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ŞEKERE NARH KONDU 
Belediyenin koyduğu azami 
. f iat tatbik mevki ine geçiyor 
,... . \ 
r-ransa- lngiltere 

dostluğu 
f ngiltere bükümdarlannın Parisi 

Erzurumda şeker altı 
kuruş daha ucuzluyor 

---------· ·-------ziyareti münasebetile Fransa -
l111iltere siyasi ve iktisadi münase-

betlerine bir KÖZ atmak zaruridir. Perakende olarak Rusyadan getiri-
ıQ.It::•nd::~~=ilir~::.:an~:~ len şeker 30, Trabzondan getirilen 
)tni olduğu göze çarpar. On doku- l k 29 5 
~lltıcu asır l>aşlannda Fransız lmpa- 1 şeker 32,5, Krista toz şe er , 
b:orluğtmun çökmesine Vaterlo mu- kuruşa satılacaktır 

, .ebesile fngilizler sebep oldukları 
libı, Afrikanın koloni haline getiril- -,-----------------· 
lleıi aıralarında cereyan eden meş- Ş -brfmtrde atılmakta o'a'l şeker· 
1'ıar Boer muharebelerinde de Fran- fiatlarıoın ihtikar denecek d .. recede yük
Ilı 1 gil"zl b" "b" l ·ı h 181' o'duiunu bundıuı evvtlkl !ayıları· 
'itbe ve n ı e~ ~n ır ~n e _ mu ~- m z ia yrzın ı ş ve ş~ker fleatı mn makul 

etJQek vazıyetine duşmuşlerdır. bfr ha1de lcdlrihıes! lüzamunda 1 bab-

Meaut bir aile: Hral altıncı Cort', Kıaf/ç'! 1Wz;ı~et ue çocukları 
Premeı Ellza.b!t vs Prenses },/arglı·et Roz 

lngiliZ Krah Pariste 
görülmemiş büyük 

merasimle karşllandı 
B!Syle olmakla beraber Fransa setn i,uı. 

•e lnıiltere coğrafi vaziyetleri itiba- Ba ayın birlr.cı günü, B!ledlye R+ Gazeteler, bu ziyaretin iki memleket 
""- hiribirlerile dost geçinmek vazi· si Şevket Arının başkanl ı ~ı altınıia, Z•· 

~etinde olan iki millettir. lngiltere raat Ban\cası Ml1dürü Sadettin Ugu·.-al arasındaki doaflug., U bir kat daha per• 
trlns lı - t .. d. o· va Ticaret Odası uasınctan Lütfi Alem· 
hr anın en esas ~uş erısı ır. ı- dar'dan milteşekkll btr beyeıt11~tontanarak • [ ., • • kt d [ 
li t~raftan Akdem7:de, A~p_:ıda seker flatları ttratınd1 tetkikatta bulun· Çlm eyeceglnl yazma Q lT aT. 
~ llılillet arasında açıkça gorülen duğunu yazmıştık. H~yet yaptığı ince1

f!· Parfs 20 - Btann Parfs ye·hıden na gt•mfş'erdlr. Bıtüu gız~t-ıer, bu zt. 
lbenfaat birliği de vardır. me

1
erl'en souu şu nf'li}eye Vtırm1ştı : oynaımı l'iDldlr. tnıll'z kral ve kralic:· yarl't•n, logilfz ve Frar.sız dostlutunu kuv· 

liarbi Umuminin ilinma kadar E 7.lll'.Uma-;}'akın bir mahalde ,erer •lıln p411j59 rdmdPrl münaseb tile iki ITAt'enrtiıi mPsİ t-ak•mıntfan h ·lı Oldutu 
~ • İngiliz teşriki mesaisi te- 'fab l~ası bulunmadığı fç'n, f"h·fmlzdı avdan fazla bir zamandan beri yapılın ş • h:smmıycti t b-ırüz ett rmcık •adirlcr. Bü· 

' ed • ti Halbuki b t ih 7stiblak edilen teke ya Sovyet Rusyı: dan olan h z rlıklar hüıttlmdıuhınn te~r f{e i tun gazet•ler bu ve dle i ~ f vk.allde ntıs· 
.._ ememış ' u ar - veyahut Trahondan getirilmektedir He- - b tll p . 1 1 f t' h:ılar çıkarmış vız yelt• dl ler • 
.._" ıonra lngilizler ve Fransızlar yet E·:r:urumda sahhcak cekerleıin. ma- JJefediye Reiılmiz Şeukd ARI mu11at11« k~• de 'şrıshl rreb etm·~ s z f'laa larf Londra<lan a,·rılırkcn 
L"'Y1en olan a e e ko mak i in - .., yaş• ms a ır. " r aş 11n ış' i z J 

""tlbe g Y Y ;ş ç ıtıet fiatını foyle h~sap ctmt~tlr: Yukar1kl rakkaınlara göre. Ruııya· ve Franuır bııyuık'a• lle EÜ·lonmiş lr. Mr- L'l"dra, 19 (A. A.) - Bu Hbıh fn. 
ı..ı · r çalıımak zaruretinde kal- Rusyadan getirilen behe? ton teke· dan gatlrllen ıe~erln bir kilosu lç'n top- raslm program•na göre. misafir hüküu glltf'r~ ~r.ıoı ve Knılc •ıd bü 0'!_ ev aıı .. aı-
~ ve bu çalışma bugün arbk rln E·zuruma maltyet fiatı: tan satış fiyatı 28 ve Ttabıondan getiri- darların geçı cekhrl yo\!arda yapı'mış o· td bdr ık ekFrlcan ,avn i hıtk 1 u,ı•re Hra-
...,._,ıı tab·ı b" · et "kf a et v · \'lr an ç ar er, top anan b n e ce b11li: 
~ ~. ır vazıy ı ıs P - rl\ len ş"kerln beher ıct ·om lç1n toptan ıa· lan tezyinat, bllhana g'fC

1

e lerıvıratı gö· tar;ıfından tlk•ş > nm 8 ve •aat 7 de yr>-
~· lngilizler 1924 ve 1937 yıl- 70 R•ısyadan ılış f'atı taş fiyatı olıırak 30,5 kuruş fıyat mOna· rtılm,.mfş d' recede fevlra Ad dır. hı ç kmı~tır. Krd lrg ıterPn'n Au i ,.)J k 
tr • Frangın sukutu karşısında 165 OU nrük ve oktruva sip görülmek lazımdır. Pc:rakende satış· Kral ve krallçPyi Cumhur efsl M. Ontrormasını taı-ınwııtır. Kra iç i e il· 
~~ara büyük yardımda bulun- 2 OnmrQk komisyon ve na1'Uye tarda bu fiyatlar.t 2 turoş 7am yapı'm1· L!)brön Bolonya ist11Eyor unda kırşılam ş yah blr elbhe ile voıcu olmus'ardır, 
.19~• buna mukabil fngilterenin mı-srafı 81 icap ett ğinden, Rus şekerinin pera· ve JJlfsaf rler d ltrucı Ke Dorse sarıyı· ( Alf1arafı 3 ancf1fff') 
t... 1 Yıla d · d•w• b""yük iktis d. 15 Hııduttfln E·zu•um' nakUye. tah· keode satı fi atı 30 kuruş, Trabzonda11 
~, il a geçır ıgı u a 1 mil ve tahlhe masrafı f y T h J l"' h 
lif , .... ~~ransızlaran yardımlarile tab- 28 Şirketee ihtfyar edilEc k gayn ıetirilen rker d9 32,5 kuruş o'malıdır. o um s a 

~---.terdir. melhuz masrafa :v~ şirke Heyet bu neticeyi muvafak rörmüı ı k l 
~ llıün büyük bir siyasi muvaffa- tin kan ve tahsis ed!len ser· ve karar altına almııh. stasyonunun uru -
~~t diye tefsir edilen Roma - Berlin maye 'a 21 Toz ve kristal şekerler için de fab· b l 
1..~ Avrupa siyasetinde mevcut 280 rikaca fiyat farkı 0 1arak kabul edilen s masına aş anıyor 

Franaa - lngiltere anlaşması Trabzondan getirilen beher ton kuruşun g~r8k Rusyadftn, gerek Trab-
tL~ da d . f b' . t zo :ı dan ısıecek ıeker flyauanndan ten Vekaletten ilk tahsisat 
~llttur aımD .. a %ayı. ırt_va~ıyke a e ıekerin maliyeti zil suretlle toz ve ktistal pker tııatının 

• unya sıyase ı m ar L'rıt K . • l - tn havalesi gönderilmiştir 
)tk~tk ı~--dır ki ·ki · da tesbıti muvahk rorn muş • 

Filistinde 14 
Arab öldürüldlJ 

KudDs1 19 (A. A.) - Buglln Arap 
çetelnile polisler an sır da yine bl · kan
lı çaroıı"Tia o1muşt •Jr. 2 pol's V4 14 A
rap ölmn tl1r. 23 Arap ta yaralanmıttJr. 

FIKRA: iL~ ~ - teın mesaı 285 'J'.rabzor:da dep>da toptan satış Belediyeden 80n"8 vi ayet yüksek E·:r; U'Dda notu Bö'gest Tohum ı I· 
taktirde bugun Fransa ve fı8tı kil aııkamınca da c ı;ker ftyatıarının tesblti tuyonu Jçln 44 bin lirııya fstımln Yen ·ı b ı· r u·· m ·ı t 

L• t E d · t d · dilbil' 19 50 Trabzon • Erzuru!!l na ye, tah· .., di 2400 dO ft 1 k h f 
"it t ara m an e vır e ır mil ve tabll e masrafı için tfl \dl ed len komisyon da tetkikleri· e en l uın o 88 ıtıfa staf:yo 
ı.;,:.> ll'1dedlr Ne Amerika ne Ja- ~ 1 ş nun kuruıman fç,n Ztraet v.,kaletlnd•n _ 
~- ı:_ • ' • <>0 S'srorta nl yapmıı bulunmaktadır. Ik fl k 1 k 1 1 5000 ıt Buları Do~ıı bö'g11slne ıamil olmak 
~ ı._~ aiyaset üzerinde ümit edil- 305 00 (Altta.rrafı 3 ünrürleJ tahs~a;ra ~r~ •f 8"1\ı o ara l:lf M-dnra ilzere Erzurumrl11 t s ıs Pdilmtslna k•ı_ır 
~.~ar btıyUk bir tesir icra -ede- ' 1• b 

8ş gfe,,,mdı r • 851
11
°nfa r Ş uf 

1
.:- verllm 11 o 'an Tohum blah 1Jıt:ısgoııunut1 ~. .,, r t aa rocu ver m ş ve e 11 e , 

'°l' l J İ İ J 40 u l T k O t Ç rtlli' kurulmasına baı anmııtır. 
"''-. """. • ingiliz anlaşmasımn sulh VERG LER N O R LD KTEN SONRA ş fi r~u~ıat~~: :ı:n:uştu~~ °:üoQ~ re 

