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G CINDELll< GAZETE 

İDARE YERİ 
Erzurum Gölbaşı DOGU Basımtn· ı 

Pazartesiden maada hergiln çıkar 
Sa}'ısı her yerde 5 kuruştur . .. 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

~ngiliz - ltalyan muahedesinin 
nihayet tatbikına geçiliyor mu? 

KALP PARALARA DİKKAT! 

Polis ehemmiy~tli bir 
kalpazan şebekesini 

meydana çıkardı Trabzon - Köstence 
·yolu hakikat 
· oıuyor mu? 
· şehrimizden evvelki gün ayrı-

larak İstanbula dönen LehJi 
iaı ~ teci arkadaşımız transit yolu 
6ıcrinde bilhassa ehemmiyetle durdu. 

~u uğurdaki merakını da gizlemedi. 
e bize dedi ki : 

- . Transit yolu bizi çok yakın
dan alakadar eder. Zira Iranla ehem
toiyet)i bir surette ticari münasebet-

~Ctiıniz var. Bugün İrana sevkede

Ccğiıniz malları Şimal denizinde va
r>u~Jara yüklüyoruz, ve İran körfe
f hıtıe k::adar bir seyahat yaptırıyoruz, 
h ~ın düııyanın masrafını yapıyoruz , 
, 'tn de vakit kaybediyoruz. Eğeı 
1~h lat ve ihrnc.ıt emtialarını, tran
sıt Yolile sevl<.edebilsek ve Traboznu 

~~ Kö.;)tenceye bağlasak, dehşetli 
ır knzanç temin ederiz. 

Bu fikir lizerinde durmuş ve muh
~creın D~nizl-,ank direktörü Yusuf 

/.ı~.ı Ônh/in nazarı dikkatini celbet
ltıı~tik. K'!ndisinin Trabzonda tetki-

lspanyol kükümetçileri bir 
hac bin ecnebi gönüllüyü Bunlar kalp }'ÜZ kuruşlukları 

' • ,. d • l sürmeğe çalışıyorlardı. Şebekenin diğer 
gerı gon ermış er efradının da başka yerlerde faaliyette 

Franko tayyareleri Barselona her bulundukları anlaşılmıştır 
. . •• k• k b b 1 tt 1 Şehrimizde faaliyet göstermek lste-bl rl yuzer ılolu om a ar a 1 ar yen ehemmiyetli bir kalpazan ıebekesi 

E•zurum emniyet müdürlllğUnQn di}tkatll 
mesaisi ile yakalanmıştır. Tahkikat ha
raretle ve ebemmfydtle devam etmekte· 
dir. 

Kimler )·akalanın.'! 

Pıyasaya k.aJp para sllrüldOğünü gö
ren emnJyet teskllltımız , taHlerl lı üze
rinde ve bütnn cürQm uoeurlarlle teba
ber ya kalanı ak için , blr baftadanberl s:
kı bir •a'klbe girlşmış 1i. 

Tahkikat eş'dl edilmemek. için fev
kalade melı tu 11 tut ılmakta tır. Yapabil · 
dlğlmlz fs'lhbaratı ok.uyucu 1arım1ıa bUdl-
riyoru:r:. 

Erzurumda y.ı.kalanan ve nezaret al
t nda bu'unan ik.I kişidir. Blı inin ismi çok 
uzurdur. H t .z Mehmet Tal'•t oğulu Ce
mal Utkan, dl~erl de bunun dayısı otan 
Bll!l Saymandır. Her iki suçTu da cürmü 
bir bitlerine atretmt kt~dirler. 

Erzurum Emniyet Dlrektörı1 i 
Nazım ARDA 

1 

~at ile meşgul olduğu bir sırada , 
~1 

&ün bu mevzua avdet etmeği çok 

Bunlerın Tral:>zonds, batta Jstanbul
da eerlaleıinin m~vc•Jt clduQ:u söylen
mtktedlr. Ancak Trabzondak\ şerlkleıln lar alıyo.lar. Yolda boz~ur~ bndur,a • 

lcın.,i buluyoruz. isimlerini bug.Unlük tahkikah •ş'<ll etme· sartediyorlar. • 
mek için vermekten sarrınuar er.Iyoruz. N1hayet E·zurum'l g'ı!:llyo :'a ·. tç l~rln 

.h L'!hli ·me lckda~,mızın sözleriııin 1 

/nı~n aynını Haziran içersinde 
/.~bz >na gittiğimiz bir e nada, edin-

l··; hb b 1 den bir danesi ayrılarak E'z1acın latıka-ç a a ~a' u~ ar 
ti do"'ru yol ahyo· '-'ukarda lslın-Trabzo11da basıldığl ve yapıldıtı tr h· ıne ne & 1 

J 

mfn edilen nU:el ll • atarı Uç ah'oap çavu1· r Alt tarafr 4 ünciJdıe) 
121ıniz intibalar üzerine gazet~ sü-

~~nli\tına geçirmiştik. Ve demiştik 
1

:. lık zamanlarJa belki ziyan bile 
tt"1esi · muhtemel olan bu hat, As· 
t•Yı Avrupaya bağlayacak yegane 
at olduğu için, hiç şüphe yok son

l'ıt\ 

FIKRA: 

Eski bir Paşaya dair i 
Odamdaki duvar takviminin 

dünkü yaprafında ince bir yaza 
~ ilrı kazanacaktır. Bu seferler aym 
ı ~tl\ıinda transit yolunun işlemesine BuJiln/61 de büyiill fı11Jliyetlere salı ne olan lngiliz Baş:Jekalet dairesi var: 
ili "Tiryaki Hasan Paıanın Ka-
tt lrtıet edebileceği gibi, emtianın H.oıra, 27 _ Hariciye Nazırı Koni kında tahkikat yap11ak üzere ispanyaya ·· u · t" 1013 C · 
d · k . nııe muzarrerıye ı ema.zı-e Doğu vilayetlerimizde ve ge- Ciyano nglllz s , firl L'lrd Pört'Q ka'>uJ g-öndeıll. c~k komisyon fş ı bQla mQza· ' . 
tek l f d d h etmiş ve uzun konuşmtlar yapılmıştır. keıe safha:;ı ndaı.11:. Barselon hükQmetl yelevvel 27" heaap ettım. Bundan 
lı ran ve hatta A gan a a a - - k Jı. J- l k 

ttuı1 ına} edilme'.erile de revaç gö- salab1yettar muhafil, evvelce imzalanar gönüliOl.rln geri ç ~ kilalESİ moselesin~e ury.u% ır . o~t &ene. evve se se-
t k mu he 1e tatbikatının gö:-üşUldü}ünü d: ko . tro!un deva'.Dlı olmasını is~emek- nını aımış ıhtıyar bır adam, /m-

Ce lir. tahmin etmektedir. tcdir. Barae!on hüku 'leli ke~di sınıfla· paratorluk merkezinin bütün ihma-
l O Zaman bu sözlerimiz, bir çok- Bnrselona yeni J>h• hava hücumu rırda bulunan bir kaç b'n gönüllürOn lin~ ve kayıtsızlıfına rafmen, ba
ltı tarafından tasvip P.dilmi~, bir Barse'o11, 27 - Saat 15 de alAr111 g r1 çekl'd'ğlnl blldlrmekted'r. kım•ız, malzemesiz bir aVUf erle 
~ok kimseler tarafından da haya!- düdükltrl çısldı ... Ht~kes sığınak.lara 11

1
tl· llüliünwldhJ ln bh' muyaffakl~·ctl kale•inin karıısına gelip yıfılan 

rtttatı·k . . . . 'k c' t-ltl. Ş hr:n uz 'rııı9 gelen Frank si u A d l 
•. l le attıham edılmıştı . tayyaıe'er yüz-r ktloluk bombalar attı - Barselon, 27 - Hü\ı..Q :net kuvvefü ... macar ve vu•tarya or u arını 

"ıtklrabıon - lran transit yolu bit- lar Otuıdn tazı8 ölü vardlr. Yüz yirmi ri son taarruzlarında elll kilometre bozguna utrutmafa muvaffak ol-

Mareşal 
Fevzi Çakmak 

lstanbulda 
İstanbul, 26 (A. A.)- Genel 

Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak buraye gelmiş ve istas
yonda Beşvekil Celil Bayar ile 
diğer zevat tarafından karşılan
mışbr. 

Fevzi Çakmak Celil Bayarla 
birlikte doğruca Dolmabahçeye 
giderek, Atatürke tazimlerini ve 
teftiş seyahatleri etrafındaki in

tibalarını arzetıniştir. 

