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Tı·abzonluları Umumi Müfettişe 
karşı duydukları sevgi ve saygının 1 
j canlı b ·r lavhası 1 

l - Üçüncü Uımırn'i müfettiş sa
yın Tahsin Uzere Trabzon Fahri hem· 
şeriliği tevcihi hakkında Azanın üçte 
birinden fazla:sı tarafından verilen bir 
takririn müzakere ve kabulu. 
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Yaz At Koşularının Son Haftası 
t 

Pazar günkü yarışlar 
oldu? 

(Ba~ma!laleden devam) Artvin, L Hususi] - Sıbhi mazereti 

Bulgar milleti, muktedir idare- dolaylalle Tcabzontt r akledtlen Refik Erciş, güzel Erciş, şirin 
cilerin elinde şuurlu bir yola sevke- Koraıtıınt'an irıhtıaı ed ·n Çoruh Valili- • ı E . nası ğloe Es~fş c hir Valisi K drt Ü~ok tayin Ve Yf'Şl fCJŞ ... 
dilmiştir. Bununla beraber inkar et- edilmiş v~ vazlfı>ye başlaınış\ıırJır. Von, [ Hususi) - D~ğunun her kö· 
memelidir ki, hükumet, gene zayıftır. İki sene içinde durmJidan dinlemeden şeslnl Doğulu ara tanılmağı vulfe edl- Pazar günkü at koşularının neticeleri 

tahminlerimiz gibi çıktı 
Ve gene kestane fişeği gibi patla- köy k öv dolaşmış, ihtiyaç' arı mahaUrn nen gnetemlz namnıa 
mak istiyetleri Jayıkı veçhile gem1iye- de t ·tklk Ptmitı, hııJkla çok konuşmuş Ercişi de ziy.ııet eltlll'. 
memekledir. va ! aptığı hizmetle 1 ~ kendisini çok sev- Efc:ş cfddt'n Doğunun 

1933 ı1 d b. münasebetle biz ~lrmlş bu tınan Reti\t Koraltan'm Kadri ziyarete layık bir par-
y ın a ır k 

27 
ki Tk Uçok gibi Büsük lokt' llpta yer alm• ş çası ... Dlyımbakır, Si E1zurum yaz va·ış1a11nm ııor.uncmu tereddüt nihayet alkıt tufanı araaıııd• 

de Sofyada bulunmuştu • !ı ı . devl• t ve miilet bizmdlerfnde muvafraıı lrd, Bltlf s, Muş, Van ve olan dördüncü hafta koşum Pazar günü boğuldu ve geçti. 
bir kafile idik ve Maarif Vekaletı otmuş deterli bir idarecimiz tarafiildan Haklrl ,,ilayetleılnl Tra fe~k~lfide bir kal~ba~ık huzurile yepıtdı 2400 metrelik handlkııp koıuınuı' 
de şerefimize Sofyanın en güzel lo- lstiblSf ed!lmfş tulanması Çoruhta baş bzon . lran transitfne Trıbunü ve mevkılen dolduran sı aların dokuz hııyvan fştlrak etmfş bulunuyordU• 
kantalarından birinde bir ziyafet Janan fş1erln yürümesi ve henCz el sü ba~layBn )Olun Biricik tam!lmen dcnıı ce~ derecede vaktır.dan Bu çetin surat koşusundan kurtulan UY' 
veriyordu. Yemek yediğimiz salonda rl1 'mem'ş Jhtiyaçlann Onlfnmesl takı- Uk·ak mahalli o'an Er- evvel işgal ~d~lwış o!mesı ha kın koşu· 14 ve Afet bu koşuda da karıılaımtı bil· 
ve bizim kafile reisimizin tam kar- mından Çoruh1uları sevit:dlra:iş•tr. Erctı Kayma· ciı alnı zamanda dıs tara gösterdığı rağbet ve alakaya dela bu'undular. Zorba ve Ucarm da bu koşuy• 
•ısında bir takvim vardı. İşte, 1933 . '1amı, Van gölür.ün en şhfn !et etmekte idi. Sabahleyin biraz kapa· dehtl bulunmal!lrı koıuyu hayli canlandır· 
" A l · H A t · Na'iır TÜZÜN bir s 1hilfd lr. lı görunen havanın öıleye doğru açılma- maya saik o!du. L~yli ve Afetin bu lkfJJCI 
s nesinin kanunu evvelinde bu tak- r V Il - opa - Ve f Vlil M· l d l t koylu b\rtkenarına sı ve berrak bir semanın altında koşu. koşuyada girmiş o!malan~pek te makul bft 

d . d K ll av en z n l " i " .. • \timin üzerin e şu resım var ı: - ars yo arı kurulan bu yemyt:ŞU yurd parÇ3Sl thma- nun yapı ecE ğl um Ji b~ ltb"CÜt?U arhr· ha,eket telakkl edilemezdi. Heyecafl 
Saikan şibih ceziresi harita ha- A• tvln . Hopa va Artvin . Kars yol· 11 bakımsı?l . ğı pek geride bı ·akısrak mış ve koşuya ayrı b.r zevk ıl!ve et Eevkile ileri sürülmüı düşQnc9, hayvaul•· 

liııde, Edirne Selimiye minarelerile lan üzerinde bım vlrnj\ımn koıkuluk b~yındırhk ve onar.na a1amnda öyle m'ş bu'unuvordu. . nn sıbhatı llzsrfnde vahim neticeler '" 
gözüküyor. Bir Bulgar neferi Türk dıvarları ikmal ettllmi~, S'nt ot mevki· 

1 
koşuyo~ ki .... Bu sür ... th yDrüyü,nıı ar- Memlekette doğmuş ve yet• ş niş hıı· reblllrken nasılsa lçtlnabi kabil olma)'•• 

b 
.. .. lb almış ve lnf'e senelerd"nberl IJakliyatt işkal et- kasından ytpycnt mamureler, memlekete lls kan Au P taylara mah us birinci ko bu bııreket Lsylanın lehrne mühim bft 

ayragını ayagının a na - ö şu b:ı evsafta tay bu'u m mnsı sebi b\le k d ı "Of' 
d. . "b .. . B l ba ra .. nı ırekte bulunsn korkurç ahş~p lı öprü oafi eserler doğuyllr. Beş yıl once g r· ıı a puvı:n azan ırm ş o.du Bu lroeuda "' 

E. ır~enın go. egıne u gar Y gı ye ine ViiAyet llurusi idaresi tarafından üğüm E·clşle bugnnkü E ·ci, arrsındıı ya~ılmamış ve koşuva pr~ğra~ın !nyln bıınm muvaffakiyetl d~hs.t ziyada lbtlOl,ı 
dik~ış, resmın alt tar~fında da şu beton bir köprü yepı'mış ve lıüyOk blr tauıtnıayacak kadar farkl~r buldum et•ı.ğl za°!andl:I 2200 trelık surat' ~o- dahilinde iken yanlış bir karara tapıoıl· 
fecı levha: tf blike önleomlı bulunmaktadır. Beş sene evvelki Erclşln sıması katt şusıle baş anmıştır: Evvllcede bahı;ett ığl· dığı koşu neticesinde anlıtıldı. 

Fesli Türkler, gözleri hadakala- Hopada lskeled r n b"ş1 yıırak kasa- ve bunışuk. .bir nin~ ~uratın_a benziyordu. mtz vechlle mtlsııvf k.u vvt tte görüntn Piste dabJI olan hayvıın'ar meyaoJJI' 
nndan fırlamış, kaçıyorlar. banın l lr nihayetine kadar uzıtnan 500 Halbukı bugUniu Erc.ş, genç _ bir bsyvalatı n bu koşuda 1.çtıma etmtş olmn· da zorba ile Uçar daha ziyade dlkk•11 

Üzerimize soğuk su tesiri yapan metrelik c ııddeye ~sfalt dökül~esine nu~~inin makyajla ~aha ziyaie luzel- ~;ı ~e geç;: ... hafta 1blr~cl ~eı,en Leyll- celbedly, rdu ~Hart mahallinde ve~~ -
bu takvim de bpkı Bay Daverin kınar verHmJş, keşfi yap lmış ve ite leştlrılmlş benzine donmüf .. Burtb. a lgde- ~t n 2'~ 1 .. n tge eke d ya bal aması ~e hareket iearetl Uzerine L~ynanıa yır,,,. 

b 1 k 0 b 1 kt d celi gündürlü durmadan çalıean ır a- po ayıı a m ş me r a a ar r mecr ıe t k d f l 1 ıttfll 
mevzuu bahsettiği takvimdi. Yani ş anma zer.ıJ u ~r,ma a 

1~·. re makinasırın me,cud olduğu muhakı kalmışken kapaklıınma n"t c sl blnlcfsi- m~. r~d" ~ ~ mesıı e 1 e 1 erlde i ubl' 
0 da ihtiyat zabitleri cemiyetinin çı- Ge .. ek bu aefalt ıı~nl ve, g rl k Ar- kak.. ntn düşıl1esi bu iki kud dil hayvandan ~~ U u Y. start alan ~eyJA için m 

011
11 

k dı.. b' t k · d' havi Murgul yolur.dalr ı faa.tyetl tektp Arızasız çalı~an bu makinenin ma· hangisinn m1ıvı1ff aki ·etin tevclhtoi tüp r avantBJ olan bu vazıyet! bu koşu 
arogı ır a. vdun ı. k . etmek üzere Nafıa Müdllrlltr Uz bugün klnlstl olan İ lçe ve Şarbııyı ziyaret et- hPii kılm•ş'ı B!ltün.1 blr hafta raıfındH bln'ci 'erl k4fi derfcede takdir edeıned' 

nun üzenn e yazı yo tu, resun H b k t t ı r · ı b. ı ı k k,_ 
... • w • • .. opaya are e e m & ır. tim. Genç ve mntevt zi llçebay beni gU.· oi lerde do1aşan Afet - L'!yHl hikayesinin er ~e ır evve k oşudau yoraun çı .. :; 

fevkalade sanh oldugu ı~ını ~ercume K ·· ·· ler yüzle karş ladı: · ş · hzadeler, Blnblrgtt ce ma~alı h llnden L'llly.Aya bolbol ndeı almak lmkAOIPJ 
yanlışlığı yapmamıza da ımkan yok- Kaybolan Kasım örrıurcu - Yap'ıklarımıı, yap:-cak'arımız- kurtulmuı zamanı atık gelmişti. Koşu btıhietmrş oldular ve ıerhle kalan•~ 
tur. Aradan geçen beş sene zarfında ölü olarak bulundu dan d dha çok tz olduğundan şavanı ya başlandığı uman bu iki hayvanı ya· beklediler ve Ley!Anm seri olduga 
demek ki Bulgaristan ihtiyat zabit- Ardıı.han, [ Husmt] _ 13 . 5 _ 938 kayıt _şeyler. datl!dir. Erciş.i b nim k~- kından görmek ~rzusu halkın birlbiıini dar mukave~etli de olduğu keyfiyet~ 
leri, fikirlerini değiştirmemişler, yal- tarih~erlr.d' btr }ıöyden kendi lıöyüae da ı: sııd9 b .ıtyorsunuz ~ cış Van lli 'l ın itrp kal;masına V()Slle oluyllrdu . Piste unuttular evvelki koıuyu çok iyi Jd•,f 
nız resmi biraz tasrih ederek birkaç gellrten t ıpfden yoıur u şsşırarak bo- en büyllk kaza merkezıdlr. Hurad~ bin çıkıldığı zamın hayvanların gö3terd 'ği ~den Ahmfl c~~kanat bllytık bir f 1' 
satır da azı ilave etmişler. ğalan Kuım Kömür~ü'oün c ' s di Nar- lmk dokuzu ~: dı'l ~in beşyo~ 8 tmış~ koşu iste~i de, bu tece~ s1sü arhrank~an ıete kap1ldı ~e gıttlkce açılan mesa • ı 

.. y. . . . mantı mevkilnde büyck suyu:t ayağında erk~k olma'< .uzere ıklb1n altıyuz vata~ hdi kalmıyortu. Nibayat start m3ballıne kı3 met vermıyerek takip vazlfealnl arı_. 
.Ege~ ~ız 1933. ~~ında~ı ~tı~at bu'unmuştur. Kuım 65 yaş1anrda hJr daş yaşamıık ai.r ··· Arazisi çok mllsaı t gidildi Bııyrakla bera'oer fırlay n Yıldı z daşlarıııdan bekledi. Alt virajda ı..e~~ 

2abıtlerının takvımını gozlerımızle tbtlyardt. ?lduğu~dan zı:~ı:ı.t b~kımından da hııyh ve Ejdar rıumarayı p ayl ş ıımıyorlardı i,leyerek açılırken afetin kıskıvra~ J 
görmemiş olsaydık ve bu münase- •• b t ılerdedır · E:-cı~ı y~şı! ~ ~ğlar ihata t ttl Baş ve boyun fıtrkile hızını ı:ılıın koşu tu1masında ve hatta al koyulması da 111 

betle Bulgar hük~et adaınlanndan Başkas le munase et e ğln~en b~l ve ncfısb \lZUm~r~le ~:1 m~ş- htmen hemen bir büme h;ı linde d evam nasız idi. Artık ikinci viraja ıJrtleC~! 
biri . bulunan bur ur. do~unund rle~ Y 

01 
,.,f

1 
.h yunt, ediyordu. Bunlardan h ogisinfn geçebile· sırada Afdln hücuma geçmlı olması "~ . s· . .. . ld yapıığı, Hl, av e 81 ve Yf 6 1 raca 1 k . ı.et 

- ilıyoruz, muleessır o unuz, karısını öldürdü f.:ızlad .r . Göl ken a rındeki h va lıçelerlo cf ği cüşüncesl kararsızhkler;1 ve zihni tından ço geç başlamış bır bprea !'-
nasılsa biz işin farkına varamadık. · en ntfis v~ en f s zıa halı k, havyar ve bir k'3şmekeEe yol ıı çıyoıdu L ,yıa yeri layo:-du. ~fet bu çetin. vazifeyi de_-,; 

~'lvse:t, [ Husuı;f] - Yeı ice köyü · b l e f ol k' dO ş rd b 1 k L a k ldD iV-- Tabii varamazlardı. Çünkü gözleıj ..., balık yuıı:mrtası ihraç eden yeri gene r.ı u amamıı v na · mev a ş 1

1 
! vhe ır ar

1
a 1 ey. ya so u ,..