1 Ziraatın ilmt ve aı~temat/k bir 1~ s "'•at nzerinde de büyük bir 1 lıncevııı k11dar İ · tasyon tıleıiot vekile- kilde ga;nlmast için Do4uda atılaııı 
t"t\ 'tardır. Avrupada her an bir ık D ı t ı •ı ten Şef tedvir tdecektir. olın bu i k adımın tariht d•nileb/ıecek 
~ ._.ııtu olmağa müstait hidise- ay ev e g e r Vlliyet emrine ne S9Jektör dl' ha kadar hiiyült bir kıQmeti vardır. 

llyed k dilikl. • d verilerek tohum temizleme evleri ka 1 Toprnğ n banyesine, iklimin rrflı· 
e en erm en unu- • d • ı.. 1 d·ı · · B 1 ı b k t h ı 

, clojnı d .. .. · 3 2 2 7 7 8 g 8 ı r su ta .. v ye e ı ınıştır. u ı ere a • nna u!fgun n uınu seçPmem, olması ~-- •• • an olurler. Akde?lZ 1 r a 1 r ınak ü.ze·e 40 ll~a O~rctle bir dalaıt yüzflnd .1n blltiin gag•etlPrine ra(1m6n 
htr d:: ıae bu anlaşma .. sayesın· • • maklnıst tuln ecıılmtşhr. pe/f. az bir f .. yda temin eri,,bilen k6g a, 

tta.ı· a bozulmamak mere te- yeni i.~tas11onun çatı#maları styeılnde 
~~ A•~' ol~r. . 1937 malt yılında devlet rellrlnln Bunun 30 629 046 lirası maUyeden Dört yaşında mahsulanun birkaç mi•li artltd.nı mu· 
~~ "denız devleti olmak hay- 262.779.714 lirayı bufunduğunn ve bu 1.648 852 li r ası sabıka tahakkuk bıkfye- hakkak gö rcek!lr. 

~ ·t'ausa ve İngiltere dostlu- mlkdarın teberrulu harfç olmak üzere !erinden tahsil edılmletlr. çocug"' un tand' ra Bug'lnkil. vulyetlndlf bir ziraat 
~- ilrlaye üzerinde de bilyük 231 milyon lira cılarak _ tah!DID edilen 1937 ma't yılının avın ayında (h11!· "' ı mınta~ası olma.klan bııkı vH/ı bu'un .. 
~hl~ olabilir. İngiltere Türkiyenin 1937 ma}f yılı varidat butçe rakkımlsr. ran 1937) doı,J t vartdıstın1an elde erli· attıgı bomba m•y•n Do[Ju i~ltı bu sur tle elde 6 ile· 
~ki~ ve Ş ka Akd • .. • nı 28 28S 4U gaçmiş olc:uıunu yazmış· 1en ha•ıl&t 30.764 300 Ura idi. Bu vaz~- e" kazanç koylü arı refahı,. a N yDlt· 
'-l hlkina y a~ 1 

• • en~ merm- tık • , y3te göre 1938 h8zir4n ayının 1947 ha· " " ıelm"ıir. e b!JyQk hir imli o'acaA,,,,._ 
~~a 1, .. 1 aııyetinı takdir e~erek rns8 mau yıtı ıcın~e tatbık mev.ı1ı- ztran ayına nazaran raııası 1513 598 u- DuğQnu yapılmak Ozere olan Musttadan '!anayı "'m~ h9.ı ı de bile, ıımt t:ıasıarı 
t' tir, lig anı bir dosluk tesıs et- ne g.rt c ·k vuıl b hfıf ka_nunlan (ıı'z· rara bal t olınaktattır. Yukarıda mevzu baŞkl anaSI Y8 babaSI hasfaned& Öldü m '1s 'enid bir z 1raat, terakklgı ımll 
"~ ~~ay meselesinin Türk te- me! erbabı .versr 1 ,,ınd~n muvazene ver· ubah• dt ilmiz tı hfif!er de naz"ra alın- yaksek k ymette bir fakıür olar.ek tellkJıl 
~--llaı t:: bir şekilde halledilmiş srtsı, bayvanJ~r versrlsı, . dama• resmi, dı lidlrd devlet varldat•ndan eld' - A~n, [ Husuıt] - Kopk•ran kö eılilebilir. 
11\ L_ tansa iJ T' ki d iıltblAk Vflrgıst tısbfltfeıı) naz&ra al D· Q'ı ta . e yunıte lt1el bir bomb11 kazası vuku~ J f 'lllQ ll'~d ~ ilr ye"' arasın ... a mak sur• tile 1938 malt yılı bOtç~al 250 f dilen h sılfit çok kıymetli bir netice geldtRlnl yazmııtım. Bu kPu y01ü lden Tah11m, bhh s asyonanu biz bu 

lll •tbe en bır dostlugun dog- mtıyon ıra l'e bııtlanmııtlr. ifade ttm,ktedlr. Pu vaziyet mem1eke· varalananfardan bir t fşt dah t vefat f't ffQşilnceler e Do(J11 fç n ymi bir Dm d 
P olacakbr. . Haziran 1938 ayı ıorunda devlet tin iktisadl lnkfıafı devl · t Vilridatın•n m:şt r. F c a hakkında •talı dakt tafsl· r,/.,rak ıelıkkl tdıyor ı·e bunun ma,,. 

CiHAD BABAN n•ioatına temin ı.dllen hullit 32 277.898 avnı kuvvetla tal(ip aylfdljtlol ıııyet latı topladım : &iaferlnl en tdmlz hi.ıı/,,rln./z.te alk·14 
(~lt tarafı s tınctcü) liraya ballı olmqtıu. . 1ıııel blr urıda Uuı eylUlektocllr, ( Alttuafı 2 lneld•) lı11orıu. Babadır DÜLO.lil\ 
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DOÖUDA KÖYCÜLÜK 

Köy kalkınma işleri 
üzerinde ir etüt 

Yazan: A. NAZIROCLU 

DOGU 
' k **'. ' i ç 21 Temmm i8S8 • 

Oğretmen okıılları· HAYAT VE SIHHAT 

na alınacak parasız D A N S VE B R 1 Ç 
yatılı talebe Bir filozof romanc sının dcdl~ine ba- ı brlç oynıylln baya lan dalma pek yük· 

[ Maarif veı A.lt tinln o•ta o"-u1lara a - kılırsa, f.ört ile d ons ve briç hep_ ayrıi sek _gö,'.tü ıJlü ve pek genfv kalçalı olar•" 
ın2k11ada aşk duygusunu ffadeyA h z ıııet ta~vH ederler. 

lınacak mecca11i yı.tı lı talebe ba"kında- d 1 'A 1 d k" f k d b l dil Dans, gerçi, hfç da medonlyet Jcıdl 
ki tam'mlnl dQn neşretm'ştik . Bugünde e e~ :rd r~~7n. 8• 

1
d 

8~ sa 
1 ~e ~ le do ğlldir. Baloların, türlü türlO. ş•klllerde 

ö ret n oku Dnlla alitıac k para ı Y• ayrı '~ 1 1'"· r ocısıo e uyguy ~ z - elektrik ışıkları altında tutfp edllmeslöet 
• tıh talebe il k<ıbul ş~ rtlan bakk1nda rln harekt t l, iki cl!ilrıd de göğ u ı:ı ve balolara giden giizellerln zarif elbisale· 

va aı tln ö:ıderdJğl tamimi neşredfyo · karoö -hare~etl8lf rade :dtr. l rlne, balolarda serpilen konfetilere, uzak• 
ruz.] çuncn une g~ ırce, r ç ya r. ız er· tan atılan s"pantlnlere b!lktnay1n1z. Dan• 

11 d 'd ,,. lbi kekler arasıuda o uuca bunun aşk duy- bütlln haydın ilk ve en tablt 81~ dili• 
1 - Of çen yı sr ak 

11
° u6 u k gd ğusiyle h'ç münasebeti o!amıyacağ da dir Tııtll sulardaki tek hücreli bavıraJI• 

bu yıl da öğretmen o u anna a ro b , t 0 J t k kt · ' • t lı t ı b şüp e yoa ur. nun ç n er e er ara- lard o den' zlerdekl mini mini ve görü· 
boşluğu n betinde parasız ya ı a e e sır.da briç da1ma tals z o~ur ve çok defa lemiyf

1

cek. kadar kDc;ük hayvaalardaJI 
Bu sebeple, mıntakamız köy iade alıııecııkhri kil 

1 
ti ta~ıma- kavga çıkartir ... Yalnız kadınlar arasın- tutunuz de, havalardaki kelPbeklere 10 

n de rtm ına amll olmaktadır. as· t fstlbsal vası•alann•n tea mümü ev- 2
A - d st~ 1 er n fU ıar an da briç oynamanın b elki aşkın husast örOmet kl~re, karalardaki en büyüt baf· 

~ c k vı: a köylttnün mali kud·ell il budut hın laz•~- ır. 
1 

bfr türlüsü ile mDnasebetl v~rdır. Fakt t vanltır kadar h"psl ıışk duytuıunu lf•· 
&&&a. .. o ... l!la v i lanmıştır. A) u ı k 0 ma 1 

1 1 
t fi lozof romancının Eöylediği kadınlarla do iç in d ns eierlrr. 

o c k talepler müitalı ilde f z'a sata- h kuvellnln ncuzluğu ve toprak B) Ulusal ~nygn. ~nn _sağ ltn 
1

1 
ı, erkekltr arasındakt briç oyunlardı r. Bun- Dan~. briç g1bi, methnfyet lcedı dt; 

t • ç.ok kazanm~k hır ını u aııd racak- n:ıül\r. iyetlnfn cüne kı dar dev· m eden karakcerlnln duığunluğu, n ~ğ~e~~en t~ larda da iki tarafm duya-ularını ayakların ılildir. Bununla beraber, yahut bundaJI 
tır. B f zl lst hsal ili o t r. şekil de teknik bir inki'!ba tmkftn ver- kurulunun dolduracağı s' c_ ış~ ~~ e hareketi haber verir. dolayı, saihğa dsha uyrundur. ııel• 
Bu vaziy. de gö torlyor ki mtla lk.ti· memlşUr ki bu da içtimaı blr aeb ptfr. Basımcvlnden okullara ~ond tı~~~ 1