1 llzeredir. İrandan gelecek mal- klş\ yara'anmıelardır 'çeriye glrmlşJerdfr Hüktlme~c\~eıln muıtu. 
ltırı h l T b 1. . d 'l- llfıktimctcfü•r bir lrnç bin mailevlya'ı kuvvetl'dir. AsUer pek g-afll Küçüklük caflarımda onun meselesinden baıka bir ,ey defil-
~ik c e ra zon ımanı ınşa e 1 u\)olillüyü ucı·l uiHiir.müşl : r • v'a 'l mı: lar, batla uyku ballrde bulunan 1 . . .' _ . 
~ok~t.n .sonra, bu yoldan geçmesı J....,r,drl', 't.7 - Bombardımanlar halr, pek çok FrankJst esir edllm'şt:r, m_a.c~ra arını, ikı muttefik orduyu dir. Gent;lik, ihtiyarlık, vaaıtasır.lık 

ık bırıbırlne katan kurnazlıklarını ve caresizlik büyük bir ru.hun ve hsadi olacaktır. ' 
E · l y DA tatlı bir masal gibi dikkatle din- celik bir iradenin yamnda adeta 

bek ger, randan gelen mallar, hiç HATA lerdim. Ayakta duramıyacak bir düıünülmesi la.zım gelmeyen bfr•r 
A .. lcıneden, Köstence yolile dogr-uca h ld "· ------------ a e iken kendisini atının •ırtına unsur gibidirler. 
k r~Raya sevkedilirlerse, elbet şu ı b A b iplerle baflatarak kati neticeyi el- Türk tarihi bu dü,C:tnceyi kuv· 
... t:fiyet, İran cmtiasım Türkiye üze- Halepten ge en ir ra de etmek i<;in yaptıfı hücum ka- vetlendiren nice bin vaha ile dolu· 
loll~ ç.evirecektir. Hele . eğer Trab- famda hala eski bir kahramanlık dar. Ve bu halile o, genflifin g6.z· 
lli \\n kalkacak vapur Samsuna da t • k • • ı ı d d ef saneai gibi yaıayıp gidiyor. leri önüne acılmış deterli bir ibret 
kc:~dığı taktirde, ihracatımızı da çe esı oy ere sa ır } Anlaıılıyor ki, yurt ifin feda- vesileai ve bfr imtisal numunesidir. 
c,k:ş miktarda teşvik etmiş ola- karlık, nefsinden feragat bir ruh Bakadır DÜLGER 

ır\ 

bir O Zamanki sözlerimizin, Lehistanlı 
~i . 'iaıeteci tarafından teyit edildi-

Tekrar Halep hududunu geçen bu çete 
efradının bazıları teşhis edilmiştir 

DJGUNUNGÖRDüGOFAciALAR 
nı g·· 

tıld1.tk 0 rmek:e doğrusu çok memnun 
tı~n · ~nladık ki, A vrupada bulu
btitu "c Iranla münasebatta bulunan 

l~ııc 11 
devletler için Trabzon - Kös

tıl-c ckvapur seferi büY.ük bir nimet 
~ tır. 

CiHAD BABAN 

(Alt tarafı :J llncllde) 

An akya, 26 (A A) - Kayıt işleri 
büyü1: bir intizam ve sükunetle devam 
etmekt4'c1İr. 

Dün Ceyhaniy~ clvarındakl bir çitt-
i k, H"febln Hamafll ve Harem nahiye 
lerlt den gelt n on beş Arap t nafıa da o 
taarruza uğramış ve çiftlik ve\ılll yara· 
lanmıştır. 

Bu Araplar bundan ıonra Şar kt 
Ayrancı köyüne de tearruz ederek ateş 

açmı~Jardır. Bn köy yo1u üzerinde Tdrk 
lfstesfne rey vermiş olan bazı Aupları 
c öğu ll Jltrdlr. Tt krar Halt-p hududun'l 
g-eçen bu çete t f<adının bazllarl teş 'ı1s 

edlimlş bulunmaktadır. 

TOSUN AGA 
Bugr.lnün tarihinde bir yaprak teıkil edecek olan geçmiş bir faci

ayı bir iki gün sonra neıre başl1Jyaca(Jız. Beı altı tefrika tutacak olan 
bu uzun hikAyeyi okuduklan sonra, bu milletin içinde daha nekadar 
Tosun A(Jalar mevcut oldu(Junu h1Jtirlayacak ve ibretle dD.ıiJnecekslniz. 



Erzurumdan Şarka 
gönderilecek postalar 
Postaların şehrimizde fazla bek
letilmeden sevkleri temin edildi 

Erıurumdan Kaıs v~ A(jl'lytı y(j •de ilecek postalar 11, Tr•bzondan {/e
len postal11r/a harek~t ve muu<ı!ialat .•ııatla ı uygun o madı(jt için, pmıtala
r111 şehrımiı:de liiı:ıımsuz bekletilrliğini yazm ştık Bu şlk;iyeti ehemmiyetle 
nazarı dikkat~ alan ErZıırum Pos a Mfldiirlü{jü derh'l IA:um gelen ff'şeb
hi•s ( aeçmiş ue halkın hu ihtiya.ctr11 <lı tem 1n etmek suretile vazifı:sinl 

yapm şfır. Kendi idaresine m udu iş'er .ie gö~terdiği dikkat ve tliizWten 
dolilyı El zurum Po<1fa Müdürliiğiine halk 1111mwıı teşekkür ederiz. 

Po ;f11. Mü<lrirün '.len dün /ıtL husustu aşağıdaki u.ektubıı aldık: 

HOÜl' uazdı•sl :\lüdüı·Hiüline 6- Hıısankale - Beyaz.tar. s nda 

1- GaBtenizln 10 Temmuz 938 halen haf ada kıırşılıkla iki sef .. r 
tarih ( ve 187 sa)ı!ı nüshas nın b!- y apılınaktad r 1 A tustos 93B 
rincl sayıfuında müntrş·r «Erzu·u 11· den it baren Sılı, Cuma gü"Ieri saat 
dan dtha Şuia g decek postacar 13,17 de Erzurumdan trenlerle s•v-
lüzumsuz bekletil yor» bışlıkiı yaz ı kolunan fs~tnbul c'h•.tl p"'s'al•rı Ha-
Ozerlne vaz\veli nıuvazzatıan ldarel sankaleden aynı gUnlert 18 de Ağrı 
u'llumiyeye yazmıştım. 

2- Uınumt Müdürlükçe a lAka
dar makamlar nezdiode ysp tan te 
şebbüs so u ıda: 1 Ağustos 938 ta
rlbitıden ltibtren trenler Erzurumdan 
Pazar, Salı, Cuma günleri saat 13, 17 
de hareket edrcek, Salı, Pe Ş'3mbe, 
Pazar günleri de saat 13, 13 de ~r

zuruma gelec4'klerdlr. 

3- Bu vaziyete gö e Cumaıt si 
ıünü 7 30 da Puartesi ve Per~e:nbe 

günleıi 14,30 da Erzurumı gelen 
1 İstanbul poştaları ertc:si gllnkü lrdnle 

Kars cib~ttne sevkecilccekt'r. 

4- Salı ve Pazar gUrılerl s11at 
13, t3 de Eızurumtt muvasalat eden 
trenle s jVk:edll 1n D Jğu po ıtala ı 

ertu\ günler saat 18 d,. ve Per~em · 
be ıünQ gelen de Cumart~si giınü 

ıeat 15 de Erzurumdan hardket eden 
Trab10ıı postalarlle lıerlye gönderi· 
lccrktlr. 

5- Bu fekli s:f ira göre posta
ların geltı ken de, giderkeo dıt bel
letılııeden sevk.i temin rdilmlş ol
duzu cihetle ayrıca Erzu:um - H4-
saokale arası'lda sürücU tlk ıhiasına 

lüzum kalmıyatağı tabii:fü. 

Kuyseride şehir oteli 
Kayseri, [HJsusf] - Kııyserlnln o

turuh bilı c • k blr otelden rr ahrlml} etl ı ı
klden beri şlkayt tlere yol açıyodu Bil 
hassa fabrikalar şeb.ine g"dlp gel ~nler 
bu mı.hrumlyetten mtt şckkl idiler. Vali 
Adli Bnm~n bu m·s~leyl et emmlyetle 
nı zarı dıkk1tta alarak şehrin şerefıle mü
tenasip gt zel blr c. t ıl yaptırmata karar 
veı m\ştir. t ab s!Eah id1trel husnslyece 
l:mln edllm ş oıa.ı ş h r < t lınln lnşan
ra ytkında baflıtnlcJktır. 

HAVA 
2i • 7 - 988 &aat U raporu 

Rüzgar sürab : 2 · 3 me' re 
Rtızglr istikameti: Şimal 
Kwu hararet derecesi: + 29.2 
Azamt hararet « : + 29 3 
Asteı1 • • : + 13 6 
Rutubet • ~ : Yo 22 
Yatıt : Yok 
Hava tazyiki (Erıurumda): 609.n 

c « (Denb: seviyesinde): 754 4 

cihetine tabr!k f ttlrllr cek ve P .ırş'n 
be P dZar gllnlerl s . at seltizde HBsan-

kaleye muv selet eden kaza A~rı 
c beti postalttrı da o ıünler saat 
9,nO de Hcsankaleden gfQen trer.ıle 

Erzuruma sevkedilecektir 1 
7 - Hasankele, Bayazit arası 

postalan s :ft'rluioio haf tada üçe ib· 
lagı ldarel u numiyece öteden heri 1 

nn'lrı olki.tlte bulundurulmuş vefa· 
kat tabstsat vaz' yetiniıı müsaad siz· 

liğl bunun kuvveden f ılle çıkarılma· 
sına şimrtfye kadar imkan bahşet

memrş1ir. Bu S( ne yine tabs's ıt va
ziy !ti pek de müsait ol mamasına 

rağmen bu meyanenln haftada heın 
iki ve hem de üç sc:ferlt olarak mü· 
nakasaya çı\rarı'ması münasip görül· 
müş ve ne s ferli müoakasa b:delf 

blllc" vazlyı tlmizln müsaadesi nis· 
betiade takarrür elt ~i taktirde üç 

s ~fer flzerinden ihalesi ta'>li bulun. 
muftur. 