1 
b 

. 
1 

h dd. d f 1 lı kb halkından Vebbi kızı Cevd:t karısı Zıı. Ercfştlr mOştü. Ararta l•a 'an Leyla s rb ~iyetlui c bır amle l : numraya Kirece. 
u resım ere a ın en az aa şı · - h·de kocan la!af1nd.:in O!dü·ülmü~tur. · · ı d ' b d b ... k . . d t E clş her sahada terekkl ve lnkı- ede e ı: mıyor ve guru ua ortasm a u. l'!aatı mevcut iken mahsds bir sU1"' 

O ta vımı .. ~ra a unu muşuz, ne Sete':> kadının btşkalarl~e gayri meıru şıtfa müsait olduğundan lay1k o'du}u lunuyordu. Afetin binicisi Ahm~t Cıı nkıı.· mesafenin açıldı4ı görüldQ. Bu vaı:IJ• 
yapalım, huklımet zayıf, bu adam- mürasebatta tu~unmasıdır. ehemmiyet verilmiş ve ihtiyaçlar gide· nat müsait rırsatlann zııbumnu bekleyor ıkt11clllkte denım eden Afetin pot 
lara diş geçiremiyor. Dediğini bu Jilet pıçağı ile... rilmek i~in de faaliyete geçilmiştir. Er· ve tu tulu gitmekte devam ediyordu. Ni· pek yakın b'r noktada nçnncü'ükle lr-
kulaklarımızla duymasaydık. Biz de T 

1 
[Hu . et] _ y k r c ·- cişl Doğunun modarn bir şehri ba:ine bayat hücum z m12nım intihap e 1ti ve dı~ı iÖ~Oldüğü zam1n Ahmet Cank 11 uz uca, ı:ıu. u g ı ı . A d · .d k - b 'ıl• 

Bay Daver ağabeğirniz gibi inanır- 1 , kö neden at6 doğllnlu M-hmet gttlrfc ğız. seri bir hareketle numaraya ııldı. ra:fa ın vırııı a amçısını dU4ürdüğu ~ 
Jık va~ 1 

H-!, in 1 arısı 18 yaş'am:da Pe u Biraz evvel de söyled1ğ'im gibi, ya- gittikçe ı:çılan mesı fe arlik Afetin mu- tı anlaşıldı. Kamçı seven Afetin '-
.Haydi 1933 yılını maziye bıraka- ~~~be;, ~~n köyOnden demirci MıJb:r- pscııkb rımızın yaptıklarımızdan pek vaffaklyttinl her an tahakkuk (ttİrnn sürannı istimaline hizmet eden bU fd 

lıın ha di 1938 deki Bulgar memu- em ile c·nsl münaseballe bulunduğu çok oldu~ur.u llAve edersem siz de ~u bir keyflytt halini al:nı ştı. EJr:lar ayağı· clbazında'l mahrumiyeti bu koşq~• .J 
' y vil' . h.. .. . tl k b l i ln koca•n taraf.ndan j1!et plçağı ile mem\eketın atisi hakknıda iyi blr fı)<ır mn topallamasma reğıı:en yuksek kud lr r.etıce tayine mani olqu ne ol 

nmun te ını usnu nıye e a u ç 
1 

t haaıl olur kan~atindeyim. Şimdilik · yo- ret!ni bir daha gö3terdl ve üç ııyakh olsun Leyla bu koşuda ylıksek kud' 
ı:_ F k t b ·· .. ı t h · yara aıımış ır. . . edewu. a a ugun oy e a mm lumuzda yo:uln:ıadıın yürüyoruz, yürü· denec 0 k şekilde bi ~ koşu lle ikin· bir daha göstermiş oldu ve bu ıııe 

ediyoru% ki, Sofya Asanatika müze- . .. . yeceğiz c'llğl muha!aza etti. ve Yıld zda bek- ye 3,a3 de bltirmekle alkışlar ar• 
sinin üst kabndaki Türk dilşmanlığım almışlar, ateşın karşısında eglen.~yor- . Akşam vap?r~n göğerteslnde bu lenmeyrn bir kudretle üçüncülüğü 

1 
birlt ci geldi, Leylanın b~ muvatt•"~. 

- .. d meşhur tablo hala kaldml- lar. Bu tabloyu tamamlıyan tuyler 

1 

yeşıl beldeyi gozumden gııyb:>luncaya elde etti. L~ylamn bu koş·ıda her za- her vfçblle takdir ve tebrlke ~e.-dl 
~ enbr B' d ar 

1 
b·· • .:~ı·· .. ··ruıe ürpertici bir manzara da şu ... Gene dkadar dseyreEftlr~\ Doyamadım seyrine, mukl koşularını yapml!d•ğım kabul et· Dördünuü koşu: ' 

anamış • ır uv U1uruugu • . . oh oyama ım re :ı n.. ... M d 1 
h t bı& ud . müzeyı gezerken, hır ilkmektep og- Vamık Faik GEZER mck Iazımdıı-. Geçen h fta 8,1 le koşu- 3500 ·tre mesafe dahilin e ı 

olan ~eş ur ~ ş ur~ .. ~ .. retmeni, en bü ü .. ü on yaşındaki yu bitiren Ley:anın bu bafta (B) le ni- lan mukaveıp.et koşusqna bet at jf 
Turkler. bır Bu1gar koyunu tu- b byl g k bayete eren koşud ı dördfüıcO kalması· etmis oldu. Bu koşuda da iki JtıJf 

. la k.. ı le . . d çocuklan u ta onun arşısına ge- Bu gPCe r o·· betçı· ecza?\ e . - " . ı· foşlu,rmuş r, oy a ev r ı.çın e ya- . . . . . ~ · '~ nı bir E1Z d h yvanın umumt vaziyetle rak p gorunen Mes' udla Cey 1111 • 

nıyor. Bekçiler derenin bir sahiline, tirmış, ateşın ateşm feyız saçıyordu. «Cumhurjyet» eczanesidi rlnden bııt ~ e atfdınek fc.ıbeder. Harata- şı:.caklardı. -

yanlarına çıplak Bulgar kadınlarını CiHAD BABAN !ardan beri devam ~den cu merek ve (Alt tarafı 4 ~ 

Roman : 9 

Bak bir şeyin rok .... Ben seni buradan Şimdi !kt arkadaş başbaşa konuşu 1 - Şemseddin ölmek fst1Y0!~ 
muayBnehaneme a1ırım. Kısa zamanda, yorlardı. Ne d~sen beni ikna edemezslo, ı0 

ço'< dzh'! çabuk iyi olursun ... Satıa ne Mahir yanan ellerini Şemse~d'n1n O Nermindil. 
oldu böyle? avuçlarına uzattı. Hasta bakıcı , h~r iki ukad•~ 

Rln Şsrlf yanlarında durmadı, - Sana Riza her şfyl anlaıtı değll nız bırakarak oradan ayrıldı. M•1d 
Mahir: mi? Dedi. Sonra, birdenbire yüzU karar· - Artık susalım ... Diya mırı 

- Riza yanımda olmıısaydı, beni dJ, dE.rJn bir 11h çekti. Nevrastent nöbeti Tahammül edemiyorum. 

İSTEMEM! 
Yazan Selim BABAN 

Mıh·rı görmek içln 
oil~leri e11n11d<t da Riza: 

O'omoblle bin- nı al-ıctı. O sarı saçla", 0 ~o"k maisi çlR çiğ yiyeceklerdi, diyordu. Göğsü bir gelmişti, hüngUr bürıgür ağlameğa ba3- . 0 • * "' 
.... ._. 6 - fbf k lk f ı d f d · d kl d gün öğleden sonra, Rlı•ı _. 

gözler, o s)s, o sğ z ve o burun, artık kornk g a ıp D yor u, ne es ara- ladı. Tıtrfyen du !l armın arasın . n haneye tekrar u~radı. MahlrlJI 'ı·d 
- Şeınet!dfr de' l, Pınl • orkuuç 

otan b•çak yna~ı değil. Kalp yar'4eı 
tt1 çak ysrYt>ın1 nasıl olsa tedavi edersin. 
t-'duıt ~u kah~nl11, oğlamn kabinde 
r~t1Q1 yuayı nesıl l aptıyl!cakııı? 

Şemteddln bir tOrlü lnanmıyorcf u. 
- Bunda bir oyun ohcak . B<'nim 

bUdlAlm Nermin bu işi yapmaz diye 
sOylenlyordu. 

- Niçin or.u o heTa eürDkll!dln, 
bilmez misin ki her gece orPda bir hadise 
çıkar . Ah ıenl, rh, h• p k~bab• t sende!. 
ha11amı1orum, Nermin bu kahbelJti 

Nermlui de b"na mı cğretrc~• sin? lıyo.,., kon'.lşamıyordu. Rengi balmumu kesik hec lede: vttrdiğt zaman, onu daha sakfll 
""i ti di gil>I sep1an ldt. - Kahbe Nerrnin, kahbe Nermtn, l\lahlr Rizayı yanına oa,,,ırdlı Şemsedd'n mevzuu dEK ş r . ş dl y ,., b d kil • 

h emsed r, ataı:;ın a1ın an çe · diye lnl'yordu. alçalttı: ~ 
- Haydi dedi, hemen aAtaba1eye 1 D k ı ı o ı " d . o tor ar a görüştü. n ar: Hemşire Ayşe geldi, baş u~undaki - Rlza dedi, şimdi saııa , J:Jft ~ 

gidelim. · - Hastenın tehlikeyi yüzde 60 ıt· lrordiycıl şiş~Eint'en b!r kıışık , M hlrin terettüp ediyor. Herif beni öldOf ... 1 Derhal bir taksiy" b'ııd!ler. Hı>sta- lafmış o'doğ'unu söylüyor, ~atı- ık t:ttlk ağzına uzattı. Öldürmedi f ena etti. Mııdamkl ÖIJ"' 

han~nln OnU.nde i~dller. Ş~mset'dio rerl müdavatt rzah edlyorlıtrdı. Nihayet - Sonra sırtı ı çevlrd1, Şsmseddine bu meselt~i kök.ünden 'belledelfıJJ• ı 
alış~ ad~mlarıa,.ıç r1 dal:h, te doğ u lrarar verdlle,., hasta biraz düzelince, al : şık bir eda ile: TabH bu ~vlenme ve ıdkAb '°1 
Mahı rln ya ına iırdl. Ş ·m .eddln o · u has1ah1ııeden alecak ve - Doktor dedi, bu hasta bana çok suya dü4ürurllz. Ben sana dahcfodl 

Mecruh uyumuyordu. Ateş'en parl11yan muayenehanesindeki odaya aötUrrnt k dokundu oört senedi~ buralarda nele· dayetlnde bu meseleye el atma .~ 
• • 

6 
' • I d d r ık A ıaıJJ gözleq ı arkada~ına çevirdi, ked13r mf, kendisi de yanından ayrılmıyacak. rint gördnk, fakat hiç birisine bu kadar ~anmıı ın e 11 f'ttln. D ~ 

sevJnç m\. İfsde ettiği belli o'm!lyan b'r · Genç bir asistan l!tlfe ediyordu. acımamıştım. Dnndenberl ü~Uncü defa b r hanende kııını, sen ressıııO 
w ıo il ~ " \' s sn tem iz aile "ocu ,,,u alamaz iıO· • gu mseme f· . - Aınan atlzlm Şemseddin ne iyi dır ki, l:öyle nobet g çMyor. . v 6" " " f 

Ş d d ı h A h - . . misin kf ızdlvaçta kufuv otmaıı. ,el• 
- ~mse ·iln, ne Jyl ett n e ge y~ u, kaşkl her astanln toyle senin Şemseddin Mahırl t~skın etmeğe _ s'tmdl artık bırak bu oıe O 

ydpmu. 
ffza SMlf ker dislnden 

a tamların tavrını ttkındı. 

din tf(dı! gıbl s •hlbl olea, bak bizim de bir yata- uğrrş1yordu. biz olanla nene meşgul olal•IJl? dl 
emin 0~2n Ş!msaddl .. , h~tanın iiznlı:ıe e~fldı. ğımız açılıyor. - Rfza bana her ı yf anlattı. Ben şu işi bıtlrmenin çaresine bakıl• 1 

ve birdenbire ba41nı göğsüne bastırarak, Şemseddin gülmek lıtedf, 1rülemedl. tahkik edeceğim , mutlaka yacı şlık var ... tık Neımlnln r.e lııııfnl ı1urrıt1' 
- O idi canım dedi, boşuna fddla 

etmeaent! ~be ldl, eı~bnı rr.eıbur kapı-
sıkt1• Ağlıyor ve sOylenfyordu· - Ne sahibi? dedi, oğlan BBhlpılı· Seni tuza~a düıürmüşler... JÜıünü i!>rrnek lıUmiyorulll· 

- Zallı Mahlr•l&fm, haydi, b~ka7ım.. llktın bu hılı dOflÜ. Mablr lnllyord-q. ..,_.. 
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EN SON HABERLE~ 
Hatay ve Fransız gazeteleri 

1 DIŞ sıv ASAi Bütün Fransız gazeteleri 
l J J l 20 Nakleden: S. A. 

lngilterenin 
Çekoslovakya ya 
Açtığı kredi 

son an aşmaaan ao ayı • • • 
memnuniyet gösteriyorlar Bır taraflı sevgının 

• 

l lalyada mevsimin bu yıl kôtü 
.aitmiş olması yüzünden buğday 

Birkaç Fransız gazetesinin yazdıkları 
yazıların hülasalarını naşrediyoruz mahsulü idrak edilememiştir. Bu se

bebtan dolayı, Kanadarun buğdayını 
alabilmek ıçın İngiltere ile İtalya Fransız gazetelerinde Hatay a11 laş- ı ( Matirı - Parls, 3-7-1938 ) Gazetes\ne 
ara~ında müzakere açılmışbr. Eski- ması hakkında şu mUtalealar görOlmOş- Beyruttan gOndetllen bir Havas telgra
dt:n bu iki devlet arasındaki harp IOr: fında anlatımafar bürrl1etfnln Türk aball 

hayrı yoktur 
Dudu ile hükumdarın muhabbetleri de 
karşılıklı olmadığı için sonu gelmedi 

b ı l . . - k tm k ( • Ere Nouvelie. - Pt rls, 2 · 7 \ arıısmda büyOk bir m,eaerretl mucip ol· 
orç arı mese esını muza ere e e 1938) d ,. F k • M h ek bu lafhın ı~tunce çok llhtfyar blr maymun ona naılbat ederdi: · · · K · u.u ran!aya arşı buyQk aempaU duy- a f er .. 