1:~~ Flört adı bfz1m dilimiz~. glrmemh se ı.-apah raı lonlarda, 11ğır esans koku'•" 
sadiy tın n in ·i fı mü t h kzz:.: ç * • • ile saptanmış bulunmak bu s ~ ş t de, göz harekellerfle aşk dayğusu ifade fçlnde, eski usulde balo1ar ununut11n)'• 
'I.. ht: yell ı zıuurr o arak uy dır caktır. z:ttt lkt' at sfsıf'mfnfn dev m et- feben·n kayıtlı bulunduğu ~e ~~~m e · etmek. vakti} le b:z:le de vardı. Şu ka ve bahç3lerde va gazinolarda açıt haf •' 
Bu zıbrıh de lı.öy üyQ iş verlml l ğlnl mekte bulunduğu b•lha~sa iç s· ha a· da mekte oldujtu okulla ca VP~l ece t ~~ t dar ki frenkler arasında flört yapan da balolar çoğalmıya başladığından beri 
a tırm k zorunda b rakaeaktır. Bu cıc- köylü iş,etmelerlrıin hayvancılı '' 1 aöre C) Yaşı ö~retmen od ub aln ak (bal- gençler bir kanspe üzerinde Y nyana dans sağlt\'. için en faydalı bir ıpor ol· 

"li k i ah ııo 6 namesinin nptaftığı Ç 'lğ a u unma - b t iki k ıt kt k k ' t muştur 
b 'Y:' t de mUatııhsı ' ·nr ge ren ır organze edilmiş olduğu gö ülmektedlr. rlnc\ sınıf için 15-19·, ikinci 16 20, nçün- va ı u o u a •arşı arş .ya o urup Ak.şamdan beri hfç bfr dansı ta9ır· 
sul ıstih.saline ve verfmllliğl arttımııık ç 1ı ma hayvan yetlşti rılmesl üz ri'.lde _ 

7 21 
dil.eri ve gözle ay ı ayn ş ~yler ifade b be ki M 1 ell' 

için de tablt veya sun'i ırıb"e kulhtn· t•ks'f edllmlştir z rraat cnzi ve lklncl cu 
1
D ~· h"& b d t 1 1 Rı ederken, bizdekiler-biribh ine pık uzak · ~ıy~n, pe~ 3 ~3n vlll yain~ 1İ ruze ~ 

mata, tkim ve dfnltındlrme usullerini saft~dır ve an~a\c müst1hslıin mOhtaç 11 ) u_ :: vrlel r e l n t sığ öam ı ,,.,· ta kalarak söılerlt.i iş:ttlremtyeceklert amb ık~u obyiu _mda "'t gkly n~ ş gkeııoUıt1' 
1 t oku era gon Je mış o an rapor roee; · 1 - 1 ·ı 1 "f d ra a tnı1 · r e u e şışman o 

razar uartlorına uygu b r surette an bulunduğu lstlhlak madd lr.rln~n temini k 1 d kt b" .\>\ k için-ya mz goı en e meram arıoı ı d e· ' - 1 , kar ••" 
ztme ve btlhsal vasıtaladle çalı~ma ıart maksadlle yapılmaktadır - t~ V·l4yetlerl- nke gö et, o fu d o orut vey~ ı(rRo~!~n ye çal ı ş ırJa dı . Şimdi iklsl:ıln de modası nbı ~ellsanbınl uz~rd111!1 datyamış,d a ııtd' 

ld k d ktl · · uruıu ara rn an sap anma 6 b- b_l .. eçmlştlr Bu zımands kız ve en ız , r ç sev 5 o urueun an a 
tarını tezy c s~v . e ece r. - mlzia köylü işletmel!:rirıde hayvan yetiş- bulunan yer erd talc':ıenio radyoğrafüi us u un ~ . • ki lan beyaz caketll bayana. Haoılıioi' 

tla 1 i::adıyatı edlkçe, k ,ylu tirfcillğinfn ml}ıkul sık.l U t 1 etm - de aldırılarak. sağlam olanların radyoğ· e~k _k, blrıbırinden ~oşlanan ı genç ıroz~Uiğinl tercih edersiniz? C. j . 
le ı 1 talarlle ı yn sinde mera ve çay rların to luğu Am1l • k b , kt R t bırbırlerlle arkııdeş o.urlar, yanyana otu 

muclp o\mak- olduğu gibi nakil işlerinin lptida ıltğl ve rafılerl evra ına l af anacail ır~ ~\ ~n rorlar, yahut kol kola gezErler ve her 
zorlu ... und D zirat mabsulat1n paıar bu- buluna:lyan lyeı er o sebç kc alfd ~: tfölü duygularım , ana dlıiaden bcışka b1ç l Do·· rt yaşında 

• & v lldl i oku , ront(len a ısı yapı ı.. i - 1- d. iht" ö .ı bl b' ı , 
rtlan a g re tamama a b ıca sebepleri cen biri- .. ' ld l l r a k - b r turu ı e ıyeç g rmeaen, r . r n 

m1laakatlt mu a ol ) an nüfu sidir. tan sonra s ... ğ am o utu an aşıl s c. ifade (derler, onun içtn fıö r t dilini bu çocug"' un tandıra 
- . . bul edilecektir) h k d h" ı . kl 

kuefetl az bu'u n saha!arı~dan muna- . Emtıa lkt sadlyatının teessQs ve in· 3 _ Birk e\ str•lrlara· ortaokulların b e le ~rı~tırmıya a ıÇ duzuu ydoli u
11
r. 

91 1 rı m u 1 D ru u kesit kiJ fa başladığı yerlerde h v n yetio I ' J lk" I Gm kalan ikisinden, ans ı e a ttıg"' 1 b Q ffi ha 
~ • y k \'" kôyli1 ld· t rme i şinin an da ziraat lilerlnin de pe i~'' iyi f~er c

1
: 1 ~~zn 1 an, · :n~ v~ briç dilinden bar g lsl sağlığ d ııha uy-

melerlnin a'iım adım tekamüle do~ru yavq yavat lhemmlret kesbederek mev- üçllnf cu sınık rl al, ısef i de ' ved uç net gur.dur, diye sorarsanız birlcc~sini terc!h (Üst tarafı 1 lncld~) Jf 
. . . k d ' K)\ ı· 1 l t l l - - .. h 1 . sını ara pe Y ve Y erece e gt ç n ş '· t h" t dd-t t R - •· ·ı .,te~ a-•tlı rO! tllmt tE •r. uy u ş t meıer ..ı a dığı da g-öruluyor. Musta sl ı pıyasa l lıt A k I' 1 f "kt 1 etme .. e ıç ere u e mem. uraya uç 111 ometre me Of' 'il d6 tası.;i Ueeex o S<f m a- ile kol l ett temasa g-et ıen nakil şerait olan! ~ a ınaca ır. es ıse er 0 1 c V<.kııı, bılç dilinde de gUzeUlk ve KOpkıran köyünde 4 yaıında HilDli :..:.ı 

_ . . . v üçuncü. sın1flanndıın öğretmen okul T b l k ·ı ıu t ·1 bab s bJ O.ddet e~ k.amı:z koylerlnln lktlsadt sıstemlerı hak- vo vesaiti zlrat mahsulata talep uyandır- . kibarlık yoktur denllemez. om u o ar smaı • a_ının r m ıı..,. 
~mel bir fikir edtnllDılf dıRmdan bu 1er r e bayvrcılığın ya· lannın mualdkıl sımflla ~~da 2"9 ek istateb-l oyun masasının üzerinde kağıt' arı tutar j buldu}u bO!uK. har~deıı kalma ...d 

. yen r mc3 ders eıw en 11r:ava - - k . 1 1 ki bom:>asını dıne geçırmfştlr, Çoclll ... 
Mıııtc1kaınızda köylü işletmeleri, en nında ziraata da mevkı vermiş veya zl t t 1 kt gibi görunur en, mlnı m n aya arın su· li d b b ld ,,. ö .... ~ 

b ö ıa · · 11 u u aca ır 11 1 1 d dil b kımın e n e om a o o5 unu g ~en """ .d' 
ptldat şekllleri ve veea' tt ıo vn e le- raa n P na g:cçıamış r. - • - Sınıfı o:-ta dcrect.de geçmiş a ere c~~vap ~erme er n t- Sa - ve düğUnü yapılm11kta olan on )'~ !.d 

rin yüksek kıs1m,arrndan başlamak su- . fıntakamızda bıı günku vaziyete vey lkm le kalmış talebeıı ia müracaat dan-~uzel bır balAg_at vardır._ onra da, şındakt btıyllk kardeşi bombayı a~ 
retHe tt kAw1ll ede tde sahlla doğru hayvan yeUıtlrme. itlerinin be~ lkl jktl- 1 k 1 d·ı ktlr briç dıllnin medeniyet, ~em de llerlemH, istemi ler fakat ocuk vermemek '1A', 

sHdt sfstE mtn teaıri alt ında ıkl uasa arı abu e 1 m yece ' ince, bir medeniyet ıcadı clduğu~da . ~ ' ç J>O 
inmektedir. . ınnsten!d o•arak kurulmuı olduto anla- 5 - Öğretmen okulluıoa pıırasız ü h d·ı Bu la beraber bri mış_ ve annesinin ya.,ına kaçm11tar·~ 

Henüz za•t iktJ.sad ıustemınin ya~a- şılmaktadır. vatıh olarak ıirmek isteyenler mezun ş ~ e e ı emez.... nun k 1 ç ne:u da o sırada Mustafa'nın dO ~ 
dilı ytr~erde pazaria lemaaın a-üç ve (Arkası var) oldukları veya kayıtlı bu'unduklerı okul dilı, çok defa kapalı ve havası ı t ıışlm ş için tandır başında ekmek yap~~Mf 

1 1 ıb 1 tal d salonlarda ~. o:tukiar Uz rlnde otuıu ur· 1 ·· ç k b b tıafP:. mahdud o ma11 sl 18 vası anDın a lara müracaat edeceklerdir. Bakanlığa 1 mcuu muş. ocu a ası Ye .. ~ 
• A 1 -1 1 t 1 .. . ken söylenlllr. K• palı havada refes al· k d ti d 1 _ .. ft~ •• 
ıpttdaı ka masmda amı o m'l~ ur. nhisarlar Başmudürü doğrudan doğ uya ynpılan muracaatlara ·1 ı k ı ar asın an ye şme en evve ._. ~· 

Mahsulatı z\ralyenin kolaylıkla nak· c vap verilmlyecektir. mak ve oturmak da bı' irsin z l, sa~ ı- yanına g-elmfş ve derhal elindeki 
de tahVil edllemeınesl de lstıbsal vaaıta• Ağrıdan Oltuya gitti 6 - Okul Direktörlükleri istekli ta- tın l~I amansız cüşman dır. Bu,mevs m- bayı tandırın fç'ne atmııtır. ri'' 
tarının lptldat bir halde kalmasına t; • Ağn, [ Hu13u!t] - Etzurumdan şeh- 'ebeyi 1'rçme Sinavrna tabi tutmlyarak de brıç bahçede o~nanılFa bile nsan ge- O anda vuku bulan infilak aı•_t4f• 
b lmuştur rlmize g' !)lmlş olen İnhl arlar BBşınUdü- h b ı b ı l ı ( fu ne hasır koltul{ içınde oturmıya mecbu r· 17 yaşınd.ıkl Mustafa deıhal öllJlilf':Jı e o • er çocıı~u ma sus o an e re er nü s d K it k 1 1 1 t 0 1 · ıır 