Bil vesile saygılarımı taktim ed ~~ 
rlm. 

P. T. T. Müdürü 
F. Barm 

Yağmur ve dolu 
Ersisde çok 
tahribat yaptı 

Meyva ağaçları doludan 
büyük zararlar gördü 
Yı;sJfeli, [Hususi] - G'çen gtln 

kazem·z n E sis köyü11e şldd• tll ya~mur 
ve dö'u yağmış mühim zararlar ver
miştir. y oğan do u köydeki ağaolar n 
meyva ve yap·aklarını kamUen.dökm.,e, 
yetlşm·ş olan ekinleri sebzeleri tahrip 
et ınlstir. 

Ş ddef i akan eelller bir çok tarlala
rı ve bağları harap etmf ş, bir ev ve bir 
ahır y.kılmış, iki hayvan telef olmuş· 
tnr. tns~nca zayiat yoktur. Dolu Oşnak 
ve K ııklm köylerine vurmuşia dı bura· 
la rda E sis kadar zayJ at yapmrmıştır. 

Ersls l öyünde husule gelen zarar on 
biıı lira kadar tahmin edılmtktedlr. 

oouu 

KÖY 
Köy kalkınma 
işleri üzerinde 
bir etüd 

Zatt lkt!sad sistemi müst~hsllin, iş
letmenin Jhtlsaslaşmas111 a imka.n bırak
madıiından mıntaknnz1a bu sisteme 
g-öre kurulmuş köylü fşletm~lerl mahalli 
iş bölümünde de mevki alamamışla dır. 

Bir köylü ailesinin, ihtiyaçlarının 
bUyük bir krsmıoı zatı fstlhsallle temin 
etmts1 o ailenin mahaUi I~ bölUmü ha-

28 Temmuz 1938 
w 

HA YVANCILIGIMIZ 

Bir zamanlar yarışlara 90 
at iştirak ederken, bu 

rakamnihayet 19a düştü 
Yarış pistinin mutlaka ıslahı lazımdır. Her biri 
bir kıymet olan atlar pistin bozukluğu yüzün
den harab olup gidiyorlar 

rl?'nde kalması demektir, ~ nta~amızın Erzu·un ydZ vanşlarının son hat-] muvattaklyetl olduğu gerek h?rbl umu· 
koy lk.tls~diyatında e~tfa lıtıhsalınln lr.- tası da tam bir intizam ve mü mide General Sarayın Balkanlarda bir 
klşafı ne1 ıc9si iktisadı faallyefü rln mın kemmellyetler dahilinde geçti şimdi de sllva•i fırkasile kuvvetli bir Alman kral 
tBlralars: işletmelere, m hsul~ere v 3 sı- baynn sergfslr i'I ayn• mu ratlakıyet dd- 1 nrdusıınu iha'a ve esir etınesile harbin 
nat taalıyetı:r~ gö·~ sfp~sfyalı~e olması bfllrd! g('Çııcsl için azamt fatllyet sar- Dbtlcesinl tayine hizmet etmfş olması ve 
mahalli iş bö umüoun teeesUsunü intaç fedildıği g!hlllmekt"dir. Buna rağmen ı gerek lstikl~l harblııd, Türk sQvarllerl
ed c klır. memleketin her tarafırıda oldu'kcıı hızmı nia Murat değ'lannın geçit noktalarını 

Buradaki h bölüm~, işletm ~deki if almış umrau ve terakki hareketine na- tut uak Yunan ordusunun çok faik bir 
bölOmdne benz9m(z. Koylü l§letmrstnde zaran memlekeıt,, ıslah ve yeni hllyva 1 kuvvetini mahv ve iznlhl§le uğratmış ol
lş kuvvetlcrlnln taksim ve tevzi! fş1?t- nat gayesini istihdaf ve o'dukca bOyOk 1 malan, hayvan kıymetln'n makJneye faf
m·yl ld~re eden tarafından tarzım o~ bir fedakarlık il~lzaınlle vücud9 ıret'rtl klyetln\ ve en çetin tılcrde lnsau kuvve· 
rıur. İktıs11d an11sm ııras lldakt iş ~ ölu- mh bulunan yarı ş Vd sergilerin faa1iyet tinin hakiki ve unutulmaz bir yardımcısı 
mtl ise icısiya i bir ıu~ett~ t1essüs edtr sahas na ghişlerl daha e-ıovel başlanmış oldutıınu lsbat etmiştir. Mlllf sel'vetlerl· 

İ~letmedtkl lı bö llmu teknik bir bir t11allyet mc vzuu olduğu ba!de, h'oÜz l mlz\n baeınd'l bulunan atlarımızın haki· 
rrah1yet'e. cldu~~ h~ld~ lkfisad anasırı muhtaç olduğu h•zı almamışt r. Bize bir i ki kıymetini bulabilmesine hizmet eden 
ansındl\kt iş bo ü 11u .eti mai bir keyfi hayli intibalar terkederek g 0 çen yarış atcılığımızın Jnklşafı için hOkO.metlmlzce 
yettir. . . . ve sergiler hakkındaki düşüncelerlmb in 1 ittlbaz edilen tedbirler meyanında yakır· 

lıü~:ıqdt faallyetlerın ıhtıs 11 slaşması bu makrada faldali olı c:ığ'ı n: ülahazasın da teşekküiü ıe şahit bulunacatız millf 
b.u faalıyetler arasında bir emtia alış ve dayız. spor teşkilatı arasıt!da c1rit ve atlı spor· 
rı~I meydana g"dtlrecektlr. Sınai taalf· Yauş mahıııli lstimlAk edlldlği zaman Jara en başta ver verilmiş olmasile de 
vetlerln zlraattım ayrılması köyü lstıhlak arazinin pek sut ve taşlı ve taşın1n a- bu lüz11mun ehemmiyetini takdir edebl
sanayH maulic!c inu ve zlrat ham madde· yıklanması büyük küifet ve fedakarlığa liriz Ehemmiyeti bu dereee teslim edl· 
ler satın alması şeklinde de lst hak sa- muhtaç olduğu mütaleasHe turanın ya· len ve atcıhk gayesine vasıl olabilecek 
na,iinl köye pazar yaptc k•ır. rış mahalli ittihaz edllmesindeki mahzur- en kısa yo\lardan blrl telakki olunan ya· 

Mıntakam·z köylrsO -ün f~ ve dış gl· farı birer;bJrer s!lymı~ ve er geç mem- nş ve sergilerin muhtaç olduğu inkişaf• 
yec•k mesucatmın bir kıs.nınt şim 1i ~e 1 ketin şimdiki istasyon mahalli istika· mazhar olabilmesi sebeplerinden ola· 
kadar H ısya, Almanya, İtalya hatta Ja· metlnde tevsi edeceUni ileri sQrerek a- rak D'üracaat edllecek çarelerden biri de 
ponya glbl harici pazarlardan temin et· ranılan her dürltl evsaft c~mı bu araz\ yarış pistinin hayvanın sıhhatını koroya· 
m. s\ k.öylOmtlztl yabancı sanayie pazar üzerinde yarış mahallinin t"slsinl arz ve cak şekilde ıslabıd,r. Şayet bir heyeti 
y.ıp nışta. lnkllabımızın aoa davası olan rica etmfştlm. ft~nriye tarafından ıslahı imkan dahllln
millt sanayli kurmak", ~öyiüyü yabancı KomlsyJna r~ya1et eden zatın şlm- de görülınedlQ'I takdirde müşeit bir ma· 
unsur'ara p zar olmaktan kur tarm< ktır. diki yerin şehre yakın o1o: ası nok- balle nakit sure tile her sene teşvik mak· 

Bugün TQrk yurdu!>da faa'iyete ge· tasındaki mütaleası daha muhik görül sadHe tevzi edilen 6500 Ura gibi mtlhJııl 
ç"n mensucat sanayii ile bölg-emizd" ku· müştür Bir zamıınlar her hafta yarışına bir mükafahn mahalline masraf olması da 
rulaçak iplik sana1ii mıatakıımız pamu- 90 hayvan l§tirak ederdi. temin edilmiş olur. 
ğnna ve yfülüae bir latlhlftk pazan ola 983 S'>n hafta yarışına bir hayvanın Bugünkü yarış sahıısmda molet, tan· 
cağı gibi köylümüzde ihtlyac arını bu bir ~aç yar ş '. lştlr41 ~l suretıls l n hayva- dinlt, klake, ödem, kist gibt(anzalarla ba· 
mıl.t mües.,eselerd 'n temin ıuretile bu nn• ışttrak ettığı göruldü Fılhakika bu rap olan hayvanlardan b3şlrca tanınmıı 
sarıayiln istihlak maddelerine pazar ola- tena1<u1 hayvan merakının ve yarış ala- olen· anı dünkQ ve bugllnkU kıymetleri· 
caklır. kasının aıaldığı retlceslni lfııd~ ttmez nt bir keç rakkemla hulasa rderser, 

