı ölenlenlerfn adedi yirmiye çıkmııtır. Ya- rfr misiniz diye bu lat/ara mukabele cut. ğl zaman evdeki cariye kapıyı vurarak 

rtlr \ doa1111u Bulganstaoın da bu pak· Kudus, 16 (A: A.) - Don Camii rahlar 100 den fazladır. Nesibe aş!nahk eden 2dam onu elarak hanımından sokfk kt3pmnın anEhtannı: 
ıyl- ıı • .-...i .için bazı formüller bulu· ômerde namazt moteakklp çıkış esnasın- DBğlarda gizlenen Arap çeteleri fn- her zaman oturmakta rldukları kthvtye - Kard şlnlz çiftlıkten gelmiş, ba· 

~Cakbr. ~a atıl~n bir. bomba neticesi 20 Arap glllz askerlerine ateş açmıılardır. Borda götUrdO, ve oradaki arkadaşlarlle Ne 1- haııeııll0 istedi. 
ttfS' lfer biri başlıbaşma birer harb ol~tııtur. Hafıf v~ _ağır olmak üzere ya- bulunan lr glllz polis kuvvellerlle askeri bl tamştırdı. Nes'bin akllı hep llıtlyar Bu sözü lfften Nesil-ıln e!J ay8Rı 

't.bebi I h. d. I hm A ra ılarln sayısı yuzu geçmektedir, barekete bıızır bir vazty,,te geçmişlerdir kadında idf. NibByet bir biçimine geti- titrem ğe başladı. Kttdın kendisini tesel· 
teri' ~ 0 aır. 8 ıse er ye z ~e Her tartfta büyOk bir heyecan var- Şehir dahilinde yapılan ufak t-:fek rfp bu delikanlılardan onun adrPs,nl U etti: 

~ına akisler btrakarak geçıyor. vardır. suikastlar derrn endfşele 'uyandırmııhr. öR-rendl. Ve kehveden ç kar çıkmaz - Bunda korkacak b'r fey yok· Be· 

' yaşMlığmuz buhranlara, harb- giderek ihtfyar kedını buldu. Kadına: nim kardeş'erlm böyle on, on beı gUnde 
'- tvvelki zihniyetle karşı koyma· s o d JI 8 • - Sipahinin kımsıua l:ış1k oldum. b'r clft ikten iner ve bir gece burada 
-..~aydık, şimdiye kadar yeşil ovvet r usu lY.l ancurı Sana istediğil.! kadar para .veririm aman k.alank gene kö~c dö erler. Be,a seni 
~~r merinda halledilen emri va· J ' ~ununıa beni konuştur dıye ralvardı şımıH bir görülaııyec k yere glzlerrm. 
:"'tin her 'biri bir diln a harbine h d d • d • ? ıhtlyar kadın: Yarın o buradan gldicıcs ç knrtır s fa· 
~olur y U U una mı gır f -- Oğ'um senden evvel baska t lr mıza devam ederiz, dedi. 

F du. • ~ • deltkanlı da aynı sözlerle bana mOracaPt Ve Neslbi de H s bin bnfundu~u 
)<ık aıla hedbın olmaga da mahal M , 18 (A A) So tl ır l'-'. k t t M . t ki 1 etml~tl. Ben de işi boyruma alm ş ve mahzene tıktı. Nasip mahıene glrd ğl 
~ · Gerçi Cemiyeti Akvam her gün df-"I 

0

1H
0"~2 kil · tr ·11 k-b" vy: er 1 ır ;•ı tt'ı""~ahı~~ınd k~n~urı opra a~~a g r- kadıoı razı etmiştim. Fakat delikanlı zaman H sioi d'! orada görd!l fkı kar· 

~~\'\'ttinden biraz daha kaybediyor k&anrd !e h b 1omeH el 1 ırKsa .8Y111!~at r r ı6d a 'dınd t~ ı t akplon d~len kateadrılnın kadım görünce bana göra değllmlş be· des blrblrlerire sarıldılar ve b;şlarıodan 
'411 I çı ı,..ı a er er ar c ye o:nıs!H' 6 l ara ın a't şı e ·e e z p e ı rııe r. d" . 

1 
f b' 

"'-illa ... nsanhk da Umumi Harbteki ğenme ım dıyerck sevdasından vazgeç- geçen er ırblrlerlne a"Jattılar. Artık 
.,._Yİ4hn b' k .Japonlar bin telcfal daba verdiler ti ve birkaç gQrı soora tekrar memle ikisi de haklst 'i katmışlardı 
lthhk :mülb8?1 .. olarak, ırço Ha~kEu 17 (A. A.) - Bu gece yar~1 na_ doğru ~ukua ge~e'll şlid~tll çarpış · keline dönüp gitti Belki bu senin ynzü· Ôbür tarafa Şehzade bevhutte ere 
~ 

0
tlere kendısını atmaktan çe· medan sonra 1000 den f~zla .Japon a~kerı ölmuJ ve hır alay Japon tısken muhasara ne şirin gözUkürde ... Ben de ç~ktığim Nestbi de 00 beş gnn beklfldl. 

0 
u~ da 

Y r. • altına ahnmıe olduğu bıldbıfaıektedır. zahmeUn karsıhğını alırım diyerek. yola kardeşi g bl gelmediQinl gö•Once bPş'a-
~kuyucular zannederler ki, gaze- çıktı sipahinin evine geldi. rına ge'enleri ıınlamak merak ndan ken· 

IL7 hep hiç haberler vermekten Hatay haberleri Marif Vekili bugün Sipahinin karısı gene işin farkına dini ku taramadı \'e slp h ye: 
8 ~lar. l~e, biz bu zihniyeti fi- vard ığı için lh'fyar kadına itibar etU. - Senin d<'ğduğun ş h e bir g,z'tle 
&a! tekzib ediyoruz. Şu satırlan ya· _ Trabzonda Kadın Eöze bıışlayarak Nes:bln hallerini yapalım, beraber gideriz olmaz aıı? Dlyo 
... , .. pek ikb' b' t fumza Fevkalade murahas Cevad anlath ve: sordu. Efendls n'n k n:U şehrine gelmek 
~ -.. - P. .n m ır ara A k ] A k d (Üst t~ra/ı ı lncldt1) - Artık ona yoz ver, gelip seni ıskdiğinl duyan slpabl bara çok savln-

-ı.ı' ,~b lŞ ki, daha on OD beş sene ÇI ft 10 Il ta yaya V8f l S ff A k k l l JA . görmek istiyor dedi. Stpah1nln knrısı: dl ve: 
0 .. • v. • k t tir a et rı t1n arşı ayan arı se m 

1 8 
. Ş 

' .•~nmy~egımıze ana~ .. g~ - Antakya 16 (A'. A.) - Y~nd~ )ayarak kendllerile bir müddet görDt- - Anacığ•m ~iye cevap verd. nıın - eret verfrsinfz, hatta emrederse-
'. aibı, emnıyetle kalem yurutüyo- baş!ayacak olan tescıl ve seçim ışlerfnl nıüşler ve dofruca Tümen gazinosuna gl sözOnden ben bıç dışara çı\: ar mıyıı:r? nlz bendehanemde de sfzl misafir ede

~allah hadisat bizi aldatmaz. tesblt ve Fransız makamlarlle fş blrlfğln · derek. şereflerine hıızırlanan kahvaltıyı geçen sefer böyle bir delıkanh dı:ha rlm, d~df. 
CiHAD BABAN de bulunmak üzere hükiimetlmb:ce tev- davetlllerle bfrlikte yediler Saat 9 5 ta getirdin, b n de görOr görmez ona ken· Şehzade için bu tekUt cana mfrnet· 

kalade murahhas olarak tayin edilmiş o- elekUr1k sııntrahnın temeline ilk harcı dimi ks-ptırdım. Sonra o rtadan kayboldu, ti, kabul etti. Sipahi şebzadcdea bir gün 
b..... Jaa Cevad Açıkalın buraya gelmfş'lr. mala lle koyduktan sonra saat onda bir daha rörOnmedl. Ben ~imii onun evvel yola ç k.ı ve ş bıe vararak karı-
'-JQY8Cl Amerika ~Juştn (Jünlerce devam eden coşgun alkıt!arla E1'Zuruma uğurlanmış· derdils yıtnatken, bEışımı bir de yenisini s•na s bza1enfn gelerek evlerfnde m 'sa· 
~1llnhUf P.eİSİDİ Ö)dürmek bayram latdır. Ç.karma Allah Aşkına .. flr kalaeıığını h her verdi S p· hlrıfn ktı· 
tı.t• Sarıkamış elektrik santralı - Evvelkinin sana kı:rşı yapmış ol rısı gvzq( yemekler hazırlayarak şehza-
-e ıyormuş Muş, 18 (Rusust muhabirimizden tel· [ H ~] 0 - _ U duğu hercafllkten ben de P' k ztyade deyi beklemeğe başlııdı ve kr casına ba· 

"-.. ~.... grafla] - Ordumuzun Hataya girdiğini Sarı~am~' us;s~ t -U çwıculıb · mahcubum. F«!ket bu s?nuııcusunun ayri şınd n geç~nlerl de bütün tnfslletHc 
"'r la lton. 17 (A. A.) - Relslcuaı· haber atan Muı halkı on gündıır can· ınumt Mufettış Bay 8 s n zer .ve ay ı x. a sadık ka'a· anlattı. Ve bunlardan şehzadeye bah Jet. 
'ıt Y Rone&cl'Jn . otomobiline sıçra- dan kopan sevinç ve heyecanla faslleslz Akif Eyidoğanın mOtemadi taklplerile şey yapm;rc~lSı?t ve san momeslnf de sıkı s kı tenblh etti. 
~e1en boyacı tevkif ~dilmlıllr. bayram yapıyor BQyOk Atamızın bey Kars, Iğdır elektrikteri!e Sar kamiş elek· cağını ~md \~rım. l - rd' ·ar ben Akşam olunca şehuıde ııfpah'nlo 

"-
1 ~ adamın komünist teıkllah yap· keli önünde nlh~yets'z sayaıtarla .,,.111p trfğl de bundan önce müteahhide ihale d - a am 

1
· f se~ 0 ufm bı~ ~der'a f ~ ıaten ı d bl J • ld "' b' 6 .... dil , ti e razljım, ge ~ n gurey m r ... ev ne g~lip o' urdu. Bu sırada kadın 

1 kı n er fn r at 0 
UgU ve ır «Yaşa• avazelerlle ortahA'ı çıolabyorlar. e m ş · - b k B - - ı thl' kad n eteklert mahz nln kııpıs•na gelerek seslendi·. "t. &t yapmak maksadl!e otomo':>lle , . Genç Cumhurlyetl11ıJztn KultOr a a- il sozu a ~n ıyar 

,._. anla tır Meml~ket bııştan başa şenli~ ı~inde çal- Dl Sa'fet Arıkan 14 Temmuz Perşemb" zil çalarak Nesıbin yanına geldi ve g - - Haslp, Nesrp: 
~~ ............ tdrm~ · k~nıyor. Binlerce bat~ buyukle.rimlze ıünü K rstan E'zurumtt giderlerken Ü· çen lafları birer birer anlattıktan_ sorra fçQrden fkl k~rdeş: 
~lJI ınşaatta kullanılan nıı:ınet ve şQkranlarını ıleıtmek lçın ga- çOncü Umumt Müfettiş Bay Tah9fn Uzer Nes'bi de Sipahinin evine götUr<'u. Slpa· - Efenc!im, diye cevııp verd!ler. () 
.ıçinıento ümrüğü zetemfzln tavaaOtünü dlllyorJar. ve ilbay Akif Eyldoğan ile General Rızft hinin karısı Nesibe de aynt şekilde: zaman kAdtn: 

t ~lcı g _ Örcü~, kııza kavmakamı ve belediye re· - Bu sevgi aramız~a kalsın, ihtiyar - Bugtin benim çok itibarlı bir ml· 
~ ~e~. '~· 15 (A; A.) ,- Bugu? Na· Frankocul rın lı:i Ziya Uğuz Cumhuriyet Halk P~rtis' kadını atlatalım, sen gıt, ben bu kadını Sflfİ rfm g t>ldJ. Hizm,tclye lhtlyttcım var, 
~"de letınde~I b.r top aıtıda ç mcnto Q ve Halkevi Beşkanlarile üyeleri bsledlye beğenm edim, diye ihtiyarı başımız.dan e§'er bu hapisten kurlu,mak isterseniz, 
~ ._!ôrGeuımoı ve bu gOrOfmede _Joku• ta"ıvaresı· erkanı subaylar ve memurlarla gö~üs,erl sav, dedi· sızı k dın kıyafetfne ı:okayım, ona h'z· 
~d;u1r mhaeae ve fabrlkalann Uı ~ 'J J sevinçle doln Sarıkamış balkı önünde' Ne.slp te Haslp gibi lhUyfra gittt. met rd n, sonra siz'n burBdan gitmeni· 
~~da kuUanılan b~ mad~eı:ın J h d.. Ü "ld H kısa fakat çok öılü söylevlerini «bu ö · Kendis ne birkrç para verdikten EO'lrll: zcı müsaade edeıJm, dedi. Ha.sfp He Ne· 
~..:·n indirilmesi d~şQıınlmuetur: aa a aş ru u nemli lh.lyacı gören « Atatüık,. idaresi - ~u ııfpahinn ~ar~S\Ill bana t:OK s'p günlerce kaldıkları bu karanlık mah-
"'ll"~ ~a ıaazarn gumrOk rusu Barselon 16 (A A.) _ RfSmt teb· nln değerli idare amMerinin ve bu tö· metetmışlerdl. HPlbukı gurllı;ce biç bir zendPn kuıtulmaıt fçtn her türlü feda· 

• uruıa lndlrllmeıl mubtımel· llğ: Hnkumet'çt kuvvetler Jspanyanın ce· rende bulunan muhterem halkın ve bu $eye benzemejiğlnl anladım, beğenme karlığa razt idilQl', Kadının tekllfınl ka-
nubundr.kt mıntakalarda hayU ilerUycrek mllletin ışığı tleltibet payıdar olsun,. dlm; dedi: . . bul ettiler ve bir cariye gibi giyinfp 

i!' bee kasabayı ele geçirmişlerdir. cUmlesile bhfrdi. Ve s;ıpıııda kırmızı be- ihtiyar kB.dm Nt>s~bln ba1şına da aynı ellerlnde YAmek t bakJarı bulunt' uğu 

Dl!.tl•U~~m Vilayeti Dünkü hav.ı muharebesinde de 9 yaz kordetalar bağlı bir mala ile harç akibetln gel .. ığlni gormek e ştış'Dıştı ha de Ş hzadenin karş1s•na çıktılar. 
~ Franklst tayyaresi dOşOrülmOşttlr. alarak temele konu'muş olan taşlar üze- Nesip akeamı güç etti. Ortalık kararına S hzadtıı onlan bu halde görOnce ş0ştr· 

aımı Fraııkocular yed mu\•affakiyctler- rlne attı. Miteaktben OçürıcQ Ummot bütün P.ŞV8SID1 a~arak sipahlnf~ evine dı vo ikisini ne yanlar na çe~ırıp başla-
b •. . den bahscdl orlar Müfettiş Tahsin Uzer, General Rıza Ör- geldi. Kadın Nes•bl güler yoz e karşı nndan gPç~nlerl birer birer hikaye 
t:..tıcumenınden: 5 1 k 16 (AYA) _ U cün ilbay Akif Eyldoğan kaymakam ve layara1' ona ikramlarda bulun-iu. Beraber ettirdi. sıpah'nfn k.sr sının bu derece 

4- tllll 8 amaıı 8
' lf B ' b 

1 
ıuumt belediye reisi Ziya Uğuz sıra ile «Hayır namuslu, zeki bfr k dın oldu~unu 2çıkça 

'it 11IDt meclis riyaset o1aııı için ııltı ıraraıgahtan teb ğ: ay na c varında t ı dl k t ı hl ı zulle Bay Saffet Ark n .,ıue temelinin lş'tnıekle şehıada pek zlyad mahcup 
-...~ !barok k •t ,_ iki k iki kuvvetlerimiz Parakoildo kasabasını ku· 1 0 sun ,. yere eme e rer ma a 

1 1 1 
d ld K 

~~h .eo o u"', anepe, ro hatç attı\ar. Bu sırada hazır bulunanlara Btılmasından duyu an sev nç er arasın a o u . endislni affett rmek için bcrabe· 
.. ~ 1 hır tane döner koltuk dört şatmıf\ardır. 12 kllometrıellk bir s hayı ı ı ·k ı t ı d "'t ı d "kseden bu be.beri faftmek Halkavi bi- r nde getlrdt""f bQtOn paraları ve fl•yayı ~- .eı& ' , 1 C - - 1000 •gara ar ve çı o a a ar a6ı ı ıyor u .. v , t> ,, 
'"l~•ra ınaaasm\D alınması 13·7·938 saran kı a arımız uma gunu den Tam bu eınadıı törende bulunan Kars nasınm tekru gerç\tğin kaynaşmasına S pablnln evinde bırakarak kerdi pay· 

I \'b itibaren 15 gQn müddetle açık fazla esir almı,Iardır. Vakıflar memurile Vali Akif Eyldoğınııı: sahne o!acağını görmek! kablarıl"a s ğ- tahtına mahcup btr hatde döndü: 
,. ~ 1 . Ye kODU.lmuıtur, Erankoc?l~r~n a~tı ~yyarest _ «Siz kalınız binanın ferağı hu· mıyan Sarıkamışlıların sonsuz alkış ve - S·n de Mahşeker korkarım ki, 
~ ~ ~Bu mliruşahn muhamme:ı beielt duşürülmuştur su.st idare ve belediye adlarına veriniz.• tezahürattan lçl~de muhterAm VeVil Saf şehzadenin sfpablnfn karısına karşı mah· 

~e. 'J ı.. ~ ~'8 lbuVJııkkat temlnab (55) liradır. Valansiya, 18 (A. A.) - Teruel cep Emrütali!llat verd iği iştden Sarıkamışlıla- fet Arıkan ile Uçtlncü Uınumt MOfettlş cup o'duğu gib\ sevgiline karşı m tıcup 
• ' ' ~~. Unlınn ibaleıl Temmuzun 28 besinde as!Ier Elçne müdafaa hattını rın pttyansız heyecan ve sevinçlerle Tahsin Uzer ve ilbay A1'if Eyldoğım ve olursnn. Çünkn o zamAna kadar belki 

'1 ~~be giintı •ıt 15 de Vlllyet yarmata ve haylı ilerlemeye mnvaffak « varolsun Atatürk ı,. Diye kopardıktan beraberlerindeki zatlar o'omobıll.-rim' Said çıkar gelir, o geldikten ıonra da 
ı... l. ~~cuınenlnde Japılacakbr. olmuşlardır. 2 saat sn.ren bir hava mu- çığlık bütün goz\erl yaıertmıfb. blnmfş derfn bir haz ve yük!'ek fntiba tıulu~manız lmk nı artık ktlmaz. Onun 
~, t 'W"rdttnl ınramak lsU1en talip barebeslnde de 6 tayyare düşüıülmü9- Şirin Sankamışı aydınlatarak, bir tarla kendilerini yo'la'ldıranları sel§mla 1ç'n sen hemen sevgiUnln yanına koı 

'lcGıııın kalemine müracaat etme- tür. 811 tayyareler yeni Alman modeli k.atdaba canlanmuına baiı olan alektrlk yarak Sarılramışa ve Sıuıkamışlılara ve- gıt. 
(No. 1116) 4-2 harp &ayyarı1-ldlr. aaııtralınan klymeW idare amlrlannı bu· da etmiş bulunayorlardı ~ 



Tortum 
Kaymakamı 
cevab veriyoT 

··onlar kazamız hududundan kendi 
kazalarına kadar at yolu yapsınlar, 
ben de mıntakam dahilinde 15 
kilometrelik yolu otomobil yolu 

Zayi tasdikname 
18 · Mart 341 tarih ve 46 nuaralı tas

diknamemi gaylp ettim. Yenfslnl alaca· 
tımdan eskisinin hükmü kalmamıştır. 

Bauburtlu Ahmet O~lu 
Asim Kumbaaar 

(No. 549) 

Erzurum icra Dairesinden : 
Mıh ıl'esl : C f l!riyyA, 
S kağı : Barut diye Hurşlt. 
Cfns ve mevkii : Merak arsası. yapacağım" 

'J'o. tum Ka11mllka.,ı Ha/Lt Oztarkten Hududu : Sıığı Hakkı usas1, solu 
a,ağıki mektubunu aldık : 0 3man bah;esl, aı kası Osman evi arsa· 

Gıızcter izin 8 7-938 gOn ve 18S sa· Fı önU yol. 
yılı nushasının 4 üncü sahifenin birinci Takdir o'unm kıymet: 100 llrad\r. 
sutOnünda f 5 kilometrelik yol mes~lesl Mahalles\ : A1at1 mumcu. 
serlevhasıtı taşıyan Yusufeltı:in Ersis Sol ağı : Pastırmr Ct hamamı. 
köyQnden Rifdt Koçak: imza'ı yczıda Cins ve mevkii : Han. 
kazamıu ait k1smı hakikat hilaf& yazı!- Hududu : Sağı ve atkası P.astırma- -r 

mış ve Yusufeli kaymtka Jt ile aram·z- cı hamamı, solu v~ önü yol. 
da geçen muhavere tamamen değlstlrll Müştemilatı : iki odaslle bJr han. ı 
miştir. Takdir olunan kıyıı;et: 1200 Ura. 

DOGU 

TitR.KiYB t Ş BANKA 11 

1 t s 1 
Yuau'eli kuasmın E•zurumla olan Doktor Yu3uf lzzeddin Do1gutı gil'e 

ikt sadi mü ıue~eti do!ayı811 l kazai ödemeoen gayri 270 şerdrn 540 Hraya Küçük Cart Hesapw 
mezdHa Eız'.lrum arasındaki bütüo yol· borçlu E~tı lhirıdl köy.ü A1i Ar hın ve l K RAM l Y B p LAN ı 
lımn otomJbUleri<ı seyrll Stferins mUsaH Fa::-uk E•çHrat.'.n yukıırda budud ve t aded 1000 llralık • 4008 Ura 
b!r ş •kle lfrağını Yu1ufeliler kadar biz evsa!• yazıtı gayri meokulleıd n 11rsa· 
de lsteılz. Nitekim b·ı h'..!susuı t~mlni lllR uçte lkl h 'sse i '"e banın temamı 8 

• 
500 

• • '°°' • 
iç'n 936 yılından 1'.ntum kazası çalıf· b:ı l:!orç için açık arttırma ile satılıyor. 16 

• Hl • • 4000 • 
mış ve Yusutelinln uki lraza ~erkezi Arttırın ş rlnamrsi il4Dın ertesi gUnün- 76 • lOI • • 7600 • 

olan E~sbe aadar h'" nevi nakU vasıta den itibsr. n h31ke1 fardfınian görüle· 88 • 58 • • 4000 • 
la mm serbest bir surette müruıu ulJuru cektlr. Bu gayri men~ uller üz rinde b'r 200 • 15 • • şooo • 
t 1mlrıl muvaffak olmuş'urkl sahibi maka- gtlna haklan ma•artf ve salre lddia'arı 3H 1 Z8600 • 
lenin k•zamızın bu aayretlnl inkar bde- olanlamı ilindıın itibaren 20 gün zar • f ı. l Kur'alar: 1 Mart, 1 Hazlxan, 1 Eylt)l 
bllect~tne ihtimal vermiyoru'IJ. ında evra~ı müsbıtelerH ' cra dairesine 

bir de gerek Yusuf,sllnin ve guek müracaatları laz md.r Aksi halde h1k· Bh1.ncikA.nun tarihinde çekilecektir. 
bu yolun geçirdiği tarıbçcslnl huUsaten lan tapu slclll ile sa':ıit o·mad&l·c\ p l y- En az elll Ura mevduatı bulunan he 
nlatayım. lavmadan hariç b .rakılacakları ve satı- saplar kur'alara dahil ecllleceklerd.lr. 

Yusufeli kaza!'ıntn E•ı:uramdan alı- sın 19 8 · 938 Cu:ua gonn saat on 
nıp Artvlne bsğlacması ozerin9 Harkl- dö tten on beşe kaıittr Erzu·um lcra 
ver deg-ından ÜoğUzek bp:sına kadar calresin:fe yap laca~ ı ve o gUn takdir 
Nafiaca yapılm~sı mukarrer o'a"l kö;>rÜ· olunan k1ymetferin % 75 ini bulmadığı 
lerfn yııpılm,.smr.an s 4rb •azar e~ i mlı ve surette sat ş:n on teş glln uzatılarak 
bu yol devlet Ş)sası mefhumundan çıkıı- 5 • 9 - 938 Pı: zıute• i günü aynı saatle 
rılarak köy yo'u hallol almı~tı. Bilabara en çok erttıranın üzerine ihale edil ce4i 
Artvin Vil&yetJnin lağii'e Yusufelinln ve atıcılıırın % 7,5 teminat para~lle İcra 

(No. t'JG) 

Karaköse askeri 
satınalma 
komisyonundan: 

te<raır E zuruma beğianması üzerine bu daires'ne mürncaatlan nan o'unur. 
yol eski ehemmiyetini tekrar l azanmış ( No. 550) 840000 ki'o arpa, kapalı zad•a 40000 
ı0tdu~u lç'n kazamız t a t 75 k :lometreltk. • kilo sığır eti ııçık eksUtmeye, 7200 kilo 
Tortum· Yusufell arasındaki JOl otomo- T - sade ya2ı kapalı z ırfla, 15090 kilo pi· 
blllerln ıerbest gidip i'Clmclerine mUsait enıınatlı Daktilo, Dikiş rlnç ve 6250 kuru so~an . açık akslltme-

bir ıek.le lfrağı için çalışılmış ve muvar Ve her nevi nıakineler ye konulmuştur. Arpanın tdhmin bedeli 
.fak ta olmuştuk. Kr..zamız hududundan t • t 18480 lira ilk temioab 1386 liradır. lba-
Yusufe'intn eski kaza merkezi olan Er- arnıra l yapılır lesi 4 8•'J38 Perşembe f günü saat 10 da 
a:se kadar 15 kllometcellk kısmına da rığır etinin tabmin bedeli r 4600 Hta ilk 
Yusufeli kazan yapmıştı ve bu suretle Riza vatandaşlar teminatı 345 liradır . İhalesi "-8-938 Per
Er:zurum Vıl8y. t o:erkczl ile Yusafe i şembe saat 11 dedir. Sade yağın tah-
kaza merke2i Erslse kadar yol tama:nen SilAh Fabrikası karşısında mfn bedeıi 5040 lira Uk:ltemlnab 378.:,ıt-
lıla h edilmiş ve Yusufelınfn Erzurumla radır. İha1esi 4 8 938 Perşembe saat 15 
olan tıcart ve lktisıtdt vAZ!yetıe!l de Bay KAYA hanesinde dedir. Kuru soğanın tahmin bedeli 468 
yerine r~tlrilm1ş idi. lira 75 kuruı ilk teminatı otuz beo lira 

B!r mllddet sonra Artvin Vdayetinln 16 kuruştur. lh11lesi 4·8 9 .8 Perşembe 
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Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

Emırumda Sabf yeri: NEŞET SOLA.KOÖL 
Oflrcakapıaı, Kavaflar çarıııı 

T• OrtaOı 

Erzurum Silah F abrıkası Müdürlüğünden: 
1 - Erzurum Sllih fabnkasın~n 938 senesi ihtiyacı için alınacak (J25) 111~ 

mlklbı mamul kereste yirmi gül müddetle kapalı zarl usulie ekslltmefO •"' 
muotur. , 

2 - İhale 21 - Temmuz 938 tarfhtne mnsadlf perıembo gttnii saat ı1 
de Erzurum Silah fabrıkası binasında toplanacak sahnalma komılyonunca 1' 
lacakt1r, t 

3 - Şeraitini anlamak isleyenler Erzurum SllAb fabnkan mtıdnrlü.168' -
dürlüğüne muracaat edeceklerdir. .d 

4 - Muvaklcat tem,nat miktarı (~78) Uradır. Bank, Sandık ve tahvfltt" 
b\lzları teminat olarak ka 'mi edilir. 1, 

5 - isteklilerin ihale gllnü olan J'O - Temmuz - 938 Perıembe gilntl tfJı 
ve ticaret veslkaslle birlikte Erzurllm Sllih fabnkası satın alma tomtff' 
muracaatlan ilin olunur. (No.: 487) ' - S ../ 

Trabzon Vilayeti daimi Encümeninden:; 
Trabzon· R"z~ s hU yo'unun 18X OOO, 20xooo inci kllometresit:dı (61>'} 

47 kuruş keş!f bed0lll 2000 matrelik ıos1 tamlrab esaslyeslle o, 60 hk dOrt 

bet•1nar~e tabl!yeli menfez laşaatı 2-7 938 günUnden itibaren 18 rnn oall 
açık eksıltmeye çıkarılm~şhr. 20-7-938 Çarşanba günQ saat 11 de TrabJOll 
yet makamında toplanacak: daimt encümen huzurunda yapılacakbr. lbalo11 

cekler (451) lira 73 kuruşluk teminat mektup veya makbuz, t'caret odası 
3000 liralık iş yaptıeına dair ehliyeti fenniye vesikasını ibraz et.melidirler. 

Keşif dosyasını görmek isteyenler Trabzon Nafıa müdttrlüttıııe mur.C~ .. J 
blllrl~r. _ (No. 507) V' 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Med~e.z lskender paşa ilk okulunun (1432) liralık tamiratı 18 gOD ıııod1 

açık _eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı (107) lira (40) kuruştur· 'i" o 
tarlhıne ç:tan Çarşanba günü saat 11 de Vilayet makamında toplauacal' 
dalmt encumende ihalesi yapılacakhr. keklilerln muvakkat tem,natlırile 
ne müracaatları. (No. 608} 4-' 

Trabzon Vilayeti Daimi EncümenindeJ1: 
Merkez Tevfik bey ilk oku,unan (638) Ura (33) kuruıluk tamtratı 1.~ 

müddetle açık eksil ~msye konulmuştur. Muvakkat temlnah 47 Ura 87 kıırıır·~ 
20-7-938 tarihiı:ıe Ç'ltan Çarşanba gnnü saat 11 de . VU!yet matanııııd• 

nacak olan daimi ~ncilinende ihalesi yapılecakbr. · Al' 
lsteklfl,rfn muvakkat teminatlle encUmene mü~acaatlan. (No. 509) Çoıuh namlle tekrar Vllayete kaJp ve Yusufeli kaymakam\ Sııdi S!ler ve sabi- rllnU saat 15 dadır. Pirincin tabmln be

YusofeU kazas nın da takrbf Ç()ruh Vi- bi makale bay Rifat Koç kla aram zda deli 3300 lira ilk teminatı 347 Ji .. a 50 
ltyetine bağlanması bu yolun ehemmtye- geçen muhavereden b ~hsedec~tim.. kuruştur. ihalesi 4-8 938 Peroembe saat ' 
tini bir kerre d aha gaip et irmiş ve köy . M~slekdışım Sadi Süer maka'e sa- 16,5 dcdır. lııalaler Karakösede askert Trabzon Vilayeti Daimi Encu··menı·nde~, 
yolu haUot almıştıki tu ş:kil halen de- hiol Rıtt t K>çak'a kazamı zı teşrif ettik- Satmama kolsyo" unda yapılacaktır • 
.Yam etmektedir. işte 25 kilClmetrelik lert za~ıtn _ mu:akam dı~_ilinde Harglver şartnameleri komisyonda h~r gün görü· İlk okullar için bastmlacak (39) kalem evrakı matbuanın muhamoı•0 
yolun tarlhç si. drgınaan Ungu ttk köyur.e kadar yol lebilir Kapalı urtla olanların teklif mek- (488) liradır. 20 7-938 tarihine çııtao Çarşanba gUnQ saat 11 de Vilayet rP' 

Bir de Yusufelinin fS'd kaza me ke- ak~aml1!n tev•i lh otomobillerin geç tuplan belll saatlardan birer saat evvel da _topbnac:1.~ olan daimt encümende ihalesi yı1pılacakbr. Nllmune ve f d', 
zUe yeni kaza merk:zindon bahsetmek ~r sl~e müsait bir hate ifrcığını · benden komisyon başkanlığına verllmi~ buluna- slnı görmek ısteyenler her glln encümen kalemine ve talip olanların yO• Aı 
btiyorum. ıstemışlerdikl bu dileklerini m!mnunfyet· caktır. Açık. eksiltmeye gireceklerinde buçuk muvakkat temlnatlle encümene müracaatla.ur (No. 510} 

Bu kazanın eski merl ezi Ersisten le karşıllmıotım. Ve filvaki mıntakamın belli gün ve saatta komisyona müracaat 
kazamız liududuna o'an mesafe ı 5 kHo diğer yol aksamıle meştuI olduğumu ve an Uan olunur. (No. 545) 4-2 
mttt"edcn ibaret iken merkezin Ôğ.1eme di'ek!eıinlrı ilk fırsatta yerine geUrllme· 
ııakU üzerine bu mt safd 75 kl:ometreye sine ça ışacağımı da kendileriLe anhıt
çıkmı~br. Sahtbl makale, KazJmızın Har· mıştım. Ben bununla vazifemi yapın ş 
ıtver dağından lllbaren mıotakam.zın o\acJkt m. Ve ~u vazıfemi l i ede yapa
Üog-Uzek. kö1üne kadar olan 15 kilomet- c~ğım: N ~ sah!t>f makalenfn aramızd11 
relik yold"o babsedeceğ;ne, kendi kaza geçen bu mllh~nreyf şekli asıisfnden 
merkezleri Öğde'llden kazamız hududu çık uarak bir takım vah! isnatlarda bu 
oa tadar olan 75 kl!ometreli' yolun va· lunmuı beni bu vatanı hizmeti yakmak

Erzurum Vilayeti 
Daimi 
Encümeninden: 

ztyetınden bahsetmtı olsaydı daha mu. tan g~rl bırakacskta değildir. Erzurum • Tortum yolunun O + 435 
nastp o'urdu ki otomobil · şöyle dursun Yusufeli taymakamtıe aramızdaki inci ktlometreslnden itibaren 3000 metre 
tetnı arabasının ve hatta atın bile geç: ha~tkl muhavere bundan. ibaret iken sa· murabbaı k, 1560 lira bEddl keşlrii muo
mesine imkin olmıyan t:ıu solun ıslahını htbı ma~ale bu samlırı muhavercmfzi tazam parke döşeme inşaatı açık eksllt
da bizJen mi bekliyorlaıdı? Bir de bza acab~ 1 ~~in t• ğylr etı:ılştir? Bu sua'e me usulü ile eks1 Itıreye konuiınuıtur. 
merkest olan Ôldemden bc.ğ'iı bulun- ke.ndı~er~ cevBp verslnlu. Belki kendi· 1 · E~siltme 28 Temmuz 938 Per-
dukları VilAyet bu1uduoa kadar olan leri buycklerlmtzln kazalarına gelip git- be .. _ 
yollarını görsünler. melerlnl ist~mazler. isteseydiler yolla 101 !~~ 1 

günu saat 15 de b~kü~et kona-
Taksimıt•ı mülkiye Vı!Ayet kaz gelip iitmeğe mü,alt bir bale koymağa 6 dç nde 1vııayet Daimi Encumen oda-

' a, d y t 11 h d sın a yapı acaktır. 
n8hlye ve köylerden ibaret olduğ çalışırlar ı. uEu e udu una kadar 
göre çahfkanlıklarından sttayiıle ba;::e~ otomobllln gitmesi imkanını taahhüt ede· 2 - f avekkat teminat~ (117) liradır. 
de~ makale 5ahit>i evveli kendi kazala. cek olursam acaba kendf erl kazaları 8

. · steklller _bu işe aıd evrakı fen-
rırun yollarını y.ıpt ık•an sonra dft~r ka- mer~ez ine kadu~ o'o:ııobllin gitmf'slni n!yeyı Dılmt Encumen ve Nafıa müdUr- , 
u\er'a olan irtibat ve münasebetlerini temıo edebtıecek.er mi? Sahibi ma'-ale· luğUr.de okuyablllrler. 
dUıOosünler. nln bu süilime (evet) d yöceğlne lht'mal 4. - Jsteklflerln ehliy~tl harz oldukla-

Arutoln menaAt, il ıza ve sarphk veı."miyorum. •otoınobll ve araba töyle rına dair Nafıa müdürll1ğünden alınmış 
itibarile Yuıufeliden pekte farkı olma- dursun . onlar kazamız budu '!undan ka- ehLiyet vesikası v' ticaret o:iaı.ıı vesika
yan kazamızın buıiirıkü yollana vazlye zaları merkezine kadar at yolunu tem!n sını tbraz etmeleri mecburidir 
tini eyi tetkik ed c~k o'urlarsa çalı~mak ctstnler, ben da mıntakam dahllindek! (No. 5~5) 4_ 2 
mdhumunu dıhtt fyı anlaını, olurlardı. 15 kllometrehk yolu otomobH ko'ayhkla 

füklkatte Yıısufelinfn töyle yolsuz geçabilecek bir hale getirebileceğimi 
kalmasından bizde müteusfriz. ÇOnkü: şimdiden kuvvetle vadEdjyorum. Kendl-

Vatarın her cü1.i b!zimdfr. Eczai v.a- !eri bu teklifimi yapabilecelr mi? Bence 
tanın bir eUzQ dtğil, bütU1 (Cz:E sının bayır. 
ımamur ve bütün vatandBtlarının refahını 
Uüyenlerdenls. Şimdi de mulekdqım 

Tortum Kaymakamı 
Hıltt Ôıtilrk. 

l&h1J " ll&pd&rrlll .,.,... . .... 
omuı1 ntıfl11atı ld&n ldl!l Yul illat 

• ..... : ....... •1'Loa 
BasıldıOı yer: DOÖU Buımevl 

Erzurum Vilayeti Daimi Encümeniodİ 
~asan lrale merkezinde yeniden ya nlacak olan ( 3430 ) lira SS kurııf 1 

Sıfat istasyonu 12 / 7 / 938 gOntlııden itibaren ( 15) iÜD müddetle açık e p 
ye konulmuştur. Bunun fhalssl Temmuzun 27 lncl Çarşamba günü ıaat 1' 
layet Daimt Encümeninde yapılacaktlr. 

1 - Muvakkat teminatı ( 258) liradır. 

2 - lstf'klller keşif evrakını, busnst ve fennt ıartnamesini enoilJJS
11 

mlnde iÖrebllirler. 
8 - lsteklllerlıı 938 yılına ald kazat!ç tezkereıinl ve Naf.a Vt"1}J 

musad:iak ehliret vesikasını ihale illnÜ beraber getirmeleri mecburldJt• 
( fo. 625 ) 4 -8 

Kara Hayvan Borsası Satıf 
[ Temmuz birinci hafta J Iİ' I 

Ç~lf Baoı 
Okttı 137 
inek 167 
Kovu ikaza 16S 
Manda 2 
Boğa 1 
Dana 18 
Okeç 14 
Toklu 75 
Marya s~ 
Kuzu 64 
Keçi 16 
Yapar 86 
Tere yatı 1702 T. 
Erinmiş 1a23 6 T. 
Kaşar peynir 8 
Salamura J•laıs P. 71 

d.IU'l•O• 
47272 
37~06 

33556 
710 
300 

2252 
910 

S69S 
1818~ 

162S 
"iSO 

7359 
27215 

100 
600 

U,62 

811 Cf•lı 6n ır.ılıuı 
Kr. 8. 6r. a, 

7 14 13 88 
6 00 11 92 
6 00 14 6S 
o 00 7 '14 
o 00 10 0() 
6 25 10 00 

10 0() 10 88 
ıı 20 ıs ıso 

8 7G H 00 
10 oo n oo 
6 00 8 00 

I· 
tO 
9 
ıo o 
sd 
e 
ıo 
tf 

•' ~ ıt 
1 ,, I 

S'f 00 Si 88 • tJ 
52 50 r,7 00 
00 00 6S 00 
00 00 50 00 
' oo e oo 

~ 

b 
d 
l! 