Meı a kanl 11 ljo iptidut ve ril Saffdt B..alıyaoğlo Oltuya gltml§tlr. b- 1 t ·· d ,,.1 k d ur. o u nsanı ş ~mana r . r.un çın Tandır ba cında bulunan anneshıfD ıı' 
O d f 1 d 

. uv ye cuz an11 sa. ı raporu ve ra - v ~Or 

"dide tekntğtn timsalidir. ralaranı a te ş e ece tar. yol'rrafl, "ahaıkanlık ve ablak belaesJ 4 kolu ve babasının da b'r ayığı .,1J e; y v 6 ı rilecek ve perakende evr.ak gönderllmi- &J ».:ı 
BöYte olmalila Her ba.r fptiCiat Is fotoğraf talip bir yıl evvel mezun olmnş yec P.ktir • muştur. Her iki~i de vücudlannuı cfsJı"· 

tlbıal ta51laları s~rf :ıaU ılltlsad mın• ve okula devam etmemi~se dfp1omasi 'e 7 _ Öğretmen okul'anna kabul edl· muhtelif yerlerındeın de yaralall ~ 
tak anna münlllflllt detıldlr. Emtia ik- 20 - 7. 998 saat 14 raporu btr yıllık meşgultyet befgesl) büyükçe len talebe bir teahhtıt senedi tanztm et- glbJ, Çt'cuk da kamından ve ayıl" 
ifsadfyahnın fnklşat ~mgı yerlerde de Rüıglr suratı: 8 . 4 me' re bir zarf içine koyac~k ve üzerine ok.ul trrip kabul edildiği okula gö~ürecektlr. yaralan~ı1tır. ltıletc~ 
bir ço't köylerin en ıptfdat vasıt larJa Rtt ar 1 tik u Şl u ki ca kendilerine verilen aday numarasını, (Teabhüt sene:il örneği okul'ara gönda· Vak a mahalline !'elen kö~' t"~t 
stlhsıtle v~raşttğı da g1>' Qlmtlt:tedlr. zg 

5 
am : ma şat adın·, soyadım, babasuın ıdtm, doeum ıilecek.tlr) Öğretmen o'miları yeniden cu, ğu alarakil g .. ötbOrmud~ler.KA~L o"sl r ı 

lard bir pullttA-un yanınd bl Krru hararet d"recest: + 23 4 . 1 d B • o.an ann9 e ua ayı a ar- tJlı 
ora a .r Azam! hararet • : + 24 2 yıl ve ycrınl y~zacak _ar ır. undan beş- verilen talebedm teahhüt senedi olma mune h!lStanesine ııaktetmlılerP' ~ 

Karasaba" a her vakit tesadüf ofunabı Ası\>" _. •· + 9 7 ka talebenin kunyelen aday numarası sı- dıkça kayıt ve kabullerini yııpmıyacak· k h 1 1 1 d "' 1 11111 ~ 
1 · t k b t kad & '-' 11. • • _ • • • a ~att> er l s e a"ır y8l'a an 11 
lr. Bu vaz yete ıırasa an mın t a en Rutubet • • Yo 34 rasına go ~e crneğl ilış k listeye geçlle- ıardır. diğl •ztırab içinde ve fozla kall 
popOlcr bt~ iatihsal va ıtası~ır: _ . Yağıe : Yatmur cek ve karşılarına terc'hlerlnl icap ettt- 8 - Öğretmen okulları, tedrisatın ettlkhrl için hastanede ölmüıteıdl'~ 

O~rtlluyork.l mınt ka koyluau tabı Hava tazyiki (Erzurumda) ~ 605.7 rtc ~k sebephr açık olarak yazılacaktır başladıtı gün okula gelmte ve kabul ÇoCLğun yaraları nlabeteıı Jı f. 
mucadelede henaz ~sırlardan kal- c c (Deniz seviyesinde): 763 3 Ayrıca şehit ç :;duk'arı kırmızı ka'emle edilmiş olan yeni talebenin açık künye Bu alie öten genç delikanlıdan ~ ~ 

ma vasıla ve al~~le muceh_hudtr. fşuet edtlecektir. içindeki sallJk rapor- ltrlnl parasız yatılı talebeye mahsus o!an ralı çocuitan başka, altı aylak, ;~ 
Bunu~ sebeplen . a,.aotm ~e k olur Bu gece nöbetçi eczane hn ve belgeler noksan!ıZ olarak doldu- çizelgeye geçirerek iki nusha halindı- F.eklz yaşlarında diğer üç çocufl 

jse iktisadı ve lçtftl!aı olmak ugere bel- rulmu, bu unmak smetlle hezırlanmıs hemen, s)oradsn g elenlerin ~i,elgelerini de bırakmıotır. ·- . J 
U blflı Ud sebep bu unur. «lstan bul» eczanesidir olan bu do1yalar Ey!t1lnn birinci günü de het< hafta başında orta öğretim day Müddeiumumi Bay thsaıı t,.,... 

Mtntaka köyUistıncn, nı dcrn fsUh- Bakanlıkta bulunmak üzere postaya ve- rasına gönderil• c~kdir. devam etmektedir, 

~==~====::=::=====================:::::=====================================================~ • 
iSTE M EM! 

misafir olurdu. Şu balde o dakikaya ıeşırdı . Mah'r:n, oğlu glbl sevdiği kira- - Bin ılra mı? . fi~ 
kadar Mürüvvet abla rayri tab!t bir cısının köyle sebepsiz ve birdenbire evi - Evet. Bu parayı Nerm.Jne ~J· 
vaziyet görmlyordu. terketmulnin h)kmetlni ~nlayama:nıştı zehmt!tl size düşüyor. MıılOmJ• ~ 

Rizaya dedik!: Şaş ın nıızarlu'a R Z!ln.n gözüne baktı f 53 doğuracak. Hastahaneye 1111. r,j 
- t11t et oldu, siz de tam zamanında Doğrusu v ziyetten hfç blr iey anlaya eve mi gider. Herhalde kend111°

4
, -1 

ge'dinlı. Nennfrde bir komıu kadın mıyordu. ıaıım olur. hte bu bin lira ne ...J 
hııber getirdi Eğer bu akşam atelyeye - Ne diyorsunuz? Dedi, Mahir atel· yaçla ını temin eder. lfl". 

-
Roman: 10 Yazan Selim BABAN 

d 
,,. k fi 1 M- t gelmezse, endlş~ etmemesini hlkıretinl ri- yeslnl bırakıyor 11:.u? Acaba neden? Biz MUrllvvet abla bu sözleri 

Oe;araea ' mura arı 0 ur. llrüvve c ediyordu. Çünkü biraz rahatsızlanmış. ne yaphk oııa? -~ 
ablaya ( 1000 ) ita bırakırsın, ona Vt~ıtu. Dışınya çıkmaraca mış. - Bana ateiyesl i bırakm(l ğa karar birdenbire ytlriııden fırladı: cJf ·' 

Ut bir nl eti - Sen delimfıln yahu? sana guler Mtı • t hl ül k ııa ttl· verdfl'rfnt ve b r daha buraya ayak - Şl 11di aııladıın, dedi, stlll , 
tta l ol ra" t ükld et Bu ü bt l b ruvve 11 a g ere ve e · f> sini anladım. Demek Mahir l'fcr .J 

, r n İ mtıl 1 tına . er e... . - S iz de anlarsınız tabii! deot. za basmayaıcağmı söyledi. Onun için atcl V" 
plea, v k ı, ya ı th ı ol rai - Benı f ğlattıklan kadar onlar da ll k b - 1 d k d" f 1 yeyl artık başkasına kir ahıyablliıslniz ayrıldı.~ ..J-
h 1 kl ı 1 ki ntkah o\ ad • 1_ va ı yavrucu , ugun er e en ıs n D i 1 ~_., 
ırpıı ayaca ı. Y m 1• gu~cnler · h"ç yormamalı. Hatta Mahir beyi g-ör- Bu günlerde de fşyas nı al :fır n fi k için - oğrusunu stersen t, jf 

n a Jytya rtt ıt eskf, - Delilik ediyorsun... mek için bile k(ndfsinl zorlamamalı. Gdam gönderecek . mesdede fazla bildiğim yok.· 0 ~J 
alsla karıılış i to fyorunı. Mü- Rizanın mukıvemetfoe Mahir ktzrnış- Ö l d "'il I b l"k b , - Neden y&vruın? AnJay mıyorum . c' !erim de bundan 1b ret.. JJ~. PT 

• k 5 • ye 5 m ya, ge e ı uı _ 1 b hl .ıı b 5 rlJılr vvet a layı 8" r r un, evi ter etti imi tı. arı yllzu n buruşturdu. ı 1 - •1 b 1 ğu Boy e uraya ç uğrama,..ıal' , bizi ıra mi yBptım. iz de artık ÜZe ,~ 

yl rsl • rafta bir od t tar, eş- - Haydi s.:n • dedfğlml yap , d edi!. bebin~crJa~:~~~ ~~ldi;lo{0~~~:n:n nR~: kışının s ebc?l ne? • bu zahmeti eksik etmezıınfı. 11,ı~ •' -~-- o ya kaldan t"... Ner d oı • • • da gll'dü. Dedl ki: - ~ebeb~n o kadar eheınmlyetı yok. - Demek Nermlni bıraıu1or P!'ııı 
kf.u ye föjl e in ... Bir oe R men o kş m QıQv t ab· _ Evet , Evet •• O.:; un bu akşam gel- E~er sıze ka m!ş borcu varsa, _o '" u ben zavallı kızım vabl Klmbllir 111 ~tıl"; 

k t tlyO' ·m~ laya tradı. Aııalatmd kı b r uha· meyfşt Mııhtrl dfl hiç hayrete düşUrmiye· tesviy~ edeceğım. Atelye için soyleyec a· olacak, ne ıstıraplara dOşecek· J";J'rl' 
e , b a y arşı vere ctreyr..n etti, Zavallı l!a 1ın hayre- c~ktlr. ÇDokü Mahir de onun neden bu ~im soz~~r bundan .ibaret.. ben Mahirden böyle bir şef 1',sf 1 ıf 