MırtJkada za t istihsal ırste:ninin ve yarış ve ıslah erıcümenlDin vazetti- meselenlı f ~caatı derhal tayin etmr, olur. 
büküm sürdüğü ye•lerde lst hsal vas ta· ği bazı kayıtların lçabı olarak kabul t~ Bay Osmanın yatız M:s'· 
lar nı köylü y11 bhzat imal etmekte ve dtlebillrse de, bunun hakiki stbeplerfnı udu bir zamanlar şampiyonluğu mbhııfa· 
yahut kaıaba ve şehirlerin el işçisine y~rı~ P'~tloin bozu~l~ğuna ve hayvan Ra· za etmfşken, kist ola~aıc sahadan çekil• 
yaptırmaktadtr. Emtia lktlsadiyatının in h p erlnın nıh yet ıkı sene zsrfında harap mlştlr. 
kişafile doğs cık ibtiyac lstibııal vasıt . olac' ~1 muh 'kkak bulunan hayvanları- YôzbJşı bay Hamidlrı Ejderinin b\l" 
la ının imal i şini mUst~bslJin ve el Jşç~· n•n muhafdzat] ~ıhhatl düşür cfsioe at- rada tandunttleri kabarmış ve neticede 
slnln ihtisası d Şil:da bıraktcağından fetmek mtlmkllrıtO.r, ~Memleket müdafaa· klake olmuştur. 3000 lira verllmlş, Haol 
müstahsi 1, bu sistemin lcab ettlrd ği Is- nnn en kuvvetli sllah\arına ve harbin sııtmamıştır. Necip tıındunler harap ol· 

tlhsal vas ta'a ı ıı bu fşde lhtlsaslaşac k sınia da bir emtia mtbadelesl başlaya- muı ve Kars depom iç'n 1600 lira vertl · 
sanaylı.'en satınalmak mec">urlyetlnde caktır. m!şken satılmamıştır, 
kalac ktır. Bil'a'3naleyh, mıntakamı zda iktfs'ldi Sanem tandunlar harap olmuş fe 

Zirai istihsal sahasında da mıntaka· faaliyetlerin birbirine r>ezar olması ve 600 liraya satın alınmış bir hayvandır. 
lar, lıletmeler, mı hmller ansında ( lrar bunun inkişafı, emtia llrt1s1di slst,nılnin Acile tandonları hıırp olmuf, biıt 
şıhkh pazar oluş ) keyfiyeti meydana ınldtllf derecesine bPğlıdır. lira kıymet bulmu§ Vd sahadan çekilıııfş· 
geltcektlr. Bu da ziT&>t istihsalin kendi Birbirine bağlı değilmiş gibi gö•U lir. Diyarbakır ve Erzurumda çok k.u'V~ 
çerçcvrsi 'çlnde ihtisaslaşmasının tabıt nen mQnfarid emtia mlls 'ahsil eri pazara vetli yuışlar yapmı~tır. 
btr netfcestdlr. arzede ct k\erl· emt!a vasıta sile ve fctf- Cerbo: Blr zamanlar çok güzel koşu· 

ŞJ vaziyet gösteriyor ki, m•ntaka- mat iş bölümünün tesiri alında yekdlğe- lar yapan bu hayvan iyi rekorlar gös: 
mızdll emtia ikthadlyatının lnklşah ile rlne ta '>l olac aklımodan emtianın pazar- termlş ve nihayet tanduoları harap ola 
sınat faalivetlerln zirai fst bselden ayrıl dakl hareketi müstahsiller arasındıt mü rak çekilmiştir. 
ması, zirai istihsalin de kendi çerç~vt sl nasebet tesis etmekle kalmayup mUstah· <Alt tarafı .'J üncüde 

içinde lhtlsarleşuak zlrııt faallyetleıln silleıln faaliyetlerini de tanzim edecek· 
mOstakll birer ihtisas şubesi hallne gel- Ur. Bu suretle, emtia flyatla•ındakl te
mes1 fş l ö"Umüne mü 1cer olacak ve bu n:evvücler sAy faallyelioln tevcıh edile 
fş bö\Qmür:e dabll ihtisas şubelul ara· c ·~i iş sahalarını gösterecektir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
«VATAN» eczanesidir 

• tu kadar herkesten sak'aJabm. Sonra amma, ekseriya mtlcevherlere dokunan 

1 S T E M E M 1 
gidelim, bakalım, zaval'ı Mahfrlmfz ne eller kıskanç, haris ellerdir. 

ceğine hala bir türlü lna'lamıyordu. 1 
Atelye b8faltılırken, ora~a NerD'1~, 

hahrlatr cık ne kadar eşya varsa, hf Ps,. 
nl d •kkatle ve ihtimamla sarıp aarınııl 

11 mış kendi evine götürmUştü. Bu eşyaıJI 

halde? - Evet amma, inci gerdanlık ta pek 
Yo~a çıkfcıkları sırada uukat tabii olarak hırsları tahrik eder. 

doktorun kolunu tuttu: - Fena düşOnc!leıl de ... 

Roman ; 16 Yazan Selim BABAN - Azizim Şemseddin, dedi, hatırlar· V 
mısın? Ziyafet &'ecesi, ben biraz itikatla· Yeni bir hıtyat başlıyor 

• Takriben yfrml, yirmi iki yeşla- kaç ddi okudular. Artık bu veslbyı ra inanının diye latife etmiştim. Rıza Avukat Nuri Hüsnünün bu sözleri 
tında olan bu kadın, bar alcm!erlode da okuduktan sonra elemli hakikate Şerit kızmıştı. Fakat siz alay etmemişti- gülünç olmaktan uzaktı. Mahirin sevdi
• Flııız~ • diye taDını~. Bir çalgıc.nın toyuıı eğmı kten ba~ka çue kalmamıştı. nJz Çünkü sizler cetluimlzln ananeleri ği Ntrınlnl doktor olsun, avukat olsun, 
kızıdır. Bu çalgıcı gündllz~erl musiki Uzun ıstıraplı saniyeler grçtf Avu nln hala ölmedfttne kant bulunuyordu· hemşirel~ri kadar seviyor, onu her za· 

d ersi verir, akşamlan dı aazinolarda k t · d k lkarak dedi ki nuz Z yafet gecesi Mahtr, N"rmfne inci man taziz ediyorlardı. N ~rmln de ken-
0 

8 yerın ton a : dllerlne büyük kardec.Ierl gözlle bakı-
rala1 çalar, •aıki eö1ler. Mahallede Müthfş cıeyf korkunç ş"'yl bu ra bir gerdanlık hedive etmlftl. .. 
" • .. - .. - yordu. İki arkııdaş, Nermlnia sarışın 
herkes kend'slrıl tanır, itibar gösterir, poi artık b'z~ hiç b1r ümit ksprnnı Doktor gülümsedi: gütel·iğl, şı-n tebessUmü, se'o.har bakıe-
hamusıu bir adamdır. açık bırakm&J or. Fa~at gene aklımdan - 1 ellerin uğursuz olduğunu, f :la lerile Mahirin hayatına bir güneş gibi 

Kızı • Firuze• sarışın, iri mavi göz- blrç)k şeıyler geçiJor. ket gttlrdiğlnl mi söyleyıc~kshı? doğmuş olmasından dolayı derin bir haz 
lü, çok güzel bir kızdır. Resiamlara - Ne gibi şeyleı ;> - - Yok canım, incilerin, kadınların ve saadet duyuyorlardı. 
tncı"elllk yapar. AUft~llği de vardı". G!- - Rıza Şerifte karakola gel'p ra- boyunlanııı süslemek iç'n denizlerin H-ilbuki şimdi ... Mahir hem göğ· 
celeyln hatlarda dJlaşır. iki iiç sene porların kopyaSIIil almış. Haltukl bfze esrarıepgfz taraulıklarından toplard•ğı- sQnden, hem kalbinden yaralanmıı, bir 
il enberi çatık kaı O mania beraber bundan da bahsetmedi. • nı bllirlz inciler o'sa olsa saadet tohum- hasta yatağı -da ağhyordu. 
ya,amak.ladır. •Firuze~ nln gebe oldu- DJktor bu vaziyetten ne gibi bir Iarı olablltr, Fakat incileri de ilk defa Şimdi haşln hayatın realitelerine 
~u d ıı hbklk edılmişttr. Kanlı mücadele- netice . çıka ılabfüceğ'lnl kavrayamadı. seven elin sevg'illslnln boynuna hkması dt ha yakın bulunan doktor ŞemS3ddfn 
dan sonra Osmanla F'ıruze sırra kadem Arkadaeından daha ıçık izahat vermes~- daha· hoş olmaz mı? o kadar seçd ğl arkadtşını kend i kıll· 
bumışhrdır. Her tkfslntn de araş!mlma ni fstedl ve ilave etti: - Evet, bu suretle de saadet bağlan- nlğlnd ~ tedavi ile meş&"uldü. Avukı t 
aıu devam edilmektedir. - Yalnız biz de bu rııporun suretini mıı olur. Nuri Hüsnü ise mubak"'melerlnl kamçı-

.ı\vuketbı doktor bı şl-trına çekiç aldığımızdan kimseye bir ş~y bahsetme- - Halbuki yabancı bir el mesut laya kamçılaya, bütün z9vahlre ratmen 
unılıtuv flbl tesir cd n bu raporu bir yelim. Bu kO'.ü haklk.atı mümkün oldu· mukadderatı bozar. Htr ıam•n detll blr kııdnnn bu kadar kO'.ülük işllyebHe· 

içinde neler yoktu: t 
Portrelerden küçük küçıık tuvale ,.. 