ıçm,. Londraya gelmış olan on~ • .. Birbiri ardırca tasdik edilen guları uyand·~ı. Antakyauın mubtellf sevindt \'e hemen evden çıkmaQ'a hazır- - Oğlum biz ln~anlatla arkadaşlık 
Volpı gene Londradadır. Bu seferki metinler tetkik edtl'nce l<'ransa ile Tür- yerlerinde çiçaklerle ve Atatürk•ün hey- landı ise de sabahın ilk ış· kları belirme- edemeyiz. ~nların b,ze yakınlık, göster
ıiyareti buğday meselesile alakadar kiye arasırda ~s~rlardanberl mevcud kellerfle .süs'eamiı tıklar lnıa edlldl2i ıe başlamış oldu~u için o gece de meler.1 sevgılerlnden değildir. B zlm hal-
görünmektedir. olan dost uğun butüo kuvvet ve ~u'lltl Türklerin bu meserretl karşısında Arap, muradına eremedi ve erte&i ııeceyl lerlmıze gnlO_P ~endi'er~ol eğlendirmek 

R 
. l . fı d ih- lü 119 ihyasına muvaftaklyet basıl oldu· Alevi ve Ermıni un.surlarının kendi ma- beklemeğe meciur kaldı. fçfndfr .. Ş1?1.dı. lyı geçlnıyorsunuz am~a, 

o~a~~ . ng~tere tara.~ an tu tebatüz eder ... Her ikisi de sulh ve hallelerlnde ve soğuk kanlılıkla otur- E· tesl gece olucca i<De hazırlandı y~n M bıtbınnıze düşman olmanıı muı:n-
sas edılmıştır kı, bu kredinin açıl- dü ü1t beynelmilel 1ş birliği arzularını duktan muteriz ailelerin hicret ettikleri ve sevglllsloln yanına gilmete niyet kunc!ur. O zaman çok zahmft çekersin. 
ması ancak, İngiliz • İtalyan dostluk taşıyan ve Avıupanıo l~i ucunda bulu- anlaşın~ haberinin Suriyede ne meserret etti. Yalııız mutadı veçbtle blr kerre Ş'mdlden na.slbatımt dinle ve kendini 
muahedesinin meriyet mevküne gir- nan Türkiye ile Fıatısa arasında ekdo- ve ne de ho$nutsuzlutu muçlb olmadıtı Dudunun yanına u~ı ayarak ondan lzla mtıhafıztn oğ uad n bir parça yek.· 
mesine bağlıdır. lunan anlaşmaların ehfmml}etladen blldlrllmektedlr. almak fstedl. Dudu katc:sinln lçlı:de Fakat Ze~ek bu sözlere .hıç eho~-

. . b hsetmek ıaiddlr. Su1d Davaz'm dedi· (Oeuvre - Paris, 2· 7· 1938) gazetesin- gözleri kapalı ve harekctah: bir halde mlyet vermedı ve hayatının gıd l,lnl h.ç 
«Deyi .Ekspres» gazetesı~ın yaz- ği gibi bu doetluk bitkaç asırlık bir de Bayan Tabouls diyor ki: Fransa Ha duruyordu. Mabşekt.r onu ölmOş zanne- değhtlrme_dl. • " 

dıklarına ınanmak luzım gelırse son dostluktur. Birlııcl Fransuva Ue kanunt rfc'ye Nann TOrkiye ile akdettiği aıılaş dtrei sfslerdl: Bir gun baş muhafızın oğlu buyult 
günler zarfında vaki bazı teşebbüs· Sultan Snlryınan ttrasında ittir. kt :nberJ malardan çok mes'ut o1dutunu yüksek - Ne oluy11raun böyie? H1ç kımılda- bir ztyafet tertip ederek bütün dost\enuı 
ter neticesi olarak İngiltere Orta Türkiye ve Fransa bu dostluğun kıyme· sesle ifade ediyor. Bu anlaşmalar Sancak- mıyor, h'ç ses, ses vermiyorsun? evine topladı. Yemekler yenfp, içkiler 
Avrupa ve Balkan memleketlerine tini bir kaç deıa takdir fırsatına maz ta Türkiye ile Fransa arasında dai"Dl bir O zaman Dudu: rçtıdlkten sonra ortaya aatranç1ar reldl 

k ik d l d bul kt 
har o'muşlardır. Bu bOyDk blr politika- iıbirlf"'i vücude ietlreceklerdlr Bu it- - Ben dOıUnmeyeylm de klm. düıün- ve herkes kendine bir ef bularak oyna-

e onom yar ım ar a unaca ır. d & • - • - b ı d B b r "'l d , . . ır · • brrllğl, lnillterenfn Türktyeye 16 milyon son, bana Strlearım aoyleditln gunden- mağa aşa ı. a~mu a ı z n o. u a 
1 ürk - İngılız anlaşması, bu yar- Haıay mesel si halledilmeden Türk İngiliz Ural k bir ıst1kraz verdlll ve beri aldım başımda değildir. Acaba bu kendine eş olarak Z9yrtği s!çmlt\l. 

dımlarm ilk tezahürüdür. Yahut ta - Fransız münasebet'e~lnln kendllt'!rlne Tnrk. t'·glliz müuasebetleriıtln azami de- tıtn sonu ne olacak? Dlye düıünüp Her ıatranç oynandığı zaaıan muha-
bundan sonra yapılacak anlaşmalar mabsuı ola:ı mQvBZtıne ve dinamizmi recede ahenk içinde c'!reyan ettlti bir duruyo1'. rızın oğ'u galfp ıeltrse Zeyrekle alay 
serisini ilk halkasını teşkil etmekte- te.krar ik.tlsah edemlyecek.leri fikrini zamanda vncut bulmaktadır. - Peki ne düşünüyorsun? eder, Zeyr~k galip geld'Qi ta'(dlrde 
d' ( Populal?e • - Pıuls, 2 ·7 · 1938) ga- Diğer taraftan Türkiye . Fransa mu- - Eter muh1bbetlnlz ilarşılıkh lae o da bin turlü maskaralıklar yspardı. 
ır. . . zetesi r d 'l ileri süren M A. Lerou+ Tör- ahede.sfnin Fıann. Yuğoalavya dostluk ne llft, eğer muhabbet kaıılıkJı detU de Ogünktı oyunda tesadüfen Zeyrek gal'p 

Sabık Romanya Başvekillerınden kiye He Fıtnsa 8rt s nda a'kdoJur a"l an- mualıedesl tarz nda bir şey olduğu ve yalnız senin tarafında ise Beyzadenln g-eldl ve bunun üretin• gene nıutat 
ve Kralın hususi müşaviri Bay Ta- laımalar hakkında izahat verdikten son· fakat karşılıklı rardım muahedesi olma- bu kadar üzerh:e dQşmege değmez oyunlarına başladı. }'akat bugUn"Q ea-
taresko elyevm Londrada bulunmak- ra divor ki : dığı fikrlndedfr. ÇünkU bir taraflı sevginin sonu yoktur. l'alar nedense başmuhafızın oatunun 
tadır. Hususi mahiyette Romanyaya • ... Fıann - Türkiye dos1lu!unu ( lotranstgea~t ·Parla, 3-7 1938 )_ ga Dudu ne hnküm~arın muhabbetleri boy- pek .Btırıııa gltmfı ve b'ddetlEn'l)fştl. 

l . ld _ _ l . - idame ve takvlJP, btlbf.ssa, bugunkU zete.slnde Gtıllus d gö·e: Fransa· Turld le Karşılıklı olmadıtı için sonu gelmedi. Bu sebeple önündek\ tahtadın aRıt tU 
ge mış 0 ugunu soy emesme ragmen vaziyet içinde mutlak b;r lüıum idi. ye anlaşmasın ın akdini küçük b1r hadise - Du:lu ile hükümdenn muhabbetle- dişi şahı alm•ş ve Z9yreğln kafasına 
lngilterenin hariciye ve maliye mu- Btrkeç aydİ!lberl zuhut' etmfş olan ma· telakki ttrnemell. Son zamanlarda yakın rl ne demek? yapış!ırmııtı. Zeyretln canı fena halde 
biti ile temasa gelmiştir. Bu temas- ntatarı izale etmek icabsdlyordu. Bura Şarkta bir muha.sama zuburunden endişe - Uzun bir hikayedir bu, istersen vanmı, ve b şnıdın kani r boeanma2• 
lardan teraşşuh eden malumata na- muvartaklyet huıl oldu. Bu mtlhlın bir dlllyordu. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, anlatayım da dln~e. başlamışb. O da htddet1enmlştl, her ıeyl 
zaran Bay Tataresko Romanya ile neticedir. her nerede zuhur ederse et.sin, bir mu- - Anlet dinleyeyim. unutup o da efendfsfnin üıerlne at laııt 
ln .

1 
d T .. k l T lngllt.,,re son zamanlarda Ankaı ada hasamanın mevzli kalması kabil detıldlr. - Vaktlle memleketlerin birinde ga- ve yüzünü tırmalayarak ısırmt~ ve dışa-

gı le~e arasın a ~r • ngı ız an: bOyük bir faaliyette bulunmakta oldu4un· Berlln bu anlaşmanın ltalya ale7blnde yet akıllı bir Dudu v:ırdı. Bu Dudu rı ka~mıştı. 
laşmuına benzer hır anlaşma aktı dan Türkiye · Fıanaa anlt: şması Frsnsa oldu4u gibi abdalcıı bir iddiada bulunu- ytıksek bir ağa~ üzerine yuva kurmuş, O gün Zeyreti yakalamak kabU 
için resmi müzakerelerin zeminini t· g'ltere lıblrlltini tıskviye etmektedir. yor Halbuki blz ve lngiltert, yalnız Ak· yavrnlarlle beraber orada yaşamaRa olmamıftı. Başmuhafızın oğlunun bas~a. 
hazırlamakla meşguldllr. Bu müza- Simdi Su l'rye ve Lüb~an ile akdet· dentzio yakın Şark sah Ihrlnde rnlbun başlamııtı. Ağıcın dibini de bir çakal 'ığı ızünden gnne 1iyadeleşiyordu . Yüzü 
kerelerin. İngiliz _ Yunan anlaşması n_ı'ş olduğumuz anlaşmaları tasttk ıerek- ida~eslnden başka blr. şey istemiyoruz kendisine mesken Etmişti . O ~8 orada şişmiş, ~arar~tl artmışb. 8ehlrd.kl vo 
~ ki' d d .. _. tah • edil- tır. Bu aulaşmalann tastlkl Fra11s\n1n- Buaun, Fransa - TOıkıye anlaşmas nın yavrularile yaşardı. Çakal guodOılerl dvardakı bUtun doktorların yaptığı ta
'.'#~-. ın . e. e g_örune~egı mın TOrklye Ue dostluğur ut Arap milletle · akdinden dohyı seviniyoruz. Yarın, ıul- ava çıktığı zaman Dudunuıı yavJU'arı davı biç bir netlr.e vcrmtdl. Biçare ÇO· 
dıgı gıbı, fngıltere ıle Çekoslovakya ile tşblr1iğin1e bu\unmaktan vaz geç· bun daha ztyade temin\ lç'n bu sahada yuvalarından aşatıya inerek çakalın cuktan gün geçtikçe ümit keslliyordu. 
arasında da mali bir anlaşma yapıl- meslnl Hade etmediğin\ göst*'recekUr. gayretl~ılmtzs devam etmelly:z. ,. yavrnlarile oynarlartıı. Fakat y&vru1arı · Nihayet Yw:anistan t5raflardan ıclen bir 
ması muhtemeldir. -- - - -- oın bu ballnl gören Dudu yavıulanna doktor: 

İokiltere ile Türkiye ve Balkan JI // B k •ı • •ı nasihat ederdi: - Bu yaraoın iyi olması kabil de· 
kt d h'l d l ti . . A b' lYJ acar aşve ı ı ı e - Arkadaşlık ettiğiniz kimseler hiç tlldlr. Ancak yaralayan maymunun ka· 

~a . ·~~ •. ~ ı . ev e erın samımı ır olm&zsa cinsinizden ole un. ÇünkU başta oını bana getirirseniz ondan h•ısust bir 
ış bırligı uzenne kurulmuş, anlaşma- l_I • • 1\ T R _J bir cins hayvanla aıkadaşlık etmek merhem yapar ve bu yarayı iyi ederim, 
lar yapmalarımn manası gayet açık- rJ arıcıye l y azırı omaaa bayre alAmet dfQ'lldir. Sonunda ba1ın1za dedi. 
tır. Sulh yolunda ve ilerlemek az- • bir it gelir, p1ş'Dan olursunuz. S!z hay- Bunu işitenler hemen kalenin iotrıda 
mile çalışan bu hükumetlere gene Bu"ap&~te, 18 ( A. A) - Baıvekll ile Hariciye Nazırının Romaya yapmakta vtnların en akıllısınız, çakala ıe- dört tarafa dağıldılar ve Zeyrtıkl saklan-

.. .. · oh'ukları zlyaretl mevzu bahls eden Macar gazeteleri iki devlet adamının Roma llDce en ıeri, alçak bayvsnlardım sayı· thğı bucakta buldular ve öldQrerek ka-
aynı duşuncelerle hareket eden in- ya, halyrt ite Mııcııristan arasındaki ıamtmt dostluğu, Avuıturyaııın Almanya ta hr. Bundan sonra dlkka~ edin. nım Yunanlı dokt.>ra ıeUrdller. 
giltere mü:ıahirdir. rafından llhakt neticesi olarak merkezi ve Cqnubu Şarkı Avrup1da tabaddQs e· Fakat Dudunun yavruları bu nasl· Doktor tu tandan bir merbam yap· 

Fakat fngilterenin Çekoslovak- den vaziyete intibak ettirmek maksadlle gitmekte olduklannı yazmaktadı rlttr. hatlerl h'ç dinlemez, blldiklerl gibi ça· tı_ ve başmuhafızın oğlu_?un yarasına 
yaya, kredi açmağa teşebbüs etme- Roma, 19 (A. A) - Bııgüo Macu Başvekili ile Hariciye Nazıyı buraya gel- kal yavrularlle oynamakltt devam eder surdo. Aradan kısa bir muddet ıcçtlk
sinin alelade mali bir anlaşmadan mlş ve Bay MuBBol'nlnl taraftodan kabul edllmJşlerdlr Öğle üzeri misafirler şere · lerdi Çakal da yavrulatma ayni nasiha· ten sonra yara tamamen lylleşmlş ve 

l d d h .. t"' b' tine Krınt Clyano tarafından bir z\y, f~t verilmlıtir iki memleket arasındaki tlcatt b eder, o da bir tnrlü sözQnü geçire· muhatız1n otlu hastahRından kurtulmuş· 
an aşma an a a us un ır manası ve ı'yast işlerin müzak~relerine yanndan itibaren. başlanacaktır. mezeli Bir gnn Uııdu yavıu'arının gene tu . Net'ctde Zeyrek hayatını bu ugurda 
vardır. -- çakal yavrularlle al takye ver knıah ttda etmlı oldu. 

Malimdur ki, İtalyan ve Fransız ı• dı k ll l güıUıüp oyneşbklannı görOtıce fenıt hal- Siz de bu çakal yavrularlle robbette 

gazetelerine nazaran Çekoslovakya spanya a ı· go .. nuH UH erı·n de kızdı, ıtzına geleni söyled!: ve muhabbette devam ederseniz başının ' böyle bir bel! gelebilir, dedi. 
Alman tehdidi alhndadır. . - Kfm dotru sözU dinlemez, ve Bir gQn sabahlan akşama kadar 

lsti)i ettigı-· yerlerin borcunu ka· • k •ı • l • kendi cinsine uygun olmayanlarla arka- datlarda dolsşan çakal yavrularına &c-

gerı Çe ı mesı mese esı daşlık ederst, onun beıına Zeyrek adın • 
bul etmiyen Almanya ile lngiltere - daki maymunun başına gelenler glbl bell· tlrecek yiyecek bulamamışt~. O gece 

. . . . · tekrar yiyecek temin edeblltrım ümfdlle 
Çekoslovakyanın ılhakı halinde· hır Madrld, 17 (A. A.) - 1 panyadaki l nOmPyışcl Trafalgar parkında ve lspan· lar gyelır, dledf. tekrar ava çıkb. Ve ç~kça dola1ma"'a 
d bo 1 l · .. .. d k avru arr • e rç ar mese es1 yuzun en arşı- muharip kuvvetler arasında bulunan ya- ya sefaretanesi önünde Cumhıırlyetçl Is- · mecbur oldu. Onun lılerlnl haklbeden 
)aşmak istemez. Şu Kredinin açması bar.cı gönOllOlerln gcrl çekllme?erl busu- panya lehltde tezaburatta bulunmuşlar- - Zeyre1.tın ibhlkeye1sı1ııı biz~ anlatsa bir kurt bu sırada dolcşa dolaşa atacın 
d • . l . . h l k lt · 1 t h d na dinleye ım ret a a ım dıye yalva- dibi 1 i emektir ki, ngıltere, daha uzun hır sunda ademl mQda a " om es ara n· ır. ' ' ', . n9 ıe d ve. çakabn yavrularını 
müddet için, Çekoslovakyanın tama- dan y;ıpılan te~ ıtrlerl ispanya Cumhurl- l •'ranktstler kendllcrlnden emin rın~a Dudu anlatmeğa baş.adı. . parçalayarak yedı . 