• ~rln ne borcun olaoillr ki? tinden ne yapacetını, ne dly(c.,ğlôi akeem gelmek lstemedlğ'nl bilmiyor mu, ttl Rıza bir sanıye durdu va lldve ümit etmezdim. Dünyada bertıDfll r' 
- Nermla Jakttd a olacak. ~aoırmıştı. zannediyorsunuz? e ' . ~elebilirdi. Ftkat ltıte onun ~l·..1' 
- Bundan ! a n ? • HaltA b a Gerçi kiracısını bfr ıün evveJd nberl Rlza bundan sonra kısaca dedi ki: - Sonra Mahtrin sızden bfr ricası var harekette bulunacağı alda gelrP:,,,P 

b 6 d ld - 1., ç k- h Rfza cebinden fçlne bin lira konmuş - 1 h 1 k Mablt urı n u aun it ea o u - gormemttıU• On u Ma lr bazıuı tablola- - Şimdi uıl sOyllyecefim mese.eye bir zarf çıka,dı. mek oy e il Dem• . .ıl 
i aa dahi ttlJ>h llylm rına mevzu bulmak için ktrl ra gider ıeiıllm. Mahir atelyeslnl terkedlyor. - Müıüvvct b :ınım bu ıaıfın ı9ınde evlenmeae karar ve dı. ~ r . 

ltDI .. ıı 7~lal% dfrle., .. Yakında 'f&f but kul ıda oturan trn·d.ldaruıa UOr1lvHt abla it te uıl o wnu bln ~lrı var. ... (Al 
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EN SON HABE RLER9 
lngiliz hükiimdarları Pariste 
Fransa-İngiltere Bu ziyaret her iki devletin 

dostluğu dostluğu bakımından 
(JJa~makaltden deaam) 

lugütere için olduğu gibi, Akde
ııiı.de Fransa için de sahilleri bol, 

ehemmiyetlidir 
fÜsttarofı ı tncide • haftasını muhakkak Fransanın ce-

dostlttµ sağlam Tilrkiye gibi bir . . . . • 
ktınete daima ilıtiyaç vardır. Ak- Bir tsırdanberi bu beşinci defa- ~~i sa~~ler~?de ~~çırırdı. Burada 
den~de muhtemel bir harp var.iye- dır ki o~liz hükümdarlar~ Fransayı u bren d ır1 eşegınb çektdiğı1' ufdıak 
tind T .. k. . k 1 t af resmen zıyaret etmektedirler. Kra• ara asın a yanız aşma o aşır . 
w.. e ur ~hy~yı .azelabetnmış odahan .~ı-- liçe Viktorya Parise ilk defa bey- Ölümünden bir kaç gün evvel «Niste 
.,.,.. af er ı tiinilli a 1 uac: • 1 . . .. l d hakk k · · 1 d 

• •w .. • .. nelmde sergmm açılması munase- o say ım mu a ıyı o ur um» 
~ktir. Dıge~ taraftan Turkiye yu~- betile ve 1855 yılında gelmişti. Bun- demişti. Bu cümle onun Fransanın 
ıtelm~ az~mde ve yolu~da ol~n bır dan sonra Kral Yedinci Edvard, cenup sahillerinden ne kadar haz 
trıcnll~kettir. Buraya P.lase edılecek 1903 de de dostluk anlaJIDasmı ta- etmekte olduğunu açıkça gösterir. 

21 Naklecien: S. A. 

Dudunun öldürül
bir hile • • 

mesı ıcın 
• 

, 
Tilki düşündü ve çakala intikam 

alması için bir hile tasarladı 
ecnebi sermayesi dün!ada hük~~ hakkuk ettirmek için, Beşinci Jorj Annesinin Fransanın cenup kıyı-
llirıea it dadiğma rapen çok ıyı ise 1914 ve 1918 senelerinde Parise lanna karşı gösterdiği bu muhabbet Çakal avdan dönünce burada yav· pıı ra etm<'z. Ottellk kendi sers~m'fRin· 

bir. faiz ıetirebilecektir. İngilizler bu gelmişlerd' Kral Yedinci Edvada da tesir etmişti. •ularını l ulamadı. Ve g eceni rı karanh· d 0 n ObOrkilerlnl kaçırmama da acbep 
~ de idrak .....;., bulmımak- . ı. . . K k .. 0 .. tında acı acı bat rmağa ba1lad1. Onnn oldu bari buou O'dor~ ytm de fn'ikam 

.. • "":, • ~ralıç~ Viktorya 1855 de~ı res- ır~w .sene adar suren .Pren_s o- reryad nı le iten bütnn çııkallar da keder- alayım diye söyler.erek duduyu yere 
~dirtar. Tüiln~ İngiliz sermaye- mı zıyaretinden daha evvel hır kere galligı zamanında senenın bır çok ti arkadaşlarının ağlamasına lıtirak vurmak: latedl. 
stnin iş alinağa ba,lamıt olması bu· daha Fransaya gelmişti. 1843 Eylü- zamanını Fransada ve Pariste ge- ettiler. Bur-u duyan akıllı duıtu feryPt etti: 
nun en btlytlli: Mr delilidir. Fran1&- lüniin ikinci günü Fransa toprağına çirirdi. Çakal ~aş· oa ge?en fe\Aketln ıebPp- - Ne yapıy<>raun , malını ziyan edl· 
nın da bu iktisadi hakikati idrak ayak basmış ve ö şatosmıda Fransa Beşinci Jorj Parise resmen iki ledoi kendı kendine araıtırıyordu. N hıı· yorsun. 
~debileceüi ümit edilebilir. Fransa Kralı Lui Fili il • t f d defa geldi. Birincisi 21 Nisan 1914 te yet: Bunu fslten avcı duduvu elinde tut• 

o· P ve a esı ara ın an . • . w. • - Benim yııvru'a•ımm nlıneslne sebep tu. O Zllman da-'u ktn il kf>nilne: 
~rnıayesinin Tiirkiyede İş alması kar- kabul edilerek orada beş gün ınisa- Kraliç7 M:ın ıle beraber gelecegını tfucfunul'l p içlerfdl ·• ÇiinkU onların se~lni - Bir kazadır banma sreldf. Bu- u'!l 
şıhklı menfaatlerimize çok uygun fir olmuştu. Bu seyahat hakiki bir herkesın hıssetmekte olduğu Umumi işitenler burrya kada.ı geliyor fakat sabırdan başka çuf'sl yoktu r. Eğ·r av· 
dli~cek neticeler tevJit edebilir. Şu- ihtilil mahiyetinde idi. 1520 tarihin- Harbin arifesinde yapılmış olan bu • taç Qzerlnde olduk'a rı lçtn onları av· cıya marifetlednıi göstermesem bir e .. ye 
llu da kaydetmek lazımdır ki mem- de vakı olan Birinci Fransua ve Se- seyahat bütün dilnyada heyecanla 1 yamıyorlar. Benfırkllerlııi ö'dürOyorlar. varamaz diye beni ucuı fiaı le bir fak r 
leketimizde a ılacak bu sermaye kizinci Hanri konuşmasından sonra karşılandı. Suotardan intikam a'mak benim borcum adama satar bütQn OmrOm ZaYUrfl fç'nde 

ı ·• y p · h' b. 1 ·ı· h 'k'. d F M k · b ki d olıun. gPÇer, belki h•pist,.n de kurtulamam. 
Puasmam ile aeçıniş zamanlardaki ıç ır ngı ız U um an ransa ütare eyı emen ta p e en Dl 111 k d d , ka , A'·•a uy 1 b-t- lf ti 1 1 • • .. _ w k .. d y rt u unun yavru arına rş ıu gun o an u un mar e e m 

·~aye hareketlerı arasında buyuk topragına aya basmamışb. gunler e yapılmı, olan seyahatte lclnde bOyllk bir ktn b!!slemeğe başlada ortaya vurmakhr. O zamen b3nl ucuza 
biıc mahiyet farkı vardır. Yeni Tür- 18 Ağustos .1855 te Kraliçe Vik- Krala Prens Dögal (Sekizinci Edvard) BOtün dolaş·p i"8Tdli'l yerlerde b,r htıe catm11~a razı olmaz çok pua bıter bu 
kiycye kredi açacak olanlar eski torya Pariste Üçüncü Napoleon ta- ve Prens Alber (Albncı Jorj) rifa- bu'mağı ve b ·ınun sayesinde dudu yav parayı da ya hQlrümdsr veya o• un vo· 
de"' l d . tihlik kredi a makta rafından kabul edilmişti. Napoleon kat ediyorlardı. rulanndan intikam • ımağı düıünüyordu. zfrl vcr~bl lr. ;a111?1 vıırsa bQtcümdara 
iditır er e ıs ebo çl b~ .ki İngiltereyi 100 bin askerle işgal et- Sekizinci Edvard kısa süren hü- Çakal bu dertle dolasıp g~ ze• ken düşorfm. Bn•un omromn refah fç'nde 

er. Bu yüzden r ar ırı yor me w e kalkmı olmas na w E k" d lı w d k k . t ıiostu tilkiye ra,tgeldl. Ve hşıt1dan g-eç rd ' ğlm gibi bir gOn azat olmak lhtl· 
~ bir tiirlil ödenemiyordu. Bugünkü lgd'' . ş 

1 
• ı rdagmNen 

1
n- u~. apr ~ sırasın a çol sıd' zıyyare 2~çenleri ona anlahp ağlama ta başladı mali de vardır. D.yerek konuşmata 

l.red' . h' ti . . tjL--l l- va ı ı zıyaret en sırasın a apo e- ettıgı . anse resmen geme ı. almz Tilki: başıadı: 
mm ma ıye ıse IS ımc1e açı k b. .. .. ld'kl . v· 0 d F l f d k di 1'aif olmakbr. Binaeneleyh ortada ~~U: a rı onudneak'gcp ı erı 0z~ma1n ımı kel radnsız .. almr .. tara ın an en - Nasıl oldu da bu hale düştQn? - Nasibim senin eline esir düşmek 

laaadıakk k ol b' .. d e orya yanın ı rens oga e topra ann a o uş olan Kanadalı Dndunu!l OhıQrülmesl için bir hile düşü tmlı ... B~n lıca'fe · lıne razı olu'> biç set 
ita . ~ :ard an C ırk 0 e~m «oğlum, Napoleonun önünde eğil» askerler namına dikmiş oldukları aemedln ml? çılıarm ıy>rum. s ~n de uç"n dudular lçia 

r..antisa v ~· . ere . sıya- demişti. büyük abidenin resmi küşadında Ç ık al: lceder çe~m,. Onlar fuzu ,t bir lral sba· 
"ten, gerek iktısaden bır zaru- Uzun hükumet seneleri zarfında bulunmak üzere Fransaya gelm· ti - De1dimden bir tnrln k.ahmı to· ilk.tan başka bfr e•y d •Alld•ler. Onhrın 
t'tt olan lo~ltere ... Fransa anlaşma- F k ik' . O d 1 1912 l d ~ş • parhyamıyorum kf, bth ve des1Fe dü~ü- lıepsfnden elde edeceğ n favdayı elbst 
sının Türkiye tizerinde bunun gibi ransayı ~nca 1 se~e res~en zı- .• n. an evve yı ın .a rens ne1hı. Sen ba"a bir akıl öğret te ona tıJ yalnız bJış na benden elde e:terslo. 
lıit ç.ok ba lı . 1 . kk" yaret etmış olan Kraliçe Vıktorya Dogal iken Fransızca hocasının re- ıore düımaoımdsn lotlkam alayım. Ben hazakatli bir doktor ve çok sadık. 
tdilebilir yar tesar en teze ur her sene kış mevsiminde bir kaç fakatinde bütün Fransayı dolaşmışb. T•lkf bir parça dn)nnıfü: bl ~ hlzme1 kArım. Hiç bir ta\;>lbfn çare 