biblolarına kadar ge11ç bir kadının etr 
hnı saran bin bin türlü şeyler... W 

Avukat, bıı hahralan evine ıet tJ 
dikten sonra emfn bir yere sak)a11llf ~ 
Mabirin, iyileşip kalktıktan sonra, ef1~ı 
geld1ği zaman bu eıyaları gönnelll 
lazımdı. f ,,,, 

Rıza Şerit bunların bir s ındııt ç rJI' 
ko:ıularak ya evin bndrnmuna ıcdf ,. 
mesfnf, yahut tavan arasına çıkarıtı01-sııı ı tavsiye etmişti Mahtr hiç şüphe9 yı 
buralara gelmez ve Nermlne alt eş)':ao 
da bu suretle ondan saklamak rntı". fl' 
o'urdu. Fakat Avukat bu kadar bl581~,r 
ğe tahammül edememişti. Bir zaın'" eJJ 
o kadar neşeye ve saadete vesile ~6~11JJ 
bu küçük mukaddes eşyayı ıııe ,ıı 
mabliiklar gibi neryetmeğe roolO r 
o'mayordu. Kendi kendine: 

~"'--<"<:;- ~ ftll 
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EN SON HABERLER9 
Erzurumda lmar Faaliyeti 

94 parça büyük inşaat 
üzerinde çalışılıyor 

Vilayetin bu yıl imar işlerine tahsis ettiği 
para 900 bin lirayı buhiu 

ErıuruTI', 26 (A. A) - Erzurumda Bunlar fçfn vilAyet hwmet ldare•I 
R' n ş bir imar faaıJyetl vardır. Mektep· ile imar birliği tarafından tahsis edilmiş 
it: · , hükumet konaklan, şehrin elektrik olan para vek1lnu 900 bin liraya var
l~i ve sa\re gibi halen üurlnd • çalışlı· maktadır. Geçen yıl baş1anan işlerin 
nıa ta olan ttokıan dört parçı büyük in müh\m bir kısmı ikmal edilmiş bulun-
~a ·t vıtrdır. maktadır. 

Hayf ada atılan bombadan 
altmış kişi öldü 

DO Ô: U 

1 DIŞ SiVAS~ 
Alman sanayiinin 

gösterdiği 
büyük gayret 

Almanyada Hitler lktidaır mevklinf' 
geçfkten sonra, hu milletin elde ett ğ 
slyasf mu vı ffakıyetler gözle göı ü1ür şey 
lerdendf. Fakat R"öıle görQlmeyen ve bu 
s'yasi muvaf 'ak1yttlerden daba çok üs· 
ton ve dalma i E:riyf gözeten bir çalışma 
ta ıı vttr ki, Av:up dlplomatlar.nı o'du 
tu. kadar muhtelit milletler ordul11rı baş 
komandanlıklanm ve erkanı harbfyele· 
rint de hayli düşündürse gerektir. 

Hltler iktidar mevkilne geçtltl za· 
man, Almanyada lşsfzlerin mlkdan altı 
milyondan fazla idi. Almau mlllettnden 
kendisinin dört sene tktidar mevklfnde 
bırakılmasım lstiyen Hitler, memlekette 
hfç bir işsiz Alman vatandaşı bırakmıya
cağın1 da vaadetınlıtl. Dedlfl gibi şlmdl 
bu altı mllyon işsizden ancak •23.000 kişi 
kalmıştır ki, bunların da çoğu alll ve 
işe yaramaz blr haldı bulunanlardır. 

Bilakis Almanya şimdi çalışacak kol· 

27 Nakleden: S. A. 

Bir şehzadeyi peri 
kızına kavuşturdu 

Şah Behvacın bir musahibi vardı, 
güzel hikayeler, latif eler söylerdi, 

!fakat bir kusuru vardı: kumarbazdı 1 
Hayr,, 26 (A. A) - DQn aabab sebze pazarında ablan bombanın 

r.e lrınl~ o'duğu panik · hıtvası devam etmekt 'dlr. At lan bomba yüınnden 
t!n ıayısı,ilk tabmlr ler hilafına olarak aıtnıışa varmış bulunmaktadır. 

huıule lar aramakta<Ur. Bilhassa sllAhlanmak 
için S'lferber ha\e koydutu insan kay· Yeni tekltfe aöre kızın bana verilmesl yl peri kızına kavuşturmak için canını 

ölenle· k • na lan artık tükenmtıtlr. Onun için fçln bana altın fh!an edt n zatın b: şını hakikaten feda etmiştir. 

Araplu mukabele! bllmlsU olarak Yahudllere ait dükkAnlara ateı verm\şler 
\'~ bu dükkanlardan dördü tamamen yanmısbr. Yahud Iuln nakil vasıtaları d•v
tllııı'ş, umu ıı mü uklllat ve muhaberat inkltaa uğramıştır. KudQs ve Hayta clva· 
1 ı 1d ı bazı Yabudl çlttllk.lerl bııskına uğramıştır. 

Almanlar ıtmdl hatta evli kadınlan bile Peyleşan hükümdar.na aötürmek.lfğlm - Anlatsana o htkAyeyi bana. 
fabrlkalarda çahştırmaktatlırlar. 1o çok lbımmıı.. B::n bun'an maksuduma nall - anlatayım: Şah Behvacın Azım 

Trabzon - Köstence 
yolu hakikat 

ve çalışacak kol gayrı k!ff olduto için o'amadığımı anl6tmak için söylüyorum. isminde bir mnaablbt vardı . Çok gazel 
kadmtarın da çahştırılmasına mecburiyet Şhrdl athk benlen lç\n ölümden b~ka h\kayeler bilen, p~k. yerinde lat feler 
basıl oldutu gibi, ecu~I memteketler çare kaim mı~tır. AlJah sana uzun ö· yapan bu adamdan Şab Behvaç çok 
den de amele celbedllmektedir. Avustur- rnUder versin ... Dedı. boıtamr en s•kınbh zamanlann1a onu 

Hayvancıhğımız yanın nh~kından sonra kazanılan amele Şab Behvaç bu sözleri lınlrce fçln· yanına çağırarak konuşurdu. İti tabiatlı 
yekQnu da kAfJ relmedfği itin, Alman- den blr ah Çfktf ve: bir adam olmasına rakmen .Azamın bir 

('Cst tarafı 2 incide) yada zlraat iılerlnde şlmdl 30 bin ltalyan, - Ebülaıccd dedi mahzun olma. Ma· kusuru k.umera ç >k dü1kQ11 olması ldl. 

oluyor mu? 
Haımet, ço't gQzel rekorlarlle son fabrikalarda da 5 bln Hollandalı çalışı- dam kl Peylesan hükümdarı sana bu Hükmdardan aldıtı maeşı, ihsanları gö

yarışıoı Erzurumda yapmış ve tantonları yor. lnsaııiyeulzllği etti, ben de ona karsı tllrür kumarda sarffder, ellcde parası 
bar8p olarak sahadan çekilmiştir. Bu Üçtırıcü Rayh lşoffsi reisi Doktor mertllk a-östereylm. Bu uturda baıımı kalmaz, hatta borç etmeğe mecbur olur· 

( Ba~makaleden devam) hayvana da Ka ·stakl son muvaffaklye- Slrop bu yıl beşyüz bfn am4'leyı ihtiyaç feda edeyim. Ztra cöaıertllk malla de- du. Fakat hükümdar pek sevdfA'I Azımın 
.. Trabzonun kıymetli Belediye Re- tinden _so~r~ arızalı oldugu halde b1n 11- olduğunu söylemiştir. Bu amelenin de ği'dir, uıl ve büyQk cömertlik hayat bu kusuruna bııkmaı onuıı borçlarını 
ıbsı doktor Cemal Turfan da esasen ra verı!m ş ı~. _ , bulunması fcabetmektedfr. Şimdi gelirle- iledir. Bu yolc!a başım1 oimdl sana kea· öiedlği gibi lhıanları da her zaman 
u fikir üzerinde haylı kafa yormuş , Rku1Uhn dde yu~so'k k.ıymh itte v,e topu ri az olın kOçQk san'at erbabından isti · tfrlr veririm. Fskat korkar.m ki başımı ziyadeleştlrfrdl. 

b l di k' o ara sa a a gor nen ayvan ar var- . _ u unuyor, öyle zanne yorum ı, dır. fadeye tevassül edildlti gibi, Alman ha- oraya gö~QrdUkten sonı a yeniden hır Hukümdarın yakını olan vezirler 
!11eseleyj, pratik zekalı, kıymetli bir O!dukça yüksek bir bedel arzed•n plsanelerlnde bulunan ceralml adiye tıahane bulurlar. O zaman ban de ölmüş Aum ile bülQmdarın böyle dostlı.ık mn-
ıdare adamı olan Yusuf Ziyaya izah hu kıymetli memleket atçılığı hakkında mahkum,arından da istifade edilmekte· Lulunurum. senin derdine duman c d~- nasebetterlol çekemezler ve aralarını 
jhniştir. Ve belki de biz şu sabr- bir flktr vermeğ' kifayet ederkfo, bu dfr. Yekunu l15 bine varan bu mah1ıum c~k kimse kalmaz Onun için seninle a~mak için fırsatlar ararlardı. Mesela: 
~rı yazdığımız 'esnada mesele halle- sevimli v~ k ymftll htyvan'arın bozuk lardan 5 bini muhtellf işlerde, 25 b,nl beraber yola çıkıp Pc:ylesa11 hükümda- ·- Hllkümdarım bu Azım çok musrlt 
dı!ıniştir. bir s~ha uzertode harabelerl~ln devamı· rının yanına 2idelı:n. Eğer başım bir zattı:-. Müsrlrttrln lse şeytanın kar-