• .. . . . yet hukümetl kabul etmf§tlr. Patis (Radyo llP] - Ji'raııko kıtaatı - Evvel zamanda z,yrtk isimli bır (Arba Tar) 

mıye~ mulkıy~sı~ın tahh zamanında Cephelerde vaziyet ctrafma alınan \dün ylnft ileti bareketlerlnı devam et· maymun yavrusu bir kalede yuva tutmuş· 
olduguna kanıdır. haberler, Fratıko kuvvetıerfnfn yeniden mlşıer, Cortez mahılllııl zaptedmiş\erdir. tu. O kalenin boş muhafızının oğlu ile de Osmanlı harçları hakkında 

Şu hareket Orta Avrupa sulhu bazı mentıer ele geçirdiğini blldlrmek· Diğer taraftan cenuptan da çevirme ha- arkadaşlık peyda etmişti. Her gün bir- yeni anlaşma 
ıçın yeni bir teminat olarak telakki tedir. lreketine devam etmektedirler. Franklst- blrlerlle buluşur, iOIOıür oynaşırlardı . Parla, 18 _ Franmz Har'clye Nası· 
dil bilir L'>ndrada bükümetcller lehin~ lerlo maneviyatı kuvvetlldlr. Et.ratlar\Ek:serlyetle beraber satranç oynarlardı. rı Jorj Bone l'e Tllrkfye BQyQk E' 1 f 

e e • / bir nümaylf boldur. Hb~tlmttc1ler tarafında aohk teh· 01un neticesi bazan kavia ile biterdi. Suad Davu o~manh borçlan anlBfma!~ 
D PLOMAT Londra , 18 (A . .A.) - Dlln binlerce Uk.111 bat föıtermittlr. Bunu rören Zıyıe~lıı baba cloıtlırın~aıa D'1ab lmu 1tml1lerdlrı -
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KÜLTÜR BAKANININ BlR TAM1Ml Suçlara dair verilen 
ihbarlar 

YE 
Lise ve orta okulla da Bir • 

zıyaret 
yatıh okumak isteyeni r Adliye Vekaleti teşkilatlarına bir 

tamim gönderdi Yazan: S. SÜREL 

Ul5 numaralı kanuna iöre Kültür 
Balu:n' ıg na b~ğh lise ve ortaoku11Hrda 
pıt' sız yatılı olarak okumak Js'eyenl · 
ı in .. eçme sınavları aşıoğı jaki es \stara 
fO:e yap·Iı r. 

ı - ·eme sınavları bir Eylül 1938 
Pcreembc gUn\i saat dokuzia baflıya· 
c Jktır: 

2 - Seçm~ s navla·ına a-lreceklErh 
baş vurmaları 37 AQtuto' 1938 Cumar
hJs! aat 13 e ka:far ka~>UI edil-:c~ktlr. 

3 - S ıçme ııın wlan ,, a gireceklerin 
durnaıları ve göst receklerl belgeler 
dırek örlerce iÖıden geçirilt c e k, ~ere· 
kıu:t Bakanlıkça areş lTaıa y ıla::ll tır. 

- ~ Seçme sınavlunna gir"cekler'ı 
fU ~artları taşımal • rı gaakti : 

A) Tnrk olma"• 
B) L'se ve o ta okullar taUmahıa· 

mestnln her s nıf için saptad ~ı yaılarda 
lu unmak, 

CJ Bede C! ve ruhca hıısta, il'etll, 
s."kat ve ku10r'u o'ma:nak, 

D) Okotamıyacal{ kadar b1ba an.ası 
fakir o'mak. (belge örnçği okullara g-Or.· 
derllın'şll ·. 

EJ Z9klisı, çal•ş'unlığı, ablikı tale
b~sl bulu1dutu ol<uldan alacağı fotog
rafü bir be1ge ile raptaoma~. ( Belge 
Orneti o',ullara g-önderi'mh tir. ) 

F) S.nıhndıt kalmış olmamak, 
IS - Dördn cü maddenin {A) ve 

(8) paragrafarı nüfus li~viyet cüzdanı 
ile, (C) paragrafı okullara verllmjş olan 
rapor örneklerine göre sn vı ı y1pı'd•flı 
okulun bulunduğu ılın hOtllmet dok~o~u 
tArafı-:dan y.ıp:lacak bal{ı so 1u:ıda alı · 
n"cak n peni', (D) paragrafı uraylardan 
koy.ü ise köy ih~ıyer h ~yetk.rlnden ah
nabak be1ft l :rl ~. (EJ paragrafı okulun· 
dısn ıtlacağı öfretmenler kurulu tutu ga· 
•• e raptanac ı klır. 

6 - S navlar, ynpııcak o'an komis· 
yon başkam usu üne uygun olım dil k 
lerl kabul ile şartları hŞıya:ıiarm adla 
rı:ıı ve küoyderir i les ıt edErek kendi· 
leı lne fotogrlifh bir belgd ve beıhangi 
btr fınlı~'ıRa meydan verllcnemek üz re 
bfr d! sıra lı umaras. vr recsktir. Bu sıra 
nu'llara'lı sına va g ran ta(e lein h~r tür
ıu' i~l rinde kullanılaca tır. Ate •k bu fo· 
torrafli b3lf'eyi göst.renler sınavl•ra 
k.abul edileceklerdir 

7 - Seçne sıoavları her ~lbaylık 
merkezi:ıde bulunan lisede, lisl bulwı· 
mıyan yerlerd~ o~ta okulfar la, kazalar 
dakl ortaokullarda ve orta okul bu. un· 
mı yan il m rkezinCtel: l kQUür dl: ektôr· 
lOlllerlndc yap1lacakt·r. 

8 - Seıme ao: uları her s nıf fç\n 
ayn ayrı o~mak nzere bııkanlık ~an' gön 
da.r c ·;,ktlr. 
• '9 - Sınav ko~lsyonhırı: 

O ullarda okul dink örüaOn, ~ üllOr 
dar .:lerlı de kültür direktörünün taş'ıan 
lıRı all•ndan üç öğretQlendan leş kkUI e· 
decektlc. Use ve o rtaokul bu uamıyan 
tlbayhKta ilkokul öğrelmenlerl ve1a ilk· 
oltul f 1pekterlerl kom'syonlara alınır. Ko
misyon başkanı ıerekli görur,se komla· 
yon byel~rlçi çoQ'aUc1bl!ir. 

10 - Seçme sır avler. ( Tn kçe·Ede· 
blyat), ( Maıena~lk), ( Tarih Coğafya 
derslerinden y.uıh 0 1arak yapılacaktır. 

1 i - B kanlı~tan gö .derllFc ?k olan 
ıoru zarflan sınav komisyonunca talebe 
önünde tam saat dokuztia açılarak tale 
beye blldlrilf'caktlr. 

12 .- Soruların cevapları bu sınav· 
lar için fÖ!ld rllmiş ola:ı kAiıt1arıı yaz ı 

r. 
glbi hiçbir suret1e de lşarctlenmlyecekt • Bını yerlerde su91ara dair Va'I, Geçenlerde onu ziyarete g'ittlm. Bu l göraıemiştfk bana bu Qç gQn içinde •• 

14 - Si3çme s1navları şöyle yapıla- ı Kaymakam ve nahiye müdürlerine v rl yorgun yüzlü san tkarla et kete yaptı~ımı, dostlarımızdan kimleri fOr-
eaktır.: 'en ibbarrame ve şikayetnaınelerin pak uygun sayılmıyacak btr şakilde ta· düğümmü, ıazetelerl okuyup okumadıtı· 

a) Soru zıufları açı!madan Onca ta ı c. ~ U Jfklerine tevdi edilo;eyerek nışmış olduğumuz halde, 0 büyük b'r mı sordu. 
misyon h'r talebeye bir kağ'ıt dağı ıacak hazırlık tahkikatı fc•a1ıı kaydlle zabıtaya hu~tlsla, bir hııftıı içinde nç deh beni Ben uğradığım şa~lanlıktan henD• 
tır. Müsveddelik kağıt kullanılmıyacaktı.r havale rdUmekte olduRu cari muhabe-
Yalnız Matematik sınavı için müsvtttelık rede 

1 1 
ı tı-ı- ziyarete gelmişti. Bizl birbiıiınize tanı kendimi kurtaramamış oldutum için ona 

n blll n a!l aşım ş · tan budala dostum onun hakkında daha kesik cevaplar varmekle iktifa ediyor-
' er :) ~~r talebe kendi kağıdının sağ .cez ıı Muhakemeler! Usulü kanunu evvelce f<)yle dem!ştt : dum. 
köş si!ldekl yere adını, sıı a numarasıuı mucıb!.nce haz• rlı tahkllrahnı Y pmak- - Hakiki bir aıtrst. K\vrak bir ze- Bir aralık odadan ıayboldu ve sonra 
sınava girdiği okulua adn;ı, sınıfını yaz· la mulrellef bulunan C. M U. si bir ka!!ı var. Bire.z seriüttesUr ve alıngandır; mesrur ve eadan, onu her zaman ı6r· 
dıktan son"a ~omf yonun takımı alt.nd suçuıı i lendfğlne her haııgl bir suretle rarat ut va vtfakArbır. Onu tanımış ol- meğe alışık olduğum itinalı lnyafetlle 
kapayıp yapıştırr.caktır. muttali olur olmaz hukuku Amme dava· maktan bahtiyarlık duyacağınıza eminim. görUndn. Odaya girince, llk it{ köıede 

c) Kağıtların kô$elerlnln her talebe sını açaıağa mahal olup olmadığına ka· 1Jk fırsatta ziyaretinl iade etmeğe duran eskf, Amerlkttn yazthmeye doaru 
tarafından tıuncmen yapıştırıldığı balll rar vermek nzere hemen fşfn hakikati- niyet etmi~tfm. Nihayet iki gün evvel bu yürnmek oldu. Oradan aldıtı bir tutam 
ol•Juktan son a S!\.ptl!.n ış ~an saatte 1 ni araştırm~a mccb-.ır o' dutu cihetle, fırsatı ele geçirdim. kagıdı bana uzatarak : 
zarf öaşknn tarafından ıç 'aca ve soru· maznunun lehinde ve aleyhinde olan Dos'umun, kendishıl tanımış olmak· - Son eserleri dedi. Size evvelot 
lar komisyon Dyes~ndC?n biri •a·afından ıe gaip olmgsından korku1an bü'ün de· tan bahtiyarlık. duyacağımı sllyltdlğl bu bah~f3tmiştlm. 
tahtay: yazılataktır. tileri toplsma~a m tuf bir hazırlık tah- kıvrak zektllı h!klki artist, daha evvelce Ve garip, manalı bir ıek11de rUlQ-

d) Talebsye dikte tttlrllecek soru: kikatına glrl~ir ve bu tahkikatta zllbıta bana, bilmem nasıl bir müMssbetle, me yordu. 
çıkarsa tahtaya yazılmayıp doğrudttn 'makam ve memur'anndan dı istifade raslmtn her tUrlü30nde nezaret etlialn'; Ben, kağıtla"& şöyle bir ıöz atbm. 
do~ruya talebeye yaz :tmlı::c'.1\ttır. 1 ~de bilir, yımi tahk'klitı doğrudan doğ· sanki klbirlenec"k b\r eey varmış gibi Sonra yavaşcıı yanımdaki sandaliyenln 

f) Kağ.ıtl~rın her l l ta. rafı c ~_vaplar- uya ken-4fsl yanablleceA-i gibi tal' mat u•tnne bıraktım . 
k )"' !l" .,,.. 6 samimiyet ve tevazuuo, onun hayatında " 

la temamen c"o'ar ve yen bir ~ ğıt 0 verm k ve m'lrakabe ve nez ret hak· 
zım o'ursa lki el bir k&ğıt veriltc ~ktir. kını kul'a'lm~k suretile bu tahkikata iki esaslı düsto: o~duğu -:u söylemiş bu· 
Birden 'azlıı k•ğıtların birbirine lğnelen· makam ve memurlarına da yaptırabilir. lunuyerdu. · 

1 ktf Bunun iç·n ziyaretimden evvel ken· 
mes gere r. , . Salim bir nefceye varmak için bütün 

f) s .nav için aynlan Faa t.ıter bit- memurlardan her türlü maiOaıatı iste- dlslnl ayrıca ba~rd!tr etmeği lürnmsuz 
mez klgıtlar toplaracık Vd kontrol edll· yeb:llr ve adıf vulfelerlne taalluk eden bu'dunı ve geçen Pazer günü onu evln
dlkten sonra za< ta kona ak kapatılacak- bususatta Devi t memurları hakkında de ziyarete gittim. 
tı Faktıt bu peK de kolay olmadı. 0-

r. g) Sınava kaç talebenfn ılrd1ğ1 ,_ so dotru1an doğruya ;t· h'dkat yapabilmek nun oturduğu kerar l! mttekt evi bul 
ru urfiarının zamanında eçı1ıp açılmadı- salAbiyetl d6 kend sıue t nııımışhr. mak için kr.rışık çıkmBz, dar ~okaklann 
ğı, Eınavın nasıl ceryan ettl~l h:r tutul- Zabıta makam ve memurlan CM U. arasında, su yolu oynar gibi bir hay:ı 
ga"a aıptanacııktır. (Tululga Orncıl o- isinin emir ve tallaıatı olmaks zın resen mekık dokumak icap etti . 
kullara srönderilm 1ştir) hazırlık tahk ikatı yapamazlar. Bu makam, Genç sanatk!n, gtrlp b r kıyafette 