' - Kendini bir avcıya gö~terirıin ve bulamad ğı llletl111re ben ilaç bulurum. 
"""8u itibarla, htgiliz hükfimdarlan- Maraşta yeni bir köprünün Çocuk E'lirgeme merkezi- o~un önünd~n yarab lmtı gibi ahaya· Sıtkın berıl UClZ t iatla satma, h ç olmaz-

Parm ziyaTet etmelerile bir kat • b ] d . d l rak kFç1trsın o seni bu halde gO·nnc• st sabşımdan elde edec~ğln para Ue 
d,ha tarsin edilmiş olan Fransız - ITI şası na 2 Ş an l , D 10 yar ım arı muhakkak peş'ne düş•cektır. Sen de ka~ sen de tıkaralıktıt.n kurtuı u sun. 
1ııaır12 dostluğunu Türkiye iyi bir Maral$, 18 (A A.) - 1~0 metre u- Ankara, 18 ( r\. A) - Çocuk E~lr-· ça kaça dudnların bulunduQ:u eğ~ c n Bu sözleri işiten avcı elir:dekl do· 
""kUd • • . dedir zunlvğundakl Leton arme kopıOnQn ka keme g"nel merkeılrce 16 • 7 • 638 ta· dibine gelir ve orada ka}lbolnrsun. Av· dunun istidatlarına hayran o'arAt k• şa 

e telikki etmek vazıyetin · z•k dJk 'lle ıuradm\ yapılrrış ' I''. Mera rlhlne kadar bir ay lçerlslnC'e 3300 ço cı dudu\Brı vörnnce aendt>n vazgeçerek koıa P"Z"ra glltl ve cuduyu telllla tea· 
CiHAD BABAN simde bfnf erce halk m huzurUe t bay ta ct ğa yardım eCI mistlr. Bunlardan bir 01ubt kkak: dudıılım yakalamata uıneder llm tttl T rll81: 

rd.ado ilk ikaı ık çakılmıştı·. kııımına elbise vermek bir kıqm' da t~ Sen de bu suretle intikam alırsın dedi . - Her tOrlü hutalıta ilaç vermıııfe 

Şekere narh 
kondu 

davi edllmtk suretile yardım görmüşler· Çakal bu h' leyl p•k muvafık bulmuş. muktt dir, l llm, ıair ve alıı 1 1ı dudu 
Viyanad<1kİ eski Nazi dl~. Bir ook fakır aileye de bulgur ve- 'u. Dağlarda hep bu ümit lle do1aşma,.a haraç .. Haraç .diye bağ ırıy >rdu. 

şefleri ea re verllmfştlr. başlBdı. Ve bir iÜtı tilldnfn dediği gibi ~u sesi fşıterek r.u ·fonun yamna 
Mısır Başvekili Londraya peşine bir avcı tııkıp dudaların yıın •ra geltn er onun sö rledtklerlnl işiterek 

Vlyan11, 18 ( A. A) - Bir kaç gOn .d. kadar getirdi ~ Avı:ı dudubrı iö ünce bahasını bir kat d · ha ll"'tırıyorlardı. Bu 
(081 tarafı ı tnoidtt lvvıl bun ya f fltn. mtıe1ln ~erdiğ gı ıyor çakalı unultu ve onları yPktılaınak iev· suretle Q~ güıt gfçti. Üçü cü gOn so-

\ l(onııayondıl Rasyıdan g etlrtlen ce· emir Uzerlne eski Nazı partisi mensup- Loudra, 19 (A. A.) - Çarşamba dasına düıı n. Yanında\t sğı hemen ağ t · nutıda dudu o K!dar buyll'I: bir paraya 
~lill IGptan beher kiloao 28 ve peTa- lanndan 18 kiş! B:rlin'5 rötürülmüşler- gDnQ Londraya g~ltacet o'an Mrnr Baı es fırlattı. Ve bütQn dudutar bunun al· satılmak vaz'yet ne i"eldi ki Um •e bu 

lltt ao, Trabıondau ıetirllen şek.erin dlr. v~ kııt, l'e Londra hükih~.ett arasmda gO· tında kaldı lar. parayı Vel'fp duduyu satın ~lamadı. 
"s>hlrı beh kil .SO k 50 f d · h b fl'Şme er yapı1ac ıı k, Suveyls kanalı bo· Aka1lı dudu neye uğradıfını şaş"· O ıebirde otu•an hl1ku11dar sen~ 
~ 'te e~ dcısu-: ,un _ı.. 82urukş ıa5n0• spanya a yenı mu are e vunca yapılı calc tmrtliz kıtaatı kıştın mııtı Be•lanna gelen felaketi anladı ve lerdenberl adı bl inmeyf'n bir t:le 'e 
"" per-.en e o ır- uruş ı ı 0 - nı k · · w Jd ...._ tılb, hlstal loa ı~keıintn toptan be- S ıı lamanka, .19 (A. ~.) -h-k~mumt melse es g ru~ t!ce tir, yavrularına: mk~ptelad 1. o

1
ou z\ya~et edfp lfdıvye 

.._. kil • karıırgAtıtan tabl ığ : Bugun u umetc\· talyan memur }arı _ Korktu"'uı:n itte ba• •mııa 17,.ldl a kan oktor ar h1r turlü kendlslnl tyl 
11.." OIUoun 27 kuruı 50 sanlfm ve d 'dd. li 6 w • • "'d ml•'erdl B rı d hn'<· d .. .,.llkebtle olarık 29 ku·u 50 tantlm lerle kuvvetlerimiz sras·o a şı et bir •• ·r . Bur un aebebl s'zs'n'z . Ne ise. Akıllı eme w • u y .z en um ar 
'\ta\( te11blt dll f' tla ~ t hklk t çarpııma olmuştur. Neticede hükumete\· Ullı 0rma gıyecekler olan klmıe bir 11 baıına g elm,den ev- h~r gOn kf'derll, mabzuıı bir halde J'•· 
'1tteeaı olarakt k;:ıı,;on~~ d: ~uvafl~ ler geri çekilmeye mrcbur kalmııtardır. . . Roma, 18 (A. A.) - Bugfn Mussc- vel ona çare aramtığa Ç'llışır. Başa gel şardı. Yaklnler!nde:: b rl: 
' Qanledu -, - - Bel 

1 
HüllOın•tçlterden 500 kfşitık bir kunet lınml bir emirname ile bQlOn mnlkl me· dikten şonra bir kurııa1hkla buııu beş•an - Pazarda ber dHde llftç bulm11ğa 

-.lı 15 1 I fOr~ mur~r. 
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_ed ye f kkanu- kaçarak ~ ı!ııalarımıza teslim olmuşlardır. mur1arın reEmf tinlforma giymelerini atmak lizımdıP. Bundan kuıt-lmak fçln kadir bir dudu satılıyor d'ye kendisine 
"-ctbıe ne ma dea D D •• ~nen ı ~ası emretm'ştir. b\r çer" var S'z kendinizi ölmiis srO'l· bBber verdltl za'"an nmtde kapı'd : 
'di1e11 bC:' Beledl~e m<o ısıııce fttıb~z Bacakları kopmuş gebe Hitler İngiliz sefiri ile terin. Ben diri durayım. A\'Cl si,zl ölmüş - Belkl bu dudu bedın df'!rtilme bir 
~lf bapta~ı karar aynen tastık bir kadın cesedi bulundu •• .. t.. ıtörünce muhakkak bırakır. Hep beraber •Uç butmağa kadir olur. 0 dudUJU alıp 
~ , ve 011a rore muamele yapılma11 goruş U uçup gldin. Ben kendimi size feda buraya g~tlrln. 
'bittır 't?ık Belfdlye riyasetine lade edll· Artvin , [ Hu•usi] - Çoruh çayı ke- Beılln, l9 (A. A) _ Bugün Bitin edeyim. Duduyu satın alıp suaya getrrdTlet'. 
15 l~~lnalnalerb Baled~ye _kanununun nannda ve Artvlne yakın L?maıen mev- lnrllterenla Berlln büyük elçtslol kabul Dudu yavrulan annelerfnto nas!hatı· HükOıt dar du1utı~n sözlttrln' lıiıince p ·k 
~lf nıaddea nln 48 ut cu f ıkraaına k.llnde botulmuı ve bacaklaıı kopmu, ederek bir saat sürtn bir mQJikatta bu· Dl dlnleyertk ölmoı gibi ya•tıtar gözle ziyade meınrmn odu ve kendisine altın 
lft t~~ VUi7et idare heyetince de tu· btr ka1ın cesedi bulundu BOkılmet ta· Iunmuılardır. rlnl kapadılar. A~cı uuktan bütQn du · bir kafes yapılmasını emretti. Artlk du· 
•-.ııllll en lıamt fıyatın tatbikine karar bibi tarafından yapılan muayenede ta- ltalya • PoJanya ticareti dların 8~ fçtne doşmüe olduldannı gö· <1.u her gQn en g~zel yemı::kl11r yiyertk 

Otlr. dının re be o'duğu anlaşıldı. _ rQnce çok sevindi fakat dudulardan beş k:af Jslnde rah'lt rahat yaıama~• ba,ladı. 
A.aami liat Cesedin Yusufeli veya İspir taraf- Vartuva, 19 (A. A.) - Bugu~ Po- tanesinin ölmOf oldutunu anlayınca bu (Artas1 YU) 

larıııd ~n Çoruh çaylle gelmfş bulunma1ı lınya htlk 6 netfle ltlllya bOkdınetı ara· scvlccl kedere çevrildi. Canlı göınkPn 
Pırakente muhtemeldir. Taıhklka'a baılanmııtır. strındal ticaret mozakenılerlne baı'Janmıf· akıllı duduyu eline alarak dllerlerlni 

t • talya bQkQmftl namına taıyanın 
Kuru, s. Fransada doX-um azalıyor Varşuva büyQk elçisi müzakerelerde dışarıya bırakb . Fakat dudu yavrulan 
- - fD 1 .ı.. blrau içinde uçup gldi r.ce avcu kendi 