Bugün İranlı misafirlerimiz mem- na m~'amııha etmek atçılık fılı:rlle kab\ ziraatta, blnbeşyüzn tıı ocakllntda, kestirmek bahasine deha evve\den kızın deşl oldukları meşhurdur. Mecllsfn1zd! 
leketl . d" k . . h · · d ıt tehf d.eğildlr. Atçılıktıt esas olan şart· bi:J UçyQ:ıü demJr ıanayllnderçılııbrıl sana nlkAh ederse orada hemen başımı böyle bir kimsenin bulunması do"'r 

erme onme ıçın şev nmız en ların telıfı cihetine g\dllmest ve bunun maktadır. . e; u 
teçeceklerdir. Onları ugurlarken. muh~aç oldu4u t. dakarlıtı lltfzamdakl feda ederim Eğer gene mosaade çık- değildir. Kendıalnı başka bir vazife 
hutaklanna da şu sözleri fısıldayı- ıhommiyeıt bu kısa bir hUllsadan ibaret Sınay~ erbabı amele tıkdanından mayacak olursa o zama, biz dt; vaı:yete vererek. buradan uzaklaştırmanız müna· 
Verelim. olan raıumlarla da atı ve tesblt etmetl dolayı ştkayetçldlrler. Mühendisler ve göre elbette bir ç.ue dOşünütQz. sip olur. Gibi laflar Eöyleılerdi. Fak.at 

- Yol yapılacak, liman yapıla- faydl\h a~ettlm kimyagerler dı 81 ielmekt•dlr. 193_3 Bu sözlerden sonra Şah k:hvaç Behyaç buolardan hiç birisine aldırmaz 
Cak T b A b -

1 
k Sergılerln neticesini arztdf'n k.oıu- saneslnde Almanyada 65,000 fıstz mu- hemen kıyJfetlnl değl~tlrdl ve EbOlmecd ve Azıma k.arıı muhabbetini ve ibıanla

tır 's ra ..zon vrupayak ag a~aca .. - tar sıkı bir ta~ayyüt ve tf keftüt aıtnıa hendls vaıken, bu ıene sanayi ihtlya· ile beraber yola ç•k.tı Aı gittiler uz rını günden aUne arttırdı. Vez\rler düt· 
· u yonden artaca transıt mu- al•ndıktan sonra sergllerdlkl gayeyi de cını "'ar• lamak için daha 18 000 m- ' 

0 

bas • . 11. ,..ı • u- gittiler. nihayet Peylesan şehrine vardı- manhklarını bir zaman pek açığa verdi· 
ebetı de bır taraftan lranı Av- d kkate alarak muayyen bir mevsimde hendlse ihtiyaç gösterilmektedir. 1 E.ı..nı d oAh 1 k h"k- d l r bükü d ı b k l k ı • 

~llpa a akla tırırken di- er taraftan kıymetli baytarlarımızı ve fen memul'· ar. ·ı mec J.K vacı a artt u um a- e , m ar se una arşl ı mıı 
für y y ş : _. ~ _ ' lorımızı seferber ballne getirerek gerek Yalnız bu rakkamlar .Al~a~y~d~ rın huzuru ta çıkti ve: glhl Utltatlarını nihayet derecede ziya· 
'lk t -lran kardeşlıgının baglannı aygar deposunun ve gerek husust ve ya· iktisat hıyabnın nasıl baş donduruou t~te, dec'i, Şah Behvacı buraya deleş•trdf. Bu vaziyetten Azım pek zlya-

1 aştıracaktır. rı resmt bogalardan beklenen faydayı bir hamle ile kalkııımıı olduğunu gös- getl· diın Kızı h men bana niklh eder· de mahcup oJuyordo. Ollnler azaplı bir 
........__ CiHAD BABAN a~im bırakan sebepleri bir taraf etme· termeğe katidir. Ordu için çalııan bütiill seniz, o da baş ·n1 derhal size teslim hale gelmişti. Bun'ara bir nihayet ver-

p . . ı· nın lüzumuna kani bulunmaktayım. Yaz fabrlkalaıın iptldat maddeleri de temin edecektir. mek lç\n hQkümdarın yanıucian ayrılaıa-
O lıS ehemmıyet 1 mevsiminden istifade eden köylüler. her edilmektedir. Fakat Almatı ekonomisini - Ru sözleri Jşiten Peylesan hUkOm ğı ve ekmeğ1nl başlra bir yerde tedadk 

b 
ne bahasına olursa olsun, hayvanlarını _ _ _ • k } b k toplu vı açık havada tutmak zaruretin· yQruten ve besleyen hOkdmettlr. Buglln· dan btman t-ıhbn~an inerek. Şah Behva· etmeğl duşundu. Bir gün çoluRunu ço-

1 r a p zan şe e e- dedirler. Sltad kabiliyetini mutıaf na kQ Almanya geniı bir kışlaya benze CID yaııına geldi: CUA°UDU alarak şebirdfln çıkıp gitti. 

S
• • d k d eden veya henüz bu çaR• dahU bulu· mektedlr. Bu kııla tam raııdmanla işle · - Bllmeden bir kusur iş\ıdllc, afü~· (Arb.u nr) 
ını mey ana çı ar 1 nan taylar ve tosunlar dişilerin arzusu- mek.tedlr. din bizi dly~ yalvarmeğa baş'ad•. ben 

nu tatmin için aygırlık ve boğalık vazi · k d · · 1- d k ı t t df)!.I ı 

1 
(Üst tarafı ı tncids fesini deruhte etmiş bu'unmattadırlar- Dünya mUldlerl takvımlnde htç gö ar eşınız, .. ızım a ızın z ır q .. 

5 n ı 
de ini blldirdl~lm1z kimseler de E 2 ,1 , um h'Qb hal"eketlne katlyen menafi olan bu rQlmem'ş olan bu muazzam faaliyetin adtma oıu nflcAhlamakta tatl'am .. n ser· 
h:. kalıyorlar. Erz'nc~na gldeııJn bmi mevcutların ihsa ameliyesine tabt tutula- bilhas~a m1llt ve Aasked faalfyetlere tab- bcı;tslt.rz, dedi. 

nı öğrtnilememfştır. rık dtpollun mevcudiyetini taydah kıl· sis edılmesl, hatta husust sıuayltn icap Bu laflar üzerine Şah B•hvaç ranın· 
h, i Duydutumuza nazııran, por s üç tor· mak bu faaUyet cümlesinden iken teşkl· ettlkce feda edilmesi Alman hazırhtınıo d tıki Ebülm' cdl h -men h ımama gönder
tııu (~n~e iki yüz liraya yakın para bu~ libn kltayctsfzliğl bu işi gelişt' güzel na kadar korkunç oldutnnu gösterir dl, ona en bahalı kuıneı;;lar, elb!se~er 
~o~ ur. T cıha rly~t netlceıinde daha hır bir hale terketmekte ve beklenen mey- Hatta şimdi Almanyada harp sanayilnln lbSln tltl Bu vaziyet karıısında Peyle· 
ltı!ktl>aralann bu U'lacağı tahmin fdll· vayı vermemektedir. Baytar dairelerimiz mfllileşdirllmesl de mevzuu bah'stır. saıı bUktımdarı da Behvar.ın ıw ·ke 

e.ıır Paraların hususi)'eli uhtelerfne düşen vaıl!eyl mükemmelen Gerçi. yer yüıünde yalnız Almanlar gön .'feı m'ş olduğu eltınlara bfr ? k~dar 
f U ·atar h 'lklkl paralardan bayTı itayı deruhte etmiş guzlde zavabn yedJ değil her millet çalışıyor Fakat bn ça dah ~ katarak kızına cihaz duıdu ve 
~'"klıdır. E~velA hepsi, üzerinde ( 100) ibtlmemında bu•unmakla t-eraber bu lışm~larm hedefleri aras~da farklar ol El)ülmccie nikahladı. Şah B,hvaca da 
( ~.uı yazıın nikel liradan olınayup vi~l ve ~Dlfetll lıler~ köy ihtiyar heye- dutunu iddia edenler de çoktur. bu münaseb~tle blrÇ·lk h~dfydler verdi 
1 ır lira ) y~zan nikel paralardır Renk· ti ıbtiyarıyelerlntn alakalan temin edile- ve onu da büyük meras\mlerle s~lamla· 
erı h k rek istasyon merkezlerine müracaatla Gerek Almanyada olsun. gerek df- k l k in d 
Yere b lkl liralara nazaran daba mattır. ameli veye fannt şekillerde mehmaem· ter milletlerde o!sUD, başını alıp giden yara mem · et e _gönder 1. 
.., ltııı v~ruıurca, daha ziyade tenekeye ken bu lşl başarmaya mecbur tutu'ma· bu hızın sonu pek düıündürtıcüdtır. işte o cömeıt ~ukOmdann eay~slnde 
ı tl"rt bır ses çık~rmıktadırlar ve sik· lan her halde havvaocıhkla temayüz DiPLOMAT EbOlmecd stvgllfsıne kavuştu. Ve bu 
r1ru Qtie elle h ssedllecek kadar ha· ve temyiz elmlf Erzuruma ayrı bir tıy- hlkAye onla1dan bize uer kaldı. 
ıııu r steUk kenardaki tırtıllar da g3yn met ııave 1 der ve iktlsadlyatıoa da yeni Bu Eözlne Mebıeker cııvap vardi: 