15 - Tn kç9 - E iebtyat smsvı 1 memurlar bir suçun işlendiğine muttallolun buldu.ıı. Ostünd" serelerin teaklp ve ze
E,Idl 19.38 Perş~ he, Mtıtcmatlk sınavı ca, Ca:ra mubakemeleıi UsulübUn 156 vcı vallne ıahH olmuş eski bir ropdöşambr 
2 Eyluı 1938 Cuma, Tarh · Co~ afytt mııddesi mucibince arcak acele tedbirler vardı. Ba,ına, eskilerin keçe gültlb de
s1navı 3 EyJ01 1938 Cu llartesi giinleıln- almakla mükelbfıir ler. Bu tedbirler suç dikleri garp ba~hğa ber.z yen mavi 
de yapılacaktır. Sınavların kaç saat ıü !unun yıkalanmasına dellllerln ziyadan renkli b'r takye g .çlrm!şti. Oze1rine hol 
receğl soru zart;a,ı üzerinde ya.z.ılıd ı r. v'ıkayeslne, su~ müte'madi m~lyetl ha'z 

k ı ö ııt ı ı " gelen ve topulı(larını döğen (Übbesi için· 
16 - Ba 3n ık• numara ç er 0 '·e· temadisine mahal vErilmemeslne te- d d d 

A ıı. ı b' ~" de mütefekkir bir v• ziyette o a a ö:t 
birleştirmek eretlle sınav ka«ıt arırı . ı r alUik <der ki zabıta bu tc,ıe tedbirleri · • ti B · · ' dönUyordu. Robdöşambrının uznn ve sa· 
ko:ııisyana ttt lk ettırc ceı r. urıun ıçın a'dıktan sonra yine 156 ncı madde mu
h ' r sınav n sorıurda cHap ~a~ıtları çakh mutantan kuşağı onunla beraber 
bir zaıf içine lıo,arak miihOrienecı k ve clblnce fşt hemen C. M. U. sl~ln ıtttlaı- yerde sürünüyor ve kOçük yaramaz bir 
resmi taabh'ltlü olarak o gün O·ta Ôğ· na ~azederek ondan alac ğı dırektırlere kedi bunun arkesmdan kcş~yoıdu. 
n:tim o~nel DirektödOğOne gönderile· tevtıkan harek~ t .eder· Beni ansızın karşısır.d ıı görütce ev 

Zeki dostum bunun hrkında oldu. Mo· 
rakımı t8hrik lç'n olacak gibi bana : 

- Azizim 1 ben bu eserimle pbsl
yettml bulduğuma kanlim. ( Yeniden ı•· 
rip bir şekilde güldü) benim kendime 
mabsus kanaatlanm var. Sanatı, şeenlye: 
ti kopya etmekten ibaret ıören buma 
kalıp ve hoyrat reallstlarden nefrat edi· 
yorum. Sonra benim anlamadılım diler 
bfr nokta da sanat eserinin bir maksata 
hızmet ettirilmesidir. Bu fikirlerimle Par· 
nasslen !ere yaklaşıyorum. Mamafl ta· 
mamile ~eğil. Düşüntınnz bir kerre. San'· 
at, riyaziye d~ğildlr. Odan herkei kendi 
kabilıyetlnin ve zekftımın dereceslneıö,. 
bir şey anlar. Burada bir incelik var. 
Bir rüans işi ibilmem anlatablllyor mi7lml 

Ben: - Evet, galiba bir şeyler an· 
layorum diye cevap verdim. 

O, memrun, devam etti: - Bundan 
başka ben ekseriyetin bil&fına olarak 
muhitin san'akir Qzeırlndekl yapıcı tesi
rini de kabul etmiyorum. Böyle bir eu
ret, şghsiyEtinl bulmuş san'atkiirlar lçln 
varit olamaz. cek va zerfın üzerlte pıırasız yatıı, ta- Suçlara daır ıhbarlar C. M. U. sine, vela şeşal adı. Fakat çarçabuk kendini 

leb•ye alt 0 duğu ynılacaktır. ( Di~er zabıta makam ve mcmurlanna yapılııbl- top'adı, sahte bir sevinçle: Ben -;Azizim, bercc bu tddlanıı: 
evrııi( okuld! kalacaktır). lrc~ğl gibi kaııunt mercilere tevdl edll- _ Oo'l, siz misiniz aziz dostum? sekaftır diye itirazda bulundum. San'at 

17 - Komisyon başkfint son sınav mek Uz~re vali, kaymakam ve neh;ye Oh ne iyi etlln1z de gdtlloiz. Fakat na- eseri tamamUe Jçtlmat bir vakadır. Bize 
kAğ . t'arlle birllkt talebenin ad'arı ve müdUrJerl e de yapılabilir. Ceza Muha- sıl oldu da geldlğlnfzddn haberlm olma· şeniyet karşısında neler duymak, ne gibi 
baba l dlarile ıeçim curumlarını erkek kemelrrl usulU kanunun 151 inci mad- dı. D.aıtl. şeyler düşünmek kabiliyetini veren mu· 
veya kız o'dukltrını gö terlr bir liste 1esfnin me'nine gi:-en (kanunt mercilere Hem bunları söylüyor, h3m de bir hltlmtzdir. Bu bal; zamanla, mekanla, 
ile not yaz.lma~a mausus Hsteyl haz r- tevdi edilmek üzere) kelimelerinden de tarafta beşmdakt mavi takyayı el çabuk aldığımız t rbive ile, mal6matımızla ve. 
lıyaru gönderecı:ktlr. Birlr.cl list< de anlaşı'dığı üz~re vali, k.ayaıaksm ve na- luğuyla bir tarafa saklamağa çalış yordu daha bir sQrQ mutfnrrı sebeplerle sıkı 
başkan b· r talıbenln ıeçim durumu biye müdürltrinin salahiyeti suçlara dair Bir az sonra her zamanki samimi ve s•kıya münasebetta!dır. 
bakkındaki k.ı:naatiııl efe razecaktır vaki ihbarları a'mata münhasır olup bu neşeli b~llni tl\kmdı. Ben, yan kütüpane O: - Bu keyfiyet umuml7et ıoın 
( Uste örnekle: rı ok~l ra g.ö~e.riımfttl•.) s elabiyetlt:ri ihbarları kanur.t mercllere yan oturma odası ha'lne g tirilmiş olan kabule şayandır. Fakat dOıttnQnGz bir· 

18 - Yukardakı ıartlat ıpınde pa- tevdi etmekle hitama erer. odı:dıı ş.aşkln ıaşkın etrafıma bakıyor- kere Doğunun mümtaz phsiyetler için 
rttSız yatılı sınavl~ında kaza~anların Şu izahata nazaran vali, kaymakam dum. O plekin bir tavurJa b!ni pencere bu esaretl nasıl kabul edebiliriz? Diyor· 
11dları ~ıtzetelerle ilan edllecektır. ve natılye mUdürler;ntn kendilerine ve- yanında eski bir toı•uğa doğru sürükle du. 

1? -; Sınavlarda kazıtnmakl dere~e· rllmiş olan ihbarnameleri, acele t~dblr· dl. l.<'akat oturmamız1a beraber l im!zln Ak.hoca kendisini, bu imtiyazlılar 
lerl hır 0 anlardan şebi: 

1 
çocl~ a~ı us- ler aJıoması tktiza eden hallerde zabıta de paldır küldür yu•ıarlanmamız bir ol- arasında göstermek niyeUnde idi, 

tün tutultc lktır. Bunun ç n stek ~ ş~· ya, bundan maada hallerde C. M. U. le- du. Beraberce yaptılımız tetkik n tfcesin- Tam bu sırada oturduğum koltutun 
hit ç:>cuk!anrııı adları kı ·mızı a.em e rlne tevdi ttmelerl icap eder. Z1bıta da de koltuğun bir ayaaımn noks!ln olduğu kenarına yaslanayım derken nasıl .oldu 
aynea goste i ccek.tlr · ittihaz ettiği acele tedi)Jrlere müteallik anla~ıldı. O, mabçup bir tavırla bir ta btlme:n yenidrn ıtırültQ ile yuvarlandım. 
dlle20 tale~t ~;":ı~ı;~ a~~~l~ar~önt:~::F tahkikat evrakını müddelumuo:ıtye j'ÖD· raftan !-1 diliyor: bir taraftıtn üstUmü ba- Dü§erken yakalamığa çalışblım bir al· 

e ~ 1 hh t k 1 d 1 derir. M. U. bu suretle hadıseye ıttıla şımı duzetmeğe çalışıyordu. gara lskemlislnl de dHlrdim. 
mlş o an rapor "'1 sı a uru una o· Ot duk 0 · k b k k dl 
rlurta~ k radyog atı de aldıracak ve kesbederek işe el koydu' ten soııra ha· ur · - yıne P< ça u en · Bu gürültü Qzerlne dı~atıda bir kof-
sağlam ~'dutu anla~ılırsa bir de taah- zırbk tahkikatını tedvir ed,r. » elni top'adt. Uç gündenb~rl bfrbirimızi ma oldu. Ve kapı açılarak içeriye peh· 
bütna:ne tanzim ettfrert;k kabul edildiği ıı ı t bl k k ı dl 

derle Slnanın birlikte hllcuma aeçiı:ıle•i van yapı ı, nemru r oca an ı r · 
okula gidecektir. p ·· k"" t 6 

" K 11 d ' ki l k d a tı azar: gun U a artık Mes'uda tam b r serbesti temin et- 0 arını ,rse er ne a ar ilY mıı · 
tlö}nt'mb:de sına,•ların '·apılaca~ı Elinde uzun s 11plı bir tava vardı Kapı· 

v " H mtş oldu ve Suna ile birlikte Mes'udun " ' 
yerler yarışları nasıl 0ldu? bir müddet bcraberllgl muhafazadan son· dan glrkce dUrdü. GUıültünün ıebebinJ 

Atrı Karaköse okulunda, Bingöl ra Ceylanın uerlledl1'•I gö üldU. Artık keşfetmek istiyormu~onına etrafına hl· 
Kültür 011' ktör OğU, Çoruh Artvi •l Ot· • 6 ki b k ı il bak d 

(Cst tarafı 2 incide) netice l""ı·n etmJııı demek !dl. Mes'ut m " ış ar e ın ı. taolmlu, E·zlncan Ortaokulu, r:·zurum ., ,, y -

G.. Ş'bi K bl O t Geçen hdta bir ":ı.e darbe· mnntazam ve muttıırit bir tempo ile rakip- Ben onu hlzmet11I sanmıştım. Halbu· 
L1seş•, umnşane 1 n ua sar r a- l' ki . k ki muhitin san'atkar tlzerlndek.l tesirini 
ok•Jlu , Gtl'llüşane Orteoku\11 1 Bttyburt sine uğrayan Mes•ut Jyl taşmamış ve !erinden uza aşıyor ve taz' bır uvvetle 
Ortaokulu, Kars Ltsesi, Iğdır Ortaokulu, Ceylana pek le serbest olmayan bir ko · koşusu ::: a d e.v m ediyordu. inkar eden mümtaz dostum, on1l rOrlll· 

R O k , ce talaşla verlnd~n fırladı. Hlo mana S mkamış Ortaoku·u, z~ rtao u u, şu krzandırmış bulunuyordu. Galaplerln- Hiç bir taz1ik icrasına lüzum gö:-
Sınav kağıt1 arı mühn ·leneceğ l Pazar Ortaokulu, Trabzon u~esi. da çok kuvvetli aörllnen Mesut piste m~ yen M' s'udun b'nicls\ tatlı okşayışla veremediğim taşkın bir ıeyloçle kadına: 

------~ - -- çıktığı zaman mutat ıoğuk. kanlılığlyle rlle bslk n zaptedilmiyen alkışları ara- - Ta!uşka, işte sana babsettJjiıa 

hctlctır. 
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Erıurumun Hpor hayatında yeni teşekkül etmesine rağmen, ciddi 
ialıtmalarile iyi bir mevcudiyet iÖStereu Halt< por futbol birinci talgmı 

k · ı bl bl • d muhterem zat. fünlmle son eserim Uzt· re ipleun rer rer suzQyor ve ara s sında 30 metre bir mcs.rfe ile 4,50 de 
bi b 1 d S t tt B rinde O"ö:üşmeA-e aeldl, dedi. r koşuya sa ırsız anıyor u. .ar a u potaya d bil o'du E!kl koşuları yani 6 6 • 

sabırsızlanma hırçınlaşmaya lnkiliip etti Ejder Neeip Osman B1'yl Mesudu acile Sonra bana dönerek: İşte benim 
V h h t ı tjl E".ı C 111 v melekii-ıiyaııe:n. Şöhretimi, ıan'at hey8. e B{e-e ıare e J••er, e:y an e S nem zamanlarında y plan koşu?an an· 
Mas'ut başbaşa geldi!Pr. Mes'udun blnl dıran 938 seneei in bu so:ı ko~u u çok canımı neyim varsa bepılnl, hepıllil o. 
cisl bu musııft fırsattan Jst:fadeyi takdir tat ı ve htyecanlı oldu. Tan lir riııdegi na torçluyum dedi. 
'!tli Ve l:Oyük bir cc ht i'e Mes'udu tut- içinde putaya dahil olan Mes'udun bu Ben bu hale hayretle ~akakalmı1tım. 
·naya koyuldu. koşuda vasıl ol:'uğu rekor netict>sl olur· Kadın bir şeyler humurdandı n ikimize· 

Ejderin nuınuda gitmesi bir zaman sil olsun çok kuvveti ve düzgün olınuş de dik dik bakarak tavısUe beraber 
:ievam f tli Nihayet ru.,..ıoyu alıın Cey· tur.Yarış h:ıyvanlar.ndın birhııssa · ardDı- odadan çıktı. 
lan tam bir emniyetle ve gittıkce açılan Yalnız kalıı:ca: - Bu kim? dl}I 
bir mesafe ile ko, uyu götilrm~ğe beşı .... lan bu vasfımız kudntln hududunu ge- sordum. 
riı. Ceylanın bu vuiyette . devamı şüphe· nişleten bir amil olarak kabul edilebilir. 

Mahdut bir sabada tecelli eden kudteti - Nesıl aıılama.frrız mı? Katı~ 
i görü!Jmekle beraber glttiko teh1ikell D ı 
bir veziyet ihdasından da aerl kalmtdı· umumi maksadı tatminden uzak katır. ed • 

0 
1 • Ben hı.yretle : - Ne ditor IU\'Z ? 

ı'tı dikkate çaıpmaktan hali kılmıyo:du Gelecek :;eneye hayvno fabfp.erıne mu Diye hııykırdım ve: _ Bu, bir kıdı• 
Geride tut~'u olarak geldlRi muhakkak muvaffaklyetle dolu ~eni koşul r teman· değil, rubulıablaln ta kendisi diye baiır· 
olan Ejderin hareke e geçmemesi Mes'- nl ederken muvaffokıyete amil olacak mamak için k'nd'mf iÜÇ tuttum. 
ut için htıcum kara•ıoa mani blr sebep veS!lllt de nazarı dikkat , e intibahta · .. 
teekll ed\yor. Ve koıu vaziyetini işkal bulundu!malannı can ve ıönü!den dıle· ( Son• 11 •rı') 
ediyordu. Beklenen an nlbayıt atldl, ~1· rlm. 