Viyan ada Yahudi mezar· 
lıklarında yapılan 

araştırmalar 30 - Ruıyadan getl· Parls 16 (A. A) - Frarısada do· bu untc-.tır. k d. . 
• 

1 M B k·ı· L d d en ıne. 
rilen teker tum mlkdarı gittikçe azalmaktadır. 938 ısır 8ŞVe 1 1 OD ra 8 - Bey abdal hey dedi. Tım para Vfyaue, 18 ( ı\. A.) _ Yahudi me· 

50 Trabzondan ge yılı içinde dolum 749 bin 567 olduğu Kahire, 19, ( A. A.) - Bugün Bet- edecek akıllı duduları tldeu kaçırdı -n, ıarhklaranda yapılıın tahar• iyat devanı 
Urllen teker halde, 937 yıb lçerlslnne 618 bin 865 velıll Londra•a ııtmek üsere buradan Bu ahmakl1t•ndan onlar gibi beni kan • hn"kta ve kü ıliyetll m kdarda para va '° Kntal tos ..... dlr. Aradaki fark 100 blDdea fuladır. harektt etmlftlr. dıramadı. Böyle bir ahmak dadu da hl9 kıymdll 11)'8 oıkınlmaktadır, 
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" 
HİKAYE 

Bir • 
zıyaret 

Yazan: S. S () REL 

f Baıı dQnka ıay mııda] 1 kat şertflldlr, anlıyor .muaunuz bln kat şe· 
Zeki dostum, laa7ret1mln ıebebbl refli... . 

se:z'lllf gibi filozof bir tavırla : S 3natk a: : - Sız sanat ışkının ne 
_ Kendlstnl pek latif bulmadınız olduğanu b!lıyor musunnz? fçtmde beni 

detll mi? Hakkın·z var. Seneler. onun zorlayan bir şey Va\'. Bu vaziyette ben 

h kk dakl pek uıeıhamets'z oldu. Ma· naı:ııl olurdu kauplık yapabilirim. Diye 
a m sızlandı 

maflb dotruıunu arars.ınız kendisini Uk Ad• b d. dQ S t 5 at 
d f diki d .. k am ııra on : rna •. an 

t11nıdığım suada a ş. m n •n p. diye inledi. B ı da yeni çıktı. Boş dur· 
fasla farklı d•ğtldl c!edı . manın da bir sanat olduğunu yeni Oğ· 

Ben : - Kendisini nasıl tanıdınız? rendim. 
Diye 10\'mak gibi bir münasebetsizlik Sanatkar sanki biç bfr şey olmamış 
)Bptım. gibi ona : 

O: 0:1 ıane kadar oluyor. Bir ti- - Bir az rlaba b•k!emek lazım. Gö· 
yatroda artistti. Par ak bir lstıkb-le nam- recekslniz .• Her şey yo~una girecek • 
.ıeddi. Büyük ıöhretlnl sizin de duymuş Şöhret .. Para .. Her şey.. Herşt.y.. Blr
olduQunmı:ı anırım. Sevl~tik. O, herıeyl denbfre büyOk bir ehemmlyt kıızanaca
ted t etti, benimle ysşamağı tercih etti. ğım. lıln lltlf tarafı bu &fada sfzia da 
Bu ha!ıraya ~i1detle merbutum. Bundan benimle beraber bir eh~mmlyet kazanma· 
başka ta"tfl lmktns ı derecede ndık ve nız ihtfmalld!r. Herkes size, benim gibi 
~ef klrdır· meşhur bir ıanatkArın ev sah\bi olmanı. 

DOGU 

TttBKİYB l Ş BANKAS 1 

1 ' 1 1 
Ktlotlk Cari HesaplM 

İKRAMİYE PLANI 

4 aded 1009 Ural.ık - Hot Ura 

1 • 5ot • • '"' • 

Kendi kendime: - O kadar sournz za gıpta ile bakacaklar. Hatta fena kalb 
H batkı türln olmasına dll zaten tbti· 11 olanlar h tscd bi e edecektir. Şö'.ıretln 

al verilmezdi. Diye t!11St1n~Dm. herlm başımı dönı1ürmlyfce~i mubak- 16 • 151 • ~ , ... • 
Sonra omuzlarını sllUi: - Ma~a- kaktır. Dııfma ~imdi olda~ u glti mu'e· 78 • 

fib bu un fhemmiyetl yok. Pek mes'u· vazl kalacağıma yemin aderım 8' • 
~um nnıününtız GOtbe d~ VJkttle Kftte- Bana karşı gOsterdiğhılz u'uvvftce· 

211 
• 

rlne 
0

1ş!k olmuştu. Katoıiıı neydi? Ateıa nabı kemali tevazu'a teslim edeceğim. su 

111 
n 

• 
• 
• 

• 7611 

• HOi 
• 500I 

H601 

• 
• 
• 
• de bir ıokautacınıiı kızıydı. · Hatta «İtiraflarım I • Diye yezmatı dtl· • 

8 bir tgara ikram ettf bahsı t!lndüğüm uerde d i sizd~n uzun uza Kur'a.1.a.T: 1 M&rt, 1 ır.azıran, ı EylOI 
blrden~:a de;ştlrd!: ' diye b:ıhsetmeği kara~la~tırjım. Dlltüt ü· rurtnc.tka.tı.un ta.ı1binde çıeldlecektil'. 

- Azizim, ıtmdi size son eserimden nQz bir kerre. Bu, 1 zln fçfn ne şeref· En u eW tın.. mevduatı bulunan he 
bir iki parça okuyace~ım. Fıkrlnlz benim tir. Adınız, beılın adı:nın yanında ebe- saplar kar'alara clahll edlleeeklercllr. 
lolıı pek kıymetlidir dedi. Fakat sözü~ü diyete" l_ntl~al Edecektır. 
bltlrmeğe vak.ıt kalmadan odanın kapısı Dutun omrüoüzU dolduraa iyi 

1 
amil- '(Ne. &~f) 

' 
81 Tam.muz i.938 

n 
.. (M]!q 
Opp..~ 

\ Alameti Farilca 

I 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

lmlJ'Umda Sabş yeri: NEŞET SOLAKO~LU n Orıafı 
OarciJJu.pıaı, Kavaflar çarııaı 

Erzincan Seroloji ve Bakteriyoloji 
Müessesesi Direktörlüğünden: 

Clnsl 

Dana (1,5 - 2,5 yaşında) 

Saman 

300 
45000 
70000 

l\llkt1n Muhammen bedeU 

Adet 

Kilo 

Kilo 

2400 00 
1800 00 

700 00 

bJı: ..,,, .... 

180 .. 

135 00 

052 51 

Erzincan ıseroloji ve bakteıriyoloji müe.!'sesesinin 938 mail yılı içinde Uıt.tyacı t~l..D 

açtk ekslltımeye rıka!nldığı yukarıda cins, miktar ~ muhmmae bedelleri yazılı daU-, 

arpa, sa.ma:nın ihalesi 29/ 7/ 938 cuma günti .!;a:at 13 te Erzincan Belediye d.atrealnde 

icra edilecektir. Şart.namcle!ri görmek istlyenler her gün müesseye eelmeleıri .e 
ihale günü % 7,5 muvakkat temin3.tlarmı ve 938 Ticaret Od:a.sı vesikalariyle ı>ır~-

te Belediye da.ilresinde müte~kk.ll satın alma komisyonuna mfılraicaatlan. , 
(No. 524) 4-2 

Sarıkamış Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

h 1 ld e kısa boy:u toJtoparlak !erden sarfınazar, yalnız bu hal, s .ze ve 
ız.a •Çi 1 v , . ., ı k ı ı · blr ıf ·h E hld~etıııden kıpkımızı olmuf p!:tlabıyıkl sıhen ge tc; .neE e dı tı ar ve rzurum 3,500,000 üç mllyo 1 beşyQz bin kllo oduı kPp1lı zarfla elrsiltmıye konulmllf 

bir ada'D b'r gölke gfoi oda:ııo ortasına şeref vedlesı o ·acakt:r. tur. İhalesi 8 Ağııstos 938 Pazartesi saat 16 da s~rıkımışta ukert satınalını kf• 

d""t- 8 1 ,.. - C"' bir u •aııaladı. Fa· Beriki: - Faka. do~tum, bana bu v ı·ı· "'• d mi~yorurıda yapılacaktı r. Zarflar lbah saatından bir s~at evveline kadar tabısl 
.... u. en guruıı .. .. il d r d ~·ı '" ı d. d a 1 ıgın en. kat sonra plşk'n bit tavırla dostu;nıı sıra a şare e&ı ı para .azım ıyo • u. • edilecektir. Şartnamesi her glln komisyoııdil görülebilir. Muhammen bedslf 4' 

. yakltştı. Kaşlarını çatmıs o~duğu halde Sanatkar - O dıt o1acak .. Sabret· Erzurumda yeniden yııpı'makta o'an lira ilk temiJatı 3150 liradır. (No. 541) 4-2 
~ k· m•~~. ~rec:k~lL E~~ bk~~~Wn~nın~~~llra~~~q -----------------------------

( er. . . ı d. dl bomba gibi patlayac2k. b d 11 k ifil k.ıı • .. lk U ln•aa 
- 'Nihayet s!zt e:e grç r !m _ ye Hiddetli ev sahibi ıözlerinden yaş e e eş argır a.samı ma .. 

homurdandı. Sonra bfrdı:n Onu~uzdekl gn'ecek kadar kahkıha ile g-llltıü. Son· tı kapalı za f usu!ü lle ek.a
1
1tmeye ko· 

manya ılo:ıu n elleıile dehşetli b.r yum· ra yeniden fevkalade kızgın bir tavırla nulmuıtur 
ru indiraıtrek haykırdı : S: ztıı bomban z biç bir z:ıman patla- 1 · Elulltme 11 Atustos 938 Pdr· 

_ Yemin ederim ki btn hayatımda mıyacak diye bağırdı. Yaıamak 0 ka· şembe günü Paat 16 d vi!lyat daimi 
ıiıtn ıibi garip bl! artam g-örmedl~. Ylr- du ınc.eş'l ki.. Arbk insanların buna encümeninde yapılacaktır. 
mı ıenedenberl bu evl kat basa .. ıle kt kulak verecek ne halleri var, ne de va- 2 Muvakkat temlnab ( 1724) lira 
raya veriyoru:n. Bu ıızun zaman içinde kitlerJ. ( 93) kuruştur. 
aayıaız kiıacı deai~tlıdlm. Yeniden bana döndQ: YEğanfm il· 3 • istekliler evrakl fennlyeslol vl-

Bu sayede frsanların her çeşfdiıl sede okuyor. Sınıf.nın da bhiııclsidir. ıayet dalmt eLcümenlnde ve Nafıa mü
J&kından t.uııdım. Bununla beraber si· O:ıun dediğine. bakılırsa artık böyle şey- dürlüğütd' okuyab.llrler. 