t·ıazamdır. ~ bir IEtlkamet verir. Serginin bidayet kü· Çankırıda memleket - Bu hikayeyi çok betendlm. Şah 
t'ce ~.:t.~kat ftmkyen koyl~lerlnh~~ şadandan itibaren bu geçen zaman zar- haıtanesinin temeli atıldı BtbvPcıninsaniyetlDf, cömeıtlfğlne diye· 
ltıetcıır. tı esnafın anması pe mu tındaki terakki farkı mukayese edilecek _ cek yok fakat c~nını feda etm!k mese-

f.; .. olursa lttlbarımızı kabartan bir netice· Çenın 27 ' (A.A.) - Dun Çankırıda lesi o kadar yerinde değildir Zira bir K urıııeOe '\'RkiL kalmamış ye tes~dQt edlleceğ1nl tahmin elmekte- memleket hastanesinin ilk temel ııtma hQkü udar dlğerfnlo ayağına giderek 
•ı bır'lpazaalar bu paralardan ,iadv~t yin. Anadolunmı hayvan ihtiyacını te- merasimi binlerce halkın huzurlle yapıl ben bu kız için bacımı verlılm derse' 
\' nıl~ tarını piyasaya sOrmQş f r ır. t M \ d ba t bJ R ı Ali • 1 

t,~llyetj yakından ~lkkatle taktb eıien min ve tatmin eden Doğl u bhü8yYkanbclılıtı· omış ır. erfas m ebl şat kp 1 as mdlf diğerinin o kızı kendisine bağışlamama· 

110uıta, bu müblm şebekenin aularnıı na hasredilecek himmet n yu rol· lıen tata ıııdan r nu u. rad e e- 81 lbticııaU yoktur. Behvaç bu noktayı 
ıın adı k .., 

1 
t f 1 1 d bir metl davet edecek bir fsallygt !Devzuu rek bu hastanenin Çankın ıçln olin ce· dQ~Ü'\müş ve oı:uıı fçln Peylcsan hil~nın-

da11e~ı m o.a amış ır. çer n en haline ğetirllebHmesl sebeplerlnı mQte· terini bildtrm(ftlr. "' 
dt urnumharıeda sefahat yapmış lse hassıs zevabn mütalealanoa terkederkeu darının ay.ıtına glt'lllıtlr . ~unu söyle· 
'd~ bu paralardan sarfetmete c'saret bu hususta bir gerfzgah yapmayı bugü· Yeni Trabzon Valisi geldi met istiyorum k.l bu hilrAyed•n Şah 
dtL lne1nfşt1r T11hknat tahkikat ilerle· nün vaz'festnden talik.ki ettim T b [ 8 t] B d t Bthvacın ran1nı bile fedadan sak.ıomadt· 't" " · ~ rı zon, usus - ursı a e "' k Ilı • bu kuırpanyanın botun itleri Cevdet KARLIDAu al . .ı manası çı maz. 
'Yd,rı k y ı. 1 davlde bulunan yenl V 1 Refık Kural - Mahşeker seDln bu •ek.ilde ltlrnın 

"'ıtı a cı ecıkbr . y•m o.uyucu a l\o 1 kA kt B t E · t Gü il 1 i ti v lfyt ... 
r::.• ~ttt daha mufaasııl mal'd'Dat verebHe oımamaaa. ~ n yo ur. ~ş a hr:;ıı· 1 S: lednebu- vavur e geM":ı: r. a & h 1ac1 bllmeyenluln daima hatırına 

ıntıı tıthmln flrllyoruz. yet Dlrektoru Nazım Arda o" ı!_uğu de ı e e çuncü Umumi ettlf ve bir e-elebillr. fokat orun haşka maceralarını 
lö Bu nıeyanda e, .. zu•um ~mnlyetfnlo bu Jıde hizmetleri geçen bulun ıabıta çok zevat karıılamıı, Trabzon yeni Va- bl.seyc\in böyle blr düıünca aklına blle 

•terdtaı ıı~ı iakıyyUtten mcmırıuı memurlerımııı tebrik edırlı. isine iyi bir lıtlkbal Y•Pmııtır. ıeımezdi. Zira Şah Bebvaç bir tebıade· 

Ecnebi bir gazeteci 
ltalyadan çıkarılıyor 
Roma, 27 - Pol Kremon isminde 

Bostoıılu b'r gazeteci sekiz a-nn içinde 
memleketi terketmeğe davet edlhntıtır. 

Bu gazeteci yirmi senedenberl ltılyada 
oturuyorda. laglllı setırl bu kararın te· 
htrl b atk•nda İtalya htık\ımett nızıtlnde 
teşebbüsie bulunmuştu". 

İtalya Başvekilinin oğlu 
Berlinde 

Berlin, 27 - ftıdya Başveillinla 
otlu Vittorlyo Museollnl tayyare ile 
Rerllne gelm!ştlr. Kendlsl A'rofilm ş\r~ 
ketinin ıefsl sıfatlle Alman slnemuı 

hakkında tedk\kath bulunacak ve bura· 
Ja bir hafta kalacıktır. 

Salzburgdaki Şuşnig 
abidesi uçuruldu 

Vlyauı1 27 - Salzburgdakl Şuşnlf 
tbldesl dinamitle uçurulmuştur. Hatır· 

lardadır ki Şuşnlg oraya gittiği zaman 
bir otomobil kazası geçirmiş, kaza ye· 
rioe bir abide dllı:llmlıtt. 

lngiliz filosu Yugoslavya 
sularında 

Belgrad, 27 - Bışve~ll Stoyadlno" 
vio dün sabah, loglltz filosu ile Yugo!I" 
lnya sularına ielen lugitt-:renln A1'de· 
ufz1 kumandanını kaba\ etmiş ve ôg[~ 
üzed Amiral gcm'slııe ıiderek bu z!ya
reU iade etınfşttr. • 
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HİKAYE 

REZALET 
Nakleden: F. DEM}RDA C 

Feride evine sallanarak gel'yor- F~ntde bu cümlenin temam'auması-
cfu. GUn Ç•>k urn:ı sürmOş ve na m'!yfan vermeden atıldı: 

o çok yorulmuştu. Hu\uku amme semine- - Hayır, hayır, olamaz, o değildir. 
rindeki bugünkü çal ş'.Dacıı sanki bitmek Maslak yo·ucıda ne işi var. Hiç otomo
bi:memişti. Bugün ça'ıştığı me\rzulara bile de binmezdi. Bizim Otomo'>llimiı 
kafasını tes'oit etmekte büyük mü1kn1a.t yok .. 
çekmfş'i. Neden?. Anl11şılmaz gayrı mu Komiser haşmı önü le tğdl. Ağı• 

aı yen bir ft.Y kafas.na glrlyor ve onu bir sesle konuşmasında devam ettil. 
iştal etmtğe çalışıyordu. Hafif bir baş· - Otomobil bu şahsa aıt değildi. 
ağ•ısı v rdı üzerinde... Onu kendi3i kullanmıyordu. 

Şimdi barit bl.r eukı mırıldanmeğa - Eb.baplanmızdan blrls' olacak, 

DO G U 

başlamııtı. Her ş•y b1tmlştl a tık ... Fa acaba Murvet hanımlar mı imiş otomobil 
kOlteyi ve oradaki vazifelerini unutmak belki haber vermeden gelip evden al 
ıazı.mdı Şin:ıdf evin sıcak od sını, yü- mııtır. Otomobllin kime ait olduğunu 
1Un;fe ezel! tebessfimile ımmesioi bula '>ana söyler misiniz ? 
caktı. Anahtar kep nın deliğinde dönd 1· Ot b'li "ib' B c \ T - omo ı n sa ·ı ı rıy ema a· 
ğ.n zaman aoneai sıc:tk koll_arını ·.endi· nor, Beyoğlunda Hamaıbaşında sıhtıat 

TÖ&J::iY• i I llANI&l 1 

. 1 1 1 1 
sıne uutac .ık ve mü; f.k scsıle yine so- t d - - - k tt t kt ap~ı ımun·n a uçuncu a -ı c. uruyormuş 
ıac 1 1 : Eski bir bahriye zablt ı , şimdi mü 

It~tt Cart Beaplu 

İIBAMİYB PLANI 
- Nasılsın yavrum? .. Buıürün na teahhltllk yapıyormuş.. İhtimal t2nıyor· 

sal geçti? sın değll mi 7 
& aded HH liralık - üll Ura 

• • Amıh•arı kapıya soktu. Hayrtt .. Hayır, tanıyorum ve anlamıyo· 
Annesi niçin bu akşam tdt t elt ğl gibi rum Bu kudın h nhalde annem degildlr. H • 
scslenmemf~f; nfçin? Onun her yaptığını dakikası dctklka· 71 • 

Salonda kimse yo1<.tu. Belki yemek sına biliyorum. Onunla bir arkadaş glbl il • 
odasındadır diye düşündü .. Oradada yaşayorduk. Maslak' yoluna gitmesi, Ba· 111 • 
kimse yok .. Belki odasındadır. Otayıda na haber vermemesi kabil değtldir. Mllm- llt • 

Ut 
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TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

Erı:aroaıda Satış yeri: NEŞET SOLAKOÖLU Te Ortatfı 
Oürcakapısı, Kava/lar çar~ıaı 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - Haftada mütekabllen lk\ seferll 580 lira muhammen bedelli ve hiflıda 

mütekabilen Uç seferli 870 Ura muhımmen bedelli Haıankale - Doğubayazıt pos· 
tası 2 Ağvstos 938 P.tzartesi günü saat 15 de İtıalei katlye.si yap ıımak illere 
25 • 7 · 938 güa.Onden iti >aren iki şekil olarak kapalı zarf uıuli!e Hatankılede 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - o~ seferli postanın teminatı muvakketasi 783 iki seferli poatamn 1122 
liradır. 

3 - Bu hu1ustaki şartnameyi okuaııık ve daha fazla 
taliplerin eyyamı tatiUyc mllstesna h3rgün E~zurum posta ve 
ne müncıatları nan olunur. ( No. 571 ) 

izahat almilk. UZere 
telgraf müdbrltilD· 

4 - 3 

Erzurum belediye Riyasetinden : 
boaıbo$ boldu ve doA'ru mutbaha kuştu. ktın değildir ... Ben .. 

Rusyadan ve Trabz:>ndan şehre gelen şekerin Eıurumda toptan ve pereken-
Kur'aılar: 1 Mart 1 Haz1.ran. 1 EylQl . . . ' de satışı fçln beledıye_ eucl1ıneninc3 tesbıt ve belediye kanuııunun 15 inci ınad· 

- Fatma annem aokıığamı çıktı? Devam edemedi. Kuvveti kAfi gel· 
- Daba gelmemiş mi kücük hanım? memi~ birdenbire bayıhverm'ştl. Komiser 

BJ!r1.nc1kAınun tımıııncıe çek:1lecekt1r. d l 1 43 - r · ı. ı .• es n n uncu t..rasına tevr kau Vıhyet idare heyetince tastlk edilen aşılıda 

Vakıt ta geç oldu çok. . tu apansız husule ge1en vakadan şaşır· 
En u elll l11'9 mevduatı bulunan he 

.. .,ıar kur'alara dahli ecUieceklercUı. 

"(!(e. 6'11) 
- G•lınemlş mi·~ Ne demek? Bana dı, zile bastı. Ve yetişen memurların 

bugDn bir yere gidt<'~ğini söylememiş. vardımılaonu k nfp~nln uzeıine yatırdı. 
ıi. Ben onu burada benim mavi entarı- Memur onunla meşgul olurken komser 
mı biçmekle meş~uı clduğunu sanıyor- kendi kendine söyleniyordu= Karaköse askeri 
dum. Çıkarken bir şey ~öylemedl mi Fot· - Guip bir macera doğ'ıusu. Bü 
ma? ton m; h,lıe bu dul kadını çocuğunu .se- satınalma 

- Hayır küçük hanım. H Jr Salı ven ıayam hurmet bir anııe diye tauı-

yazıh Azemt fiatların 1 Ağu>tos 938 tarihinden itibaren tatbiki lnzumu ilin olmınr . 

Toptan 
K. Sa. 

28 00 

30 50 

27 50 

Perakende 
K: Sa. 

30 00 

32 50 

29 50 

Rusyadan getirilen ş'ker. 

Trabz'Jndan getirilen ıeker. 
Kristal toz şeker. 

(No. 565) 3-S 

o'du~u gibi bu sefdrde bir şey yordu. Bütün .bunlar keza bir rez\let ile komisyonundan: 
.söylemedi. Fakat her z,man sa t altıda alt üst olou Şia:dlye kadar muvafraki- H K k l d 
geliyor ve .s'2 gelmeden evvel soyun- ybtle sakıaomış, kimsenin şüphe etm ·dl- 840000 Ho arpa, k~pah zarfla 40000 ınlS ayma anı ığın an 
mut t.ulunuyorctu. ğl bic sevda .. Ve b 3n abdallık. edıp bu ıci-1-0 sığır eti 2çık eksiltm,ye, 7200 kilo Hınıs kazas.nda yer.iJen yapılacak olan Hükumet konağının on beş bin ı fa 

Feride bu k.üçUk cnm'edeki lı~r Sa- ıı.ızcdğ zın kalb'nl zehirledim. sade yağı ka;>ah z •rfla, 15090 kl'o p!- bedeli ke;ım hışuh kapah zarf umlile eksiltmfye konulmuştur. 
1 1 

· ı k ıı ı 1 ı b- - Kom' e bu da.. ç •r de t t tl rtnç ve t-25J kuru sotan açık aksiltm9· 1 " 1 ı o duğu gıt> e me er n n uyuk: blr s r n .. o... ı enm ş A t h . b d 11 - E ~s itme 18·8 938 Pdrş~nbe g-lloll saat 16 dı:t Hın.s Hük.Qmet Lonlll 
kederle üzerinde durdu Annesinin höy· bu baykın halinde kızı N m >t3 daha çok ye konulmuştur. "panın ~ ?1ın ele içinde kaymakamlık odasınd11 yapılacakt r. 
le munttzam bir meJQullyetl oldu~unu benzetiyordu. Onu t selli etmeğe çalıştı: 18480 lira ilk temi:ıatı 1~86 lıradır. tıa- 2 - Muvakkat tem'natı 112.3 liradır. 

E d K 
le&i 4 8·J38 Perşembe gunü saat 10 da 3 t 11 . . bllmiyoıdu· un an : onra annesi bak- - zım ... Kızım. · i ah 

1 
bed il 

4600 
r llk - stekl er bu fşı~ evrakı f dnniyesinı Hınıs keyınalrnmlığı Vd E•1urum 

k ndıt bir ma n nat edinm ğl dü~ün(U Fe. ida iÖZlerlni açtı. sığır etin t m n lb el . _. 8 93
1

8rap · Nıtha müdtırlOğOn-ıe okuy ti\frler. 

P ıı t f d 1 
;ı M teminatı 345 liradır. a esı - ~r- 4 ı· t kl'I · 1 . ... 

- o rn t >n e ey.m. tr.ı:ı z ~ - Hakkınız vardır şüphesiz. B.lk\ emba saat 
11 

dedir. S ıde yağın tah· - s e ı er re~~· gaz•ten ~ 7 5 !J3h gllrı ve 3291 sayı!ı nuslıas:nda tntJıer 
gıtn:ek daba doğru b"ıbalde.. biz batalıyı1, siz evinize dönun. Ben da- ~in bed,ıi 

5040 
Ura ilk teninatı 378 it· ede~ talt~atnameye gö .e 938 takvım yılına mahsus ehhyet vesikası ticaret odası 

Komiser klb;r bir adam'l beızer, ba ı yi m11l t1ınat alayım .. Bakalım ... Da d lh , . 4 8 938 Perşembe saat 15 ves kl's ı tıcaret od~sı veslkası va teminat mektuplarını môhtır mumu ile lyJce 
b.,nim meraklarımı h•n halde o dagıta ha kcıt'J bir şey söylemek doğru deA'il. .. radıir. Ka esı b t b 1 b d 11 468 kapatılmiŞ zafla bırlncl maddede yazılı gün ve saatta bir saat evvel kom'syoıı 

de r. uru s.;ı&anın a m n e e rlyııs ti e • I i b "d" p d cak.lır. Bu dü~Uncelerle evden çıktı. Ka F.;ıidenin solgun JÜzünde bir tebes- U 
75 

k ·ru lık teminatı otuz beş lira ~ n ve. m • er mec urı ır. os a a vukubulacak gecikmeler kabul edllinez. 
ranlılt rnk~klarda koşarak dlrığinde so· süm görüldü. Yavaş bir sesle: 1~~kuruş~r. J İhalesi 4-8 9 ı8 Perşembe (No. 583) 4-1 
luk bir b13 rak sallanan karakola g;rdi - Bir ümld daba var değil mi? Bu günü saat 16 dadır. Pirincin tahmin be· 
Orada tik rastLdığı memura sordu: inanılmaz bir şey ol .cak .. lnanam yaca deli 3300 lira ilk teml.ıatı 347 lira 50 

- Komiser burada mı? Kendisile ğım buna ben ... Bu annem olamaz, bu kuruştur. ihalesi 4-8 938 Pertembe saat 
gö üşmek t~tlyorum . katlyyen annem olamaz. Böyle olursa.. 16,5 dedır. ltıaleler Karakösede askeri 

- Bak.atın efendim odasına galiba Ses birdenbire alçaldı titredi: Satmama kolsyonunda yapılacaktır. 
çı\mıştı. - R· zaletlerln en bllyOğldl r. ,şartnameleri komisyonda h~r iÜn görü· 

Polis memuru koridoru'.1 baımdFkt Komiser odasında yalaız kalmıştı. ebillr Kapalı zarfta olanlarm teklif mek· 
bir odaya gtr'p ç·ktı: Düşü ~üyordu. Uzan uzun ve acı acı dü· tuplan belll saatlardan birer saat evvel 

Erzurum imar Birliği Başkanlığından : 
11·7-938 de eksiltmesi 1 an edllen ve sonradan ihalesi 26 7 938 gOnUne atılan 

su boruları