~o Temmuz 1~38 DOGU 

Umumi MOfettişimize Trabzon 
hemşeriliğiniİ1 tevcih edildiği celse 

Erzurum Hava 
Kurumu 
Başkanlığından: 

(Üst tarafı 1 incide nının verilmesi hususunun tahtı karara ve el ile tutulabilen müteaddit ihti- VJiayet merkezinde yeniden yapı· ı - ç,kmak hastanesinde yeniden 
Başkan - Meclis ikinci reis velci- alınması için meclisin fevkalad~ içti· ı yaçla.rından en mühimlerini ele a~~ış l~cak olan hava kurumu blnası~ın 20000 yapılacak Güney pavyonu ile koridoru " 

Erzurum Askeri 
Satınalma 
Komisyonundan · 

Doktor Abdülkadir İkiz. maa davet olunmasını teklif ve arz ve hır çoklarını başarmıştır. Bu cum- 1 ralık inşaatı lrapalı zart usulu ile ek- kapalı zarf ile .•kslltmeye kon~lmuıtur . 
Katipler - Tevfik Yunus oğ]u, eyleriz. 27·6-1938 j ıeden olarak Atatürk'ün Trabzonu teş slltmeye korıu'muştur. 2 - Tahmın bedeli 286!)1 lıra 6 ku· 

i Başman. 1 
riflerinde memleketin içmekde olduğu 1 - Eh'ltme 8 Ağustos Pazartul ruş, tık temfr.sh 2148 lira 83 kuruştur. 

(Belediye Azası) b"f' f fi Ul O d günü saat 16 d" hava kurumu binası 3 - Ekslltmesl 8 Afustos 938 Pa· 
.Oçüncü Umumi müfettiş sayın M. Muammer Yarımbıyık si uytu u un ecaa ı e·ı u l' n ere .. atnc· içinde teıekkül edecek komisyonca ya- i zartesl güntl saat 10 da E•zurumda as· 

sın Uzerin memlekette yaptıgy ı ve 

1 

1 an mış ve yanın mı yon ırayı mu - ı kb kert ııabnalma komisyonunda yapılacak-
C d t Ak . b. ·ı . .h . pı aca r. 

attığı eserlerin bir mukabelei şük- ev e çay 1 cavız ır pa~a. 1• e. ıçB~.e .. skuyuŞ f' ı tıya: 2 - Muvakkat teminata ( 1500 ) br. h _ 
1 olmak üzere kendi]erine Trabzon Tevfik Yunusoğlu cımızın temım ıçın uyu e ın emru liradır. 4_ - Şattnamesl er gun kom syon· 

ır· h ·ı• w · · ı · · · ı· · A . y 1 . 1 iradelerinin isticlabına muvaffak ol· 1 
1 

da gorOleblllr. ı emşerı ıgı verı mesı ıçın mec ısın Kamıl dedeoglu Alı Rıza şıl . 

1 

l d B d b k . l 3 - stekl'hr bu lıln evrakı teon · 
5 

_ 1'ekHf mektupları b •Hl günde 
aladc olarak müstacelen içtimaa muş ar ır. un an aş a yıne meme· yesini Erzurum hava kurumu msrkezin· · 

Doktor Abdulkadir ikiz Mesut Keleş k · b" "k d ti · d b. · 1 d 1 k b'li 1 bcllt saattıın tir saat ~vveı komisyon 
"eti hakkında M. Muammer Yarım , etın uyu er erın en ırı 0 an en 8 ıp 0 uya · r er. başkanhtına verllmfş veya poıta ile gOn-
ık ve arkadaşları tarafından verilen Dr. Tayip Zühtü ( 250) yataklı belki Tükiyede emsali ' - fsttkl ller resmt gazetenin 7.5. derUmfe bulunacakbr. (No. 

551
) 

4
_

1 
dört imzalı takrir üzerine Belediye l Dr. M. lbrahim Okman olmıyan modem bir hastanenin yapıl- 936 gün ve 3297 sayı lı nftfhasuıda intlşn - - ------
lıuııu:-ıun 54 üncü maddesine istina· ı' masına himmet buyurmuşlar ve böy- eden talimatname mucibi 938 y lına aid Na- Erzurum Tapu 

d Dr. Rafet Gökmoran ! lece memleketin evvela su ve hastane fıa Vekaletinden alı.nmıf ebl.'yet veslkuı 
l>ugiin fevkalade içtima avet il ti t d k b llkt bf J i M d J d 

H H y l 'b' 'k. '"h' h t"' ks l ğ e ~ııre o ası vesı asmı ır e r ne u·· u·. u·. g"' •• n . n B 1 d . ı· ı' ı"kın· cı' reis ve• arun arunog u gı 1 1 ı mu ım aya ı no an ı mı ve r un e 
e e ıye mec ıs ' b k il k .... d vuk I mad1ede yazılı saattan bir nat evyel '.- • 

' Doktor Abdülkadir ikizin Başkan- Hüseyin Kara Memet oğlu u ~o ~u u .yuzu? en ua ge en ne kadar teki f mektuplarıoı mühür mu- 1580 saydı belediye kanunun 160 
1rıda açıldı. Kadri Evren tahrıpkar tesıratı ızale eyleyerek hal· mu lh iyice kapı'ıl1111ş ve mübtlrlii ol- ıocı maddesi !DUCİbiııce belediyeye dev· 

Yoklama yapıldı. Ekseriyet oldu- . . .. . .. kımızın ve hatta mıntakamız halkının duğu hal1e komisyon r;yasettne vume· redllen Erzurum Murat paıı maballealn · 
aıılaşıldığından Fevkalade içtimaa Ta':_rır~n okunmaysıru .. m.~te~kip so~ sıhhi ihtiyaçlarına cevap vermişlerd~r. te mecburdur. Postada vuku bulac!7 k de cami rokağı~da bir p arça ve Veyis 
p olan ve sureti aynen ğ d alan Kamıl Dede oglu uçuncu nmumı Bununla beraber Büyük Tahsın geoikmfler ~abul rdilmcz (No. 560) 4-1 efendi mahalleeıade döıt parça mezarlık 

aşa 
1 

a müfettişimize (Ekselans) kelimesile hi- Uzer bu memleket gençliğinin tahsil ile Emir şeyh mahallesinin tebrfı kapııı ılı takrir okundu. tap olunmasının takrire ilave olunma- b' ... d b t E Sar) kamış Asker"ı cıvannda mtlsalJa ve Hacı Cuma ve Kem· 
TAKRiR . . .. ve ter ıye ışını e aşarmış ır. msa hıın mahalleJerlndekl meıarl ıklar ile JoJ 

sını ıstedı. Bundan sonra soz alan M. li civar vilayetlerimizde mevcut olma ottu ve klremillik ve Çırçır ve Kavak 

Trabzon Belediye Riyasetine Muammer Yanmbıyık: . .. .. yan (2000) t~lebe7i istiap edebi~e~ek Satınalma mez~lıklarll! Mehti efendi mahalleıdn· 
Ü .. .. U A "f . . . - Arkadaşlar takrırde bu buyuk muazzam bir lıse bınasının temellerını at K de gumn, goz mezarlığı ve yine Kavak 

8 cunc~ mnmı. mu ettışımız sa- zat . hakkında söylenmesi lazımgelen mış binanın yapılmasına faaliyetle de- OffiİSyonudan . mahallestnde ve Hasanl hasrı ülya ma-
ay Tahsın U~~rın !ra~zo~~ ve sözlerin söylenmiş olduğunu görmekle vam edilmekte bulunulmuştur. Bunun . , ballesindekf mez5rlık ve Su' tan melik abıon halkına gosterdıklerı yuksek be b b b" "k . . . b' . . . •w. • l . 18000 kılo sabun, 500000 ki.o arpa t11aballesfnln üç kümbetlerdetl meıa•lık 

Çok temiz ihyakar alakalan gün .. ra er u uyu. ıdarec.mın .. ıze yap· ?ı~ı yıne gençlıgı~ . beden te~bıye erı kapalı zarfla ekslitmt-ye konulmuş'ur ve lbrabfm paşa camii mezarlığı ve Ka· 
t.k k d B .. f"k lA tıgı unutulmaz hızmetlerm yuksek hu· ıçın de Stadyom ışme ehemmıyet ve· 8 b t b 1 b d ı· 5330 ll ııı. t raköse ve Camii kebir mahatleslad ki ı cc artma ·ta ır. u muş ı a a- . y . . a unun a m n e e ı ra 111. e· w 

t . ·ı d. k" h Ik . t'klAl zurunuzda tahattur edebılecegım kıs- rerek lazım gelen tahsısatları almış mlnıtı 199 liradır Arpanın tabın.in be:te- mezarlıklar ve Ali pa~a mehalleıhıde t.sın e ır ı a ımımızın ıs ı a . . . . ., , 
.. eq.LI . d k' "k k f d kA 1 ki mını hır daha canlandırmak ısterım. ve almakta bulunmuştur. ıı 11750 lira ilk temlnatJ 881 lira 25 ku· kı ıhe hane arSBsı va Habib efendi ülya 

ue esın e ı yu se e a ar ı arını A k d 1 H kik kr' d S M f . . . ve y n al k QJ d h lle l in 
i(Aba Bü .. k f k I r a aş arım: a aten ta ır e Arkadaşlar, ayın ü ettışımız ruştur Sabullun fha'u\ 25 a~stos 938 o c ı ya ve ere ma a sn 
~ ve • yu. şe e arşı ~Aan s~- mevzuu bahs olduğu üzere huzurunuzda daha bu memlekette vazife almadan Perıe~be gOnü sut onbeıtPdlr. Arpanın KOık clvarında~l mezarhklar ile Murat ltıı ve kalbı hızmet ve bedıı bag- .. .. . . . .. t 

1 22 
p 

1 
- - paıa mahalleslnın Erzincan kapı sokeaın· 

kJ,. d I . 1• d t b .. buyuk hızmetlerını hurmetle anacağım. evvel transit yolunun Trabzondan geç hales Atustos 938 azartes gunu deki H lk f k d 
1 

. C t 
1 .. rını ev et rıca ı nazarın a e aruz A .. . . . . . .. 

1 
k a ır uı a resı ve a er ye 

tiril . B" .. k k t Sayın Umnmı Mufettışımız Tahsın Uzer mesi luzumunu fıkren kalemen muda- saat onbeştedlr. haleleri San amııta mahallesfnin Cumhuriyet caddeslndal&.I 
..,.rnışb· ve uyu 'fi u~ adncınhınlkgeçen Trabzona gelelidenberi Trabzon ve faa etmiş ve yapıştığı bu kuvveti askert sabralma komisyonunda yapıla· belediye dairesi ve Dere mahallutnln 
'ra zonu teşrı erın e a ımızın b h lk b" "k h" I . · .. . k b cakhr. Şulnamelerl her gün komisyonda . h . . .. · d k .. Tra zon a ına uyu ızmet er yap- tezinı Umumi Mufettış olara u mem köık civarı mevktlndekl bır kıta tarla ve 

at ve hayatıyetı uzerın e pe mu· b h ' ti . . .. t'k 1 k ld'ğ' . h 'lk .. 1 . d ıOreblllrltr. Teklif mektupları b~IH güo aöJba•ında a"ık han arası ve Ali PB"I . . .. .. . h kk k l mış ve u ızme erını gun geç ı ce e ete ge ı mm eman ı gun erın e 
1 1 

k 
1 

• ... l' ... 

lesın gorulcceğı mu a a o an f . k b I B d f l b' 'f d ve saattan b rer saat evve om ıyon mahııııesinln nazik çarfııındakl dükkan ıi 1 k . ... . 'ht' d tezau ettırme te u unmuştur. un- ve fakat bu e a mesu ır vazı e ar ba .. 1can1ı"' na vermlıı bulunaeektlr 
1 ı suya maıu e etımıuın ı ıyaç e- v • • • .. d k h.l ., • ., · araa an ve Tupcu oğlu mahallesinde al· 

csj . d k ATA'T'ÜRKÜN bu lardan unutacagım cıhetler olursa ev- lısan ve kalemıle mudafaa e ere ı - (No. ~52) tı aözden ibaret eski me baha ve bakır· nı arze ere ' 1 k d 'I · · d M ı· · · T b b' h'b · l • z İt h lk k b- -k b" }At f ve a en ı erının ve sonra a ec ısın katıne ra zona ır mev ı esı o an ~::. cı mahallesinin es\ı:I paht meydanı mev· a ına pe uyu ır u u ve . v • • • • • ff k 1 d ı k' 
ru lb ff k 1 aflarını rıca edecegım. Talcrırde ınkı- bu hakikatı anlatmağa muva a o • zin bu yeni vaatların an anıyoruz ı klfndeki dokuz bapeııkll dükkan ve de-

. nı ce ~ muva a o up yarım J"b . k'I k~ h . k' T b K ld' 1 . d' k d .. d ""' .. . l d h h il ' d kik" k k b h l lyoıı I' k J h' a a ve ın ı ap er anına ve ta sısen muştur ı, ra zon- ızı ıze yo unun şım ıye a ar gor ugu ış ere a a re ma a fS rD e vş a ve ancı ve 
u h ı'~ayı gcçcc~ 0 ~n d:~~ ı~ ~~: Büyük Şefe karşı olan bağlılıklarımız· yapılması Trabzon limanına başlamak bir çok hizmetler ilave edecektir. Yegen ağı mahallesinde gölbaşt soka· 

a ımıza ~emın c~. e. 
1 ~rı. gı ·

1 
dan bahs olunmuştur. Bir parça dur- meselesinin gün işi haline gelmesi ve Arkadaşlar, bu ne büyük mahvi- jtında 57, 55 .numaralı iki dükkan He 86 lliıntıkanın yıne en muhım ıhtıyaç· . . .. .. . 'f d d . . . . . . . h. . . numaralı zabıta kara\tolu ve Ali paşa 

lldan bulunan 250 yataklı modern mak ıstr.rım. ni.hayet .b~tun .. bunlardan ıstı a e e e- yettır kı bı~ı~ ıçın ;e bıze ızma.t ıçın rnabaUeslade tenzlfata alt aıhır arası ve 
ha t .1 2000 t I b · · f Arkadaşlar: Trabzon halkı baştan bılmek ıçın Turk - fran hudut ve hayatımda ıstıhkar etmekten çekınme· iki dükkan ve arsalan ve Ç~rtan mahal· 

s ane ı e a e eyı ıs ıap b h . b' h lk 'k dA 1 .. k l . . b . . .. 1 b d b" "'kl" 
cbil k b. r b" aşa amıyet ve vatanperver ır a - ı tısa ı an aşına muza ere ermın u yecegını soy eycn u a amın uyu u- lesinin Cürcü kapısı sokağında zahire 
Pı)t:ce mf~lazza~ ır ı~e maskının tır. Bunu Türk tarihi şimdiye kadar günlerde memleketimizde başlamak ğü önünde hürmetle egilelim ve bile- meydanı ve birbirine bitlfik 22 dükkan 

·•ıasını ıı ve ıcra sanasına oy- .. k d . . V b" "k d .. , . . . . e Al" ah ıı · ı N lb t \p ~ıa boylece ay etmıştır. e bundan son· üzere bulunması bu uyu a amın go- lım kı bu büyük radam bızı temamen v 1 paşa m a esın n o an ıo .. a-
rdır. d 00· 1 kt T b d · .. k' k tı· '- t" · b f · f • be . . b' . b. d . d A"tnda ayn ayrı hudutlarla mah1ut dört B ld be . ra a y ece yazaca ır. ra zon em- ruşte ı uvve ı ve "a ı ısa e ının e nımsemış ve ızı ız en zıya e ve b dnkkA Al ' h 

11 1 
d 

undan başka çok eve en rı . b"t" t y d dı h . . 1. . l .d. b' . . . d" .. b' .. f k b b Bp an ve ı pa~a ma a es n o 
e _d f l d'kl _ hnce u un opragı cc a mızın amı- yız' netıce erı ır. ızım ıçın uşunen ır muş ı a a meydan sokağında lhtlsap dairesi ve tan-

' 

tı ve kalemen mu a aa eye ı e t t l'k ka ·ı v ı H"lA k d J S U · · · ı B · 'b ] b' b 
r , . . . d ye ve va anperver ı nı e yugru - u asa ar a aş arım, ayın mu- vazıyetım a mıştır. u ıtı ar a ıze u z ıfıt dairesi ve mereklerl ve havuzlu 
barı transıtının Tra?zo~ an. g~çrne- muş bir memleket tanılır. Bu Memle- mi Müfettişimiz daha bu memlekette kadar sıcak ve şefkatlı hareket eden bahçe ve Gez mahaJleslndckl hastahane 
~s~~sunu da Uınum_ı m~f~ttı~!ık v~- ket Osmanlı ve Türk tarihine mal ola- vazife almadan evvel dahi bu memle- Sayın Müfeffişimiz Bay Tahsin Uzere ve Murat paşa mahallesinin Etciocım ka· 
· ru deruhte eyledıklerını muteakıp lıdan bugüne kadar üzerine düşen va- ketin istikbale ait iktisadi vaziyetini karşı Halkımız onu kendi babası olarak Pl!ll mcvklindekf karakol ve Ali paıa 

ııış t?larlk. ta~akkub~. ett~rmişdve bu- zifeleri kemalile ve vatanperverane me- iyi görmüş ve o görüşünü müdafaa ve onun başka- bir melekete olan inti- mı:bhalllles!ndl eki nkazlk çakrt~tsdı vbel dkere 
rıır ııetıceı ta ııyesı ad olunan .. 1 b B 'b' .11A . T b b' h . t k b h d y d y b- .. d .. y .. ma a esın n köş mev m e r ıta llb . . b l 1 saı ı e aşarmıştır. unun gı ı mı ı etmış ve ra zonun ır amıye ay- sa mı, atta og ugu, uyu ugu, su- tarla va blr kıta fidanlık ve kavak ma-

2on lnpanının ınşasına aş anıma- 'd ld d · k' IA h k 1 · d d y T b l"tl d · h · · d ' · I 
k .d .. • . . cı a e e ve ~ın ı ap are et erın e e nagı ve ra zon ev a arının a mazı yunu, avasını ıçıp em ıgı yere o an halleslnde bir kıta terla ve Camii kebir vlnı e gun mese. e~ı halıne sokmuş. · l 1 l 1 · · b' h Ik ld v ·b· 1 k k k b' · · · ı 
1 aynı suret e ça ışmış ve ça ış~n mem e- ıçın vatanperver ır a o ugu gı ı a a asını ıs anır ır vazıyete gırmış- maha Jeıinde eski mal meydanı ve )OD· 

r. ketlerin başında bulunmuştur. Fakat bu gün için de ve yarın için de Ata- tir. Bu sebeblerle bu takrire vaziülimza cahk ve Kul oğlu mahallelerinde iki ha· 
liülasa sayın müfettişimiz vazife bunlara rağmen kimbilir hangi maksat- türk inkilabının en kuvvetli muhafız olan Arkadaşlarım Halkın bu içten gc- ne ve Camii kebfr mahallesinde eaı-.:ı 
l~rı günden itibaren bu memle- la veya yanlış bir kavrayışla bu şehir ve müdafii olduklarını ondan aldıkları lene temiz hissiyatına tercuman olmak- bbat pkazarı tve tebrlz ka1~11 _bahçesE· I ve iki 

.t.c her hangi büyük bir memur aibi h Ik h kk d f' f'k' 1 · ı . . 1. ·ıh l I . 'klA l .. d b k t · ara a~ın apuya tescl ı uzumu rzurum 
o . ~ ı a ın a men ı ı ır er ven mış çok ~eyız ı ı ~m .~~.a ıstı a .... muca- an ... aş a uır şey yapm~mış ve onu belediye Riyasetinin 2

5 2 
93

8 
gün l bUA 

-
11 ınemlekelin umran, sıhhat, kül· ıdı. delesınden berı yuruyeıı ve bulun ge· oldugundan pek noksan ıfade eyleye- numaralı tezkercalle talep adllmlı ve yu· 
!· iktisat işlerinde ve gençliğin ye· Hakikaten tamamen aksi olan çirdiğimiz inkilap safhalarını en kolay bilmişlerdir. Bu itibarla bizimle olan kanda evsaf/an yazılı a-ayrl menkullana 
~ilrnesi hususlarında her dürlü ted- bu yanlış kanaatleri isimlerini tekrar tıkla temesssül eden insanlardan ol- alakasını ebedileştirmek maksadile Bü- tapu siclllnde kayttlerl mevcut otnıamıt-
'f tc baş vurarak ve her fırsattan hürmetle anacağım. Pek sayın Umumi duğumuzu anlayup anlatmış olması yük Tahsin Uzeri Trabzonun Fahri sına binaen senetsiz tasarrufata kıyu .n 1 

acc .edere'· muvaffak olmuş ve ı·çı· • M'"f · · · .. d b · t . 'b ·ı hl k .. · d h · · l k t 1 K d'l muamele yapılacagına wOre bu D'ayrl .. u ettışımız ote en erı va anperver· ıtı arı e a a ıyatımız uzerın e, um· emşerısı o ara anıya ım. en ı e- k ,
1 

d ta f fdd~ d b 
1
• 

c Ye ta kalbigahımıza kadar gire- 1. · k · ld b · hh 'k . · 1 · d . l b d' . . ti . men u ar a sarru ıasın a u unan-
. . • . . • ığıne anı o uğu u temız ve pik ran kültür, sı at, ve ı tısat ış erın e rınc o an e e ı sevgı ve mınne en- tar varaa tarihi ilandan itibaren bir ay 

>"'ı~kılaba ve ınkılap erkanına ve nasiyeli halkımızın içine ve ta kal- bizi bizden ziyade anlayan ve düşü· mizin bir ifadesi bu hemşerilik sıfa- zartanda vedlerlnde mevcut evralrı müı
lı nıuncıye karşı olan ebedi bağ~ bikahına kadar girerek hakikatları ol- nen bir şahsiyet olması bakımından tının halkımızın ruhundan aldıgımız bltelertle 'blrllkt• Erzurum tapu mndüri -
~'1~ızı en hakiki ve en temiz bir duğu gibi görmüş ve anlamış ve ken- Sayın Tahsin Uzer bu memlekete pek ilhamla ve halkımıza izafeten Mec- yetine veya tahlılk::8l gUnOnde mahal in· 

" ıle görmüş ve anlamış ve an· dilerinden dinlediğimiz gibi gördüğü ·büyük hizmetler ve iyilikler yapmıştır. lisce karar altına alalım ve lütfen- de bulunacak tahkik memuruna murrca-
ış olmalarile bizleri bizden ziyade şekilde büyüklerimize ve tahsisen bü- Kendilerini Avrupadan tedaviden kabul buyurduklarının müjdesine nıun- atları UAn olunur. (No. 559J 
tıc~.1 ve anlayan bir baş ; hayır yük minciye anlatmış ve bu temiz avdetlerinde istikbal eden bütün bir tazır olduğumuza da hürmetie ken-
l.~uşfik bir baba vaziyetini bihak- topraklarda baştan başa vatan sever şehir halkına karşı duyduğu memnuni- dilerine arz ederim dedi. Aşkale Belediye 
'\4llanmışlardır. insandan başka bir adamın yetişme- yetlerini söylerken demişlerdirki (Beni Bundan sonra söz alan Kamil De- b } d 
~ sebebledir ki Trabzon halkı bu sine kanunu tabiatın müsait olmadığım Trabzonun mert ve asıl evlatlannın deoğlu Memleketin hissiyatına tema· aşkan iğin an: 

atlı büyük idareciyi tamamen be- tebarüz ettirmiş ve mevcut sui tefeh- sevdiğini bildirdim. Fakat hastalığımda men tercüman olduğu için Mahmut Mu- 1-Aıkalede yapılecak olan Belediye 
1 llliş v~ onu ~er hangi bir yere hümü kökünden kaldırarak yerine çok gösterdiğiniz alaka avdetimde beni ammere teşekkür etti. Müteakiben tak- binası inşaatının ~500 liralık kısmı açık 
Q o~~a~f ar1 ve hatta do.Jduğu, bü- tabii hakkımız olan büyük bir sevgi karşılayışınız bana hakkımda besledi- rir reye konularak Sayın Ekselans Umu- ckslltme usullle eksiltmeye çı1rardm•ştır. 
~u ~ehre .olan İn~isa~ından kıska- ikamesini temin eylemiştir. ğiniz sevgin~n pe~ fazl~ olduğunu an- ":1i Müfet~i~v !~hsın ~z~r~ Trabzon Fah· 2 - Erslltme Aıkalede Belediye 

1 • bır vazıyete gınnış olması do· Arkadaşlar: Trabzon bu hizmetin lattı ve bem yemden sıze karşı borç- rı hemşerılıgımn tevcıhını ve mazbata· Bıışkanlrğı odasında B • 8 · 938 Çartam· 
'•le halkımızın bu minnet ve şükra· minnet ve şükranını ebediyyen muha- landırdı, bel! bu borcumu yaparken sının tanzimile Meclisin minnet ve şük· hı a-nnü saat 15 te yapılacaktır. 
}'a l k T b 1 f d k · d h · 'hk d 3 - Muvakkat tem!nat miktım · Şatmış o ma ve ra zona o an aza e ece tır· _icap e erse ayatımı ıstı ar e ece- ran duyğularmın telğrafla kendisine 

3
, 

11 
d 

,.bııu ebcdile~tirn~ek ".'a~sadil~ bü- Say.'.n ~.m,umi Müfett!:inı~z mem• ğ!.m>. deme~ su~etile . bize. karşı pek a':'ı Kiimil Dede oğlunM teklifi üzerine 
38 

4 
r~ 1~0 ın,aatı yapablleceğloo dair ~nların ço~ ııaçız bır ıfadesı ola- lekele gordugu bu manevı hızmetten buyuk sevgı gostennışlerdır. mtittefıkan ve alkışlarla lkabul olundu. Nafıa M.üdOrlüQUndeo alıomıı vcılkası 

' · r~~zqq f ~hri hcm.etjli~i) ı.µıva· maada memleketin ıöz ~le ıörüleb~len Arkadaşfw, Büyük Müfettişimi· f Ve fevkalade içtimaa nihayet verildi. 'O\&lwam* tarltır. ( No . .557 ) 4 - ~ 
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. >? karşısında yeni açılan mağaza: j\~ 
-~{ mızda satılmakta olan tier nevı ~ 
>~ yiyecek maddeleri Trabzon 1\ 
~} fiatına satılmaktadır. ·i~ 
){• Jl<·§httr Edinw JW!/niJ'leı·i, /Jolka11 kfl§tll'laı·ı, hir buçıık j\ 
/i• asitli ne(is Ay1Jnlık .:.eyti11 .'Jflfjlro·ı, zeytin. ı c .. ~abı~n- J~ 
(? hırı, 111e~/ı 111· (;fi prı ıııa rk11 JIİl'İll!' 1111/111·1 neNm ı·ıı ve.~rı ll'e. ~~ 

'~ KULA YL1K, iJciJZLUK j) 
~~ TEMİZLİK, DoGRUL UK{~ 
~\ Mo~ nmıı.ın başı·cn pransip'e inden~lr. MaQ~zamıza 11\thın bir kere ~< 
,( tr şrif etmek kafi kanaat verebilir. {\ 
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Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden : 
4 aded 1000 Uralık - 4ott Ura 

8 • 

16 • 
t ~ Y:zt'l oto,,obll kışın yo' lann vuzly~ine göre rab t ·ıza\< VI\ ha . anla 78 

uk y t ya;>ılmuı ml!ş ul ve h ftadn mOtekahfün lk! set rıt gidip g"' lm~. ~ın ki 
81 

• 
Jo ~ncı tll Hasıın'tale - Bayaz\t poslast bedeli mu\carrcıi bartc\l yık gO:Ut u O tak
dıı-de 20·7-938 Cun.ıa günü lh l s· yapılmak Uzre 15 7 938 ta!'lblndcn itibaren on 

bcV iÜn müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - M~ham:xıen b:dBI 580 liradır. 
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Alameti Farika 

Terazileri 
Türkiyeniı1 En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

ICrzarumda Sattı yeri: NEŞET SOLAKOÖLU H Oı•laOı 
Gilrcfllrapıaı, Ka1Jttflar çarııaı 

Erzurum Silah F abrıkası Müdürlüğünden: 
1 - Erzurum Silah fabrıkasının 988 senesi ihtiyacı lçtn ahnacak (32~) ~ 

ıntklbı mamul kereste yirmi gU' müddetle kapalı zarf usulie eksiltmeye kol 
muştur. . '1 

2 - İhale 2 ı · Temmuz 938 tarfhlne mtısadlf pMtembe gtınil saat 1 
de Erzurum Silah tabrıkası binasında toplanacak satınalma komslyonunea f-' 
lacaktır. ~t 

3 - Şeraitini anlamak isleyenler Erzuruı;n SIIAh tabrıkası mtıdUrlillBP• 
dürlüğüne muracaat edeceklerdir. j 

4 - Muvakkat teminat miktarı (878) liradır. Bank, Sandık ve tabvUtt -
buzları teminat olflrak ka'ı:ı ul edilir. '-

5 - lstekli!er!n lha1e gl\nü olan 21 - Temmuz • 938 Per19mhe gilntl t• 1 
ve ticaret vesi kas ile birlikte Erzur ı.ım SU4h fabnkıısı satın alma kom1rYo" 
muracaatları .ilan olunur. (No.: 487) 4: -~ 
- ·-----· --~--......--

.'.j - Tem1nttı muvekkfıtesl 522 Uradır. 

-4: - E~cfltmt Hasankale merkezlrde yapılı cııktır. 
Talfplcrin Hur.kale Posta ve Telğraf şef·l~ir. c u. ur acaat' ını ilAn olunur. 

(No. 555) 4-1 

~rzu.rum İmar Birliği Başkanlığından: ~ 
Eksiltmesi 11 / 7 / 1938 de yapılacngı ııan edtlfp on bet gQn uzadıla~~""''';ı\' 

En a:ı elll llra mevduatı bulunan he mm şehri için alınacak ulan S'J boru,arından ( 1120) metre tulurıdeld tw'"'." 
ıaplar kur'alara dahil edileceklerdir. - rç kuturlan Oçyüz miUınetra ve ( 622 matre tulundeki boruları~ iç k.Ul I_ 

Kur'alar: 1 Mart, 1 Haz1ı'an, 1 EyHl 

B!r1nc1kanun ta.rllı1nde ~ekilecektir . 

(N•. •'it) ( 250) mtıımetre ve ( l'i99) metre tulundekl bol'ularm iç kuturları ( 200) ~ 
___ ___: __ - - m~tre ve ( 1435) metr6 tulurd 1ki borulu n iç kuturları ( 150) mJUmetre et 

Hansankale Kaymakamlığında: 
1 iasankale kazasında yeniden yapılmakta olan hükumet kona~ının 30 bin lira 

bf:deli keşifli il..mal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

TORTUM 
Kaymakamlığından: 

miktarı kafi b.usust parçalar tahminen bulundurmak üzere ( 192 ) ton ılkl ıf 
çelik nks1z haddeden g~lrilmiı kut'şun kalafata mahsus Normal yuvalı _, 
metre tultımnda dahilen ve haricen sıcak olarak betonlandıktın sonr~ •• 
betume batanlmış uclan yanyana olmak O.zere haricen yün keçe ile aarıllP"' 
kireçlenmiş olmak şattlle ( 22000) lira muhammen bedelli 19me su bOruıaı; 
pah zarf usullle eksi.tmeye konulmuştur. MezkQr borular Trabzonda t 
edilecektir. 

ı - Eksiltme 4 - Ağustos • 938 Perşembe günü saat 16 da Hasankale htikfı- T<.ırtum azasında yap !makta olan 
met kt•naiı içinde Kaymakamlık oddSında yapılacakır . hükumet konıığının 30 bin lira keşlf 

2 - Muvakkat teminatı [ 22.50 ) liradır. bedelli ikmal Jnşaatı kapalı za!f usulü 
3 - istekliler bu işin evrakı fenniyesini Hasankale Kaymakamlığı ve Erzurum He eksiltmeye ~cnu\muştur. 

Nafıa Müdtirlüg-ünde okuyabilirler. .. . . 1 _ Eks'ltıı:;e 4 - Ağustos - 938 Per· 
4 - lslekiiler Resmi gazetenin 7 · 5 - 936 gr,n \'e. 3297 sayı~ı nushası~da m.ti b... CnU saat 16 da Tortum hükQ 

E'{stltme 26. 7 · 938 Salı gü:ıü saat on beşde Erzurum Belediye 
odasında teşekkül eden imar Birliği komisyonunda yApılacaktır. 

istekliler teklif m'ktupfarı ve Tical'et Odası. vesikası ve ( 1850) ur,..ı 
vakkat teminat mektubu ve Nafıa VekateUnden 938 takvim yılına mahıUI 

ahhltlfk vesikalarlle birlikte ihale günü saat on dörde kadar imar Birliği 
yonu Bsıkanlıtına gönderilmesi ve bu zarftarın iyice müb'ur mumu Ue 1' f' 

te!Ilinatl .. 2250. mıı olmaları lazımdır. Postadtt vuku bulacak gecikmeler kablıl edilm••· 

.,ar eden talimatnameye göre, 938 takvim yılına mahsus chlıye~ v~s~kası . ıle şent k g ğ t 'nd~ Kaymekamlık oda· 
birlikte ticaret odası vesikası vesair evraklarını mlihiir ~mumu ıle ıyıre kapa· med o-:ıa 1

1 
ç ktır 

. . . . 1. k· d ·· . sın a yapı aca . lılmış bır zarfla birıncı maddede yazılı saattan bır saat evve me a ar gon 
dermeleri me:buridir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (No. ~39) 4 2 2 - Muvakht 

tçln fazla izahat almak isteyenler Balediye Fen heyetine müracıatları 
(No. s21) ,._V li ra" ır. 

• • i.!] ' • 3 - lstelı lil!Jr 1: u l~in evrakı fen Erzurum p. T. T. Müdür lüğünaen : niyesi Erzurum Nafıa Müdürlüfünde 

. . . ve To:tu;n Kaymakamlığ.nda okuyabf· Karaköse Askeri Satınalma 1 - Yirmi lira bedeli ıchrl sal:>Bdi .ve h"'ftada ront.ekabıl n bır 8( f rlı E ZU· r l ' 

rum çil arası posta sürO.eQJüQO. bedeli mukımerl · naddl lAyık gOtll d_üAU takdir"'• ır er4 - lslcklıler resmi gazetenin Komı·syonundaP' 
:,ı ... 93 tarih ne müstd•f Sall günü saat-On beşt9 ihaJesl y~ılımık uz-e ı9 ·7·923 

7 
_ 5 . 936 gl\n ve 3297 sayılı nushasın-

t.rlhindcn i lbaran on beş gün müddttle açık ek~iltcneye k.onu'mu~tur. da çık-n talimatname mucibi 938 takvim . 
300000 

kil duo ~ 
eı:i r h 20 11 d o 5'l000 iılo mf"~9 veya gürgen odunu açık o o ~,J 

2 -. ~ 9 1 
mu am~:n 1r; t dı yılına aid Nafıa v kalctindrn al·nmı.ş '·zarfla 660000 kilo kum ot balya halinde kapalı zarfla iki milyon kilo teı•,~ 

3 -.1eminatı mn~a atuı ıra r. · _ ehliyet y•s'kası ve Ticaret Odtsı vesı· palı zarfla 420000 kilo saman açık ek~Utmeya konulmuştur. 50000 kllO 0 b'.. 
4 - T ıllıp'erln eartn~meyi okumak ve rlaha fazla lza~at almak uzre tatil kasile birlıkte birinci madde de yaz•lı , tahmin bedeli b!n iki yüz elli Ura ilk teminatı 93 l'.ra 75 kuruştur· 1 ~ 

rııntulndcn maaıJa her iUn posta ve telQ'rar ve telefon mcdOrlyetl!\e mnracaatla- sathın bir saat evveline kadar tanzim ı . 8. 938 Pazaıtest sa*t dokuzda 300000 kilo odunun tahmin b9Ô'U ~ 
rı llAn o'.uuur. (No. StsS) .ı- edecekleri teklif mektuplaıını mübQr lira ile teminatı 506 lira 25 kuruştur. lhalesi 1 - 8 · 938 Pazartesi. günü sa~t5,f 

Erzurum P. T. T . . Müdürlügünden: 
1 Hafiada karşıhi.h ve ild seferli ve 38 otuz sekiz 111 a bedel sal>ıkli Er-

Y.ımıın Tortum atan posta aUrüc'.llüğU bed li muk rr 1 baddt l&y ik fö•üldU§'ll 
lllklirde :.? AQuiıtos 938 S!llf gUnQ saat l S de "balesi yapılmak Uzce 19 temmuz 
'J3H ıarlhlndr.n ıtfbarcn 15 gQn mllddella 2ç k e siltmeyd ko.tUlmuıtur. 

~ 2- Muhammen bedel ft h·i ~8 o'uz ~e 'dz liuHfıf. 

3 - Teminatı mUvaklu te 34: otuz dört Ura 20 ylrml kuruşturr 
4 - Talipler Jar!nameyi okuuak ve dah1 tnla izf'h.tt almak: üzre tidıl iÜD 

leribden maada h13r ğlln E ·zunım posta ve tel~raf müdUriUA-Dne müracaatları ~lan 
e>lunur (No. 554) 4 - 1 

mumu ile iyice kapatılmış olduğu hal. kuru otun tahmin bedeli 10560 l~ra ilk teminatı 792 liradır. ihalesi 1 
de göndermeleri mecburidi~. Postada Pdzartesl gUnn saat onblrdedlr. .s· 
vuku bulacak gecikmeler kabul edil- Te'leğla tabmin bedeli on iki bin lira iik teminatı 900 liradır. İhalell 1 Jll J 

mez. ( N. 
537

) 
4 

-
2 

Paz
0

artesi gUuii saat onbeşte<tlr. Samanın tahmfn bedeli 3150 Uç bin yuı ~~ 
- ilk teminatı 236 Hra 25 kuruştur. ibalesi 1 - 8 - 938 Pazartesi iÜDÜ saat f'l 

Erzurum Valiliğinden: ,9ır. İtıalelerl Kerakösedc Aske?t Satınalma Ko'Dtsyonunda yapılacaktır. • "ı 
kt mest komisyonda görülebilir. Kapalı zatfla olanların teklif mektupları thill ... ıı 

tı merk'ezlııde ye'llden yapıtına a s'erinden birer saat evvel komisyon başkanlı2ına verllmfş bulunacaktır. /.ır,, 
olan doğum evi b'.nasmın .cı2397• lira Utmsya gireceklerinde ih 1\e saatlerhde kom'..syona müracaatları' Uftu oh•" 
.57,. kuru~luk ikmal itışutı kapalı zaıf ( No. 542 ) 4--2 J 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. _.../ 

Erzincan Askeri Satın alma 
1 . Fk<JUtme 4 Ağustos 938 P.ôrşem· 

be günü ı.aaf 16 da hO.kunet konağı 
lçkde Villlyet Daimi E'l.cümen odasında 

Erzurum Silah Fabrikası Müdürlügw ü.nden: yap·llcl!ktır. Komisyonundan:AI~ 
2 · Muvakkat teminatı (930) liradır. lıt r r 

~ ~ E"zurum Silah Fabri ııılnın 938 senesi zarfında Trabzo dan Et zumma 3 - istekliler bu işin evıakı fenniye- 40000 kilo k ·:>yu 220i)0) iki yüz yirmi bin kilo keçi veya sıorıdÔ~~ 
eelbeC:l lrcJ, az (730 O) çJtu (150000) i:lb mühtellfül c'ns eşyanın naklfyesi rn sini 'E•zurum Nafıı müdürlO~ün·de ve Da- palı zarflarla eksiltmeye konulmuşlardır. Koyunetrnln tahmin bedell ti'O.,P, f 
rün mllddatl~ 1 ç1k ek lltmeye konulmuştur. eml Encümende okuyabilirler. ... sekiz yüz li ra ilk teminatı bi!\ yUz on liradır . K~çl veya sığır etinin .S f'~ 

lJ _ lhlle 4 A"ıı•=,os 38 tar hine müsıı.dif Fer şen be aUnü sır. t 15 d"' ı.'rzu 4 t t klll t • t . 7 5 936 del. elli beş tin lira ilk teminatı dört bin liradır. Koyu:ı etin ta eksııtıııe 
0

, 'J 
~ • ., 

6 
.. .ı:.ı - s ' er rasm gaze enın · - C 1 d k . .,. ti 1 k llt 

1 
M d ,.at , f'. 

tum s ııah Fabrlkesı binasırıda toplanac8k satınaJma kooıisyonuııca yapılacaktır. tarih ve 3297 sayılı nushasında fntişıır E u~arte~ saa~ on 11• ef' ve:a ~1& 1r e ~ n e 8 

1 
me~ aynışg~rı e ıerl ~·~ 

3 - Şaraitlnl anlamak lsteyen1er Erzu·un Silah Fa· rikası müdü •!Oğüne her eden talimatname mucibi 938 hkvlm y.· 
1
_rz n

1
can da as ""er,,r

1 
ıbailtlına mTaklorm sykot.ııunl a ihyapl; aca tltır. dar nbalrmeer 81ıt • "'om syon a gvr, e r . e · m€ up arı a e saa arın an • "'•'' 

tün müracaat e,de bllirler. . lına ald Nıır a ~ekalelfndan alınmış ehli· komisyon başkanlığına verilmiş v~ya po3ta ile gö1de· llmiş bu1unacaktaı'" 
Muvakkat temi ·at tnıktan 253 . llra 13 kuru~tur. Bank m ktu: u sandık ;yetname ve tfcaret odası vesikasile b~r- (No. G40) 4 ..... , 

tntt\cbuzu ve tahvllat makbuz:ı tam'nat o'a ak kabul edlllr. ilkte birinci maddede yazılı ~aattan btr 

) - fıteklHerin ih\le günü olan 4 Ağustos 938 tarihinde temlna V3 tico ·et saat evve\lne kedat tetkik mektupla tını Gu·· m" u·· şane vı· la" yetı• 
veslltalarUe birlikte komlsyon!l muraceatları ilıln olunur. (No. 558) 4- 1 mühUr mmııu ile fylce kapatılmış ve Daimi · 

Encümeni den Erzurum P. T. T. Müdürlüğün8en : 
mübürlU oldutu bade komisyon rlyase
tine vermeleri mecburidir. Aostada vu· 
k u bulaca'! gecikmeler kabul edilmez. 

(No. 538) 4-2 1 - u~ttada mütt:kabllen iç s · ferli ve ıebrl 58 lira 50 ~ aruş bedell sabı~ lı 
Erzurum İsta1yon ııra•ı posta sürücUIUğü led ll .mukar11 rı haJdı layık h5rü'dıiğü. ,_ -------------
la'ctlrde 2 -938 tarihine mQsı: dlf Sah nnU sa3t 15 de lh l si icra kılınmak üz- Sah·p ve Başınubaulri 
r: 19·7 938 taıihlnde,1 itibaren 15 iÜD müidEtle açık eksiltmeye konulınuıtur. CİHAD BABAN 

2 - Muhammen bedel 58 lira $0 kuru~tu•. Umumi Nt'ıdyatl dare Eden ~azı 
a - Teminatı muvakkataeı 52 Jrra 65 kuruıtur. Işlerl MU ü~ü: Bahadır OÜl.GER 

• • 1 
4' 

1 - GU ınQ ıane, Erzincan yolu: üzerindeki Pir ah ınet, Erzlnoan ar,..~· 
beton kO~rü ve b:r menfez inşaata kapalı zat! usu'lle eksiltmete konulıd tııf• 

1 
2 - Köprülerle menfezin- muhammen bedeli (23167) lira (SO) kUtuf C,~-
3 - Sü~üln pıy :uitı la 7ık ~~::i lüti tatJ d~ ihı'~ı 30 7· 938 

gnnu sa\t 13 de VılAyet dalmt encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamı:lsl Vilayet N :rlla dairesile encüınen ' k.alemlndedlr. 01,ıt 1 

4 ~ Taliplerin fUtnameyi okumak ve daha fazla luhat almak üzre tatil . -- .... . ~ 
günlerinien maada h&l' rıın Po ıta ve Teltrat mQd!lıtyetlne mul'aeaatları il&n olu· \ Baııldıi)ı yer: DOÖU Baaıme,·ı 

r• (No. 5'6) 4-1 l 

. 5 - Ekslltaıeye f ştlrak edecekler muhammen b9delin % 7 buçuk t .,,l 
1 mebahğe ait Banka mektubu veya hususi mubuel>e veıoesi heaauın• ti 
yabıılan dlpozito akçesi makbuıu ile birlikte fÖ!~erlle..ı g-llnilo saat ı g 
,ıtre~ iı u· llfl.&Jil) l= a 11 .il ·:i5 1 i\1,)111.'. • ( ~,;J • 