Erzurum Kültür Direktörlüğünden : 
Use ve öğretmen oku1Jannın 1938 • 1939 ders yıh yakecağı fçln azı 13 

çoğu 180000 kilo Pelit odunu ile az ı 230000, çoğu 280000 kilo çam o1unun 27 7 
Çarş'inba gQnü saat 15 de ihalesi yapılm1k Uzre kapalı zarfla ekslltmeye kOO 
muştur. 

Muvak"at teminat 956 lira 25 kuruetur. lsteklilerfn küllül' direktOrHS 
müracaatları ilan olunur. (No. 512) '4-4 

Erzurum imar Birliği Başkanlığından: 
Wı rlbielnt rOrd1llümü hatırlamıyorum. lere P .k metclık veren JOkmuş. 4 • ls!eklll~r rcsmt gazetenin 7-5-

Masanın yanındaki sandallyeyt h zla SanatkAr: - Ab siz s . nat aıkı~ın 936 gün ve 3297 sayılı nüshasında lntl- __ 12 - 7 • 933 de artırması yapılacağı ilan olunan iki takım nümun 
çektl ve ona ata biner ılbl oturdu. Ma ne demek olduğunu bilmlyorsunuı, diye şar eden talimatnameye göre 938 tak- gunu uzatıldığından: 
uya b1r JUmruk daha atarak. yeniden yeni~en ş'kAyct etti. Bbıiki hJ ~re ıle vlm yılına mahsus Ehliyet vesikası ile 1 - Murat Paşa mahallesinde Üçüncü Umumi Müfettişlik binalan ruro 
tıaylmdı: gülcıu: _ , birlikte ticaret odası vcs'ka .. ı vesalr ev sahasında İmar B rliğinin yaptırmış oldu_tu iki Nümune evinin mülki7eti 

_ s z 1en khayi lstemcte geldim Bunlar yuksek mevzu ar. l<a- " • ) zarf usulile satılacaktır. 
1 bam beni o~utmadı Böyle ıeyler kflnu· raklarını muhur mumu ile iyice kapatıl 

Anlıyor musunuz ? Kirayı.. A tı aydan- · . _ - , . 2 - Bir numaralı evin bedeli ( 6856 ) lira ( 42 ) kuruş ve iki numarala 
1 nl atlattınıı kafi drğll mi? ş~lu"nca bir şey anlamıyorum ve ıçlmde m f ve muburlenm ş bır zarfa ko~p hl· 6877 ) lira ( 3 ) kuru~tur. 

ber be , buyuk bir sıkıntı duyuyorum, Yalnız iyi· ılncı maddede ya21lı saattan bır saat ~ 
Dostum fena halde boıulmuı,u Be- ce 8nladı~.m bir ııey varsa buaün de .1 k d ıı:ı t d . t e cllmenlo 3 - Biri:ıci evin muvakkat teminatı { 514) lira ( 23) kuruş ikinci evin (~ 

l kınlı hım dı onunkın:fen aşa- IS v • evve ne a ar v cıye aım 1 e (ira [ 78 ] kuru tur. 
n m f ,. • sfzdEn btr ıey koparamıyacıığımdır. göndermeleri m~cbıırldlr. Postada gecik- ş 
I• detlldl. Fakat 0 btr ham!eda kendini Bunu söyler söylemez, srlim ver- aıeie k bul edl' ez No 562) i-l 4 - Artırma 26 • 7 - 933 Şıh gih~ suat on altıda Belediye binasında ~ 
ıopladı Onun omuzunu okşaytrak bana medtn h'ddeıie ç kıp gitti. r a m { ' set odasında topla ıacak imar Birliği komisyonu tarafından yapılacaktır. 
tillllltı: Ya1nız kal nca dostum: 5 - Zarflar o gln saat on beşe kadar alınacaktır. ( No. 533 ) 4 - 8 

- Size babıc. n bir adam ta'tıtma~ - işte sanat bir takım kt ba ve ıuh· T · tl D kt"l D"k" 
h bahtiyarım, Al ctı.ap ~e boynk. bı• suz insan'ar tarahndan nasıl istihkar c- emına l a l O, l IŞ 
.. uh. BunU!lla beraber iOnun o~ hı saa dlllyor. Fcıkat ben yine nevmit olmıya· Ve her DeVi makineler 
tını hiddetli geçirir. Geri ka an zama· cıQnı. Çünkü nihıyet bu para canıısı t · t I 
nında da htddetlenmek için sebep ıra· ıhtiyar bütün dünya demek dAğltdlr. Biz amıra 1 yapı ır 
makh .. Dslma böyledir. işimiz!!! bakalım dedJ ve müsveddelerı 

Sonra gQ\crek bana bakti. eline aldı. Fakat ben orada daha ruıa 
Ben hayret ve esef ~çfnde fU hale duramıyacağ,mı aı:la:lım. Ona : ' 

ha' ıvordum. - Bugün ka\ın. Başka bir iUD, mü-
E1 sah'bl oldu~ur.u anladıtım h?d· salt bir zamanda bu b' h1e dair konu· 

detU zat: - Artık böyle parlak sözlere ıuruz, dlyertk ayrıldım • 
karnım doyJu. Bugün sizden para alma
dıkça ıuradan bit adım atauyaca~ım 

ded•. 
Doıtum şimdl beni b raktDJf onu 

lkllaa çılıııyordu : 
- Fakat az!zlm.. Size bir az drıha 

btklenıenlzi 11öyleınf1tlm.. Blllyorsunuz 
kL Şu sırada .• Bnlkl zoraki bir kahka 
ba kopardı : - Hıı.h şu mt sele, tamam. 

Bunu aoy!emiştf kl g-özü y.ızlbane 
tıtünde, dos•umua bir az evvel okumak 
nzer• bana verdlli kAğıtlara lliıtı. Uza· 
11..ll'ak aldı ve bakb. So ua tf krar masıı· 
ftlD Dzn!ne farlala"ak yeniden hayKırd . : 

- Bahsettiğiniz lu Jar daQil mi? 
İtle bu 1Iaıl .• Blinhı l . Diy.: 1ı.ı lcdl. 

Posta günleri 
Alabra • .tdaa•.ı • Trabson P1taJan 

GIGf Gellt 
0U1nartea1 ıs ou.maneaı 'l ,H 
Puartul 18 Pa.za.rte.ıl H,H 
Qa.rfambı& 18 Per.,eml>e 18,30 

Kan • Ain JONlan 
ou.m.artıM1 u.17 oumartesı 13.ıa 
Pazaırteaı 13.17 P&ze.rtıes1 13.13 
Pertmnbe 1s.1'1 ca.rpmb& ıs.u 

• 
Olt. • T•rtam »orialan 

Ctım&rteat 10.00 Pazarteal 16.0t 
'I. Ç&rfamba 11.M 

Riza ·Vatandaşlar 
Slla\h Fabrikası karşısında 

Bay KAYA hanesinde 

Erzurum Tapu 
Müdürlüğünden: 

Erzurumda Avukat Omer Olgun 
grzurum Noterlittnden verilen 16 Mayıs 
ns tarih ve 940 sayılı vekA!etname ile 
ıaiz bulunduğu satibiye•e binaen mü· 
ıekkilf .Mu~taf a oğlu Mehmet Sab i So 

'an'ın babıısı Mustafadan kendisi ile 

ilğer veressye intikali lhıgelen Etzıı· 

·un( Tafta köyünda vaki bir kıta çayırın 
ı~tlkaten tescUI talebinde buluomu1 ve 
~u çayırın tapu s 1cl inde kaydı olma· 
nasına b naerı senetsiz taearıuf .. ta ki· 
ıasen muamele yapıltc gına gö:e bu 

Kars Hayvan Borsası Satıf 

ç.,ıı .... 
Ôktıs 137 
lnet 167 
Kof\l ikbt 16S 
Manda 2 
Bota 1 
Dau 11 
Ôkq ı• 
Toklu 75 
llar1a 364 
Kuza 64 
Keçi t6 
Yapaı 86 
Tere yafl 170& T. 
Erlamtı yatı 6 T. 
Kaşar peynir 8 
Salamura ya2Sl'Z P. 71 

~,,,,.,, 

47272 
S7;ı06 
336M 

710 
!00 

2252 
910 

S695 
1818) 

l62S 
780 
7~9 

2i 215 
100 
600 

lt,62 

[ Temmuz birinci hafta ) 

Mn .,.1z Bn gllhrı 

Kr. 
7 
6 
6 
o 
o 
• 

10 
t1 

8 
10 
6 

51 
52 
00 
00 
2 

8. 
14 
0) 
00 
00 
00 
25 
01) 
20 
75 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 

Kr. 
13 
11 
14 
7 

10 
10 
10 

13 
u 
n 
8 
s~ 

f;7 
6S 
30 
a 

8. 
83 
92 
6S 
74 
0) 
00 
88 
50 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

r. 
ıo 
9 
ıo 
o 

ırs 
8 
ıo 
12 
ıı 
12 
7 

00 
00 

00 
00 

o 

e 

k 

) 

1 
s 

g 
Vı 

il 

t 
e 

g 
la 
el 
k 

~· 
kı 
l~ t 

lis 
se 
ti 
ti 
Ti 
nu 
iJe 
ın 

1.{t 

ete 
çd 

Boyle çoc . kca şeyh,ılc vakıt öldü 
rc!c ğıcJze p: r ka,at dıran b,r JJ tutsa 
nıt daha isabet i ola:ıı y.,cak. mı ? Ala· 
r.a~lı'arıııızı ldue t l-nck.t"n bıktım. 8a 
krnız b!zim komıur. u.rı abdal oaıu köşq. 
~ekl k S!\b n yan na çırak ılıdl. Hafta 
da ü' 1 ra alıyor. Bence bu ab1al otla 
nıu ( mqtf, sbhı bu od y baykuı g\7.>i 

Si\htb va Baş 11ubarr!rı 

Cİ llA D BiBAN 

;ayırda aı lkal taurrufiyesl mevcud 
>lanlar varsa tarlbi ua.~dıın itibaren 
15 glln zarfında evrakı mtlliltelerlle 

ın 

le ., 

Umumt Nt-şrlyati 1.:ıare Ed n Yazı 
işleri Mtı :ıü ü: Baba.dır otLG.Et'\ 

\:ekilerek incir çekirdeği ffo!d ırmıyacıı.k. BasıldıOı yer: DOGU Baaımevl 
f81ler itla yapbluıat ıe ınellklc11 blıl 

'trlikte Tdpu mü :f0ri1atlnt vJ ' tabkikııt 
~ünQnı:!e mah1ll1 l<ie .bu'mıacık tahkik 
ıneruu•una mürtcHtlurı il!n o'unur. 

( NJ. 561) 
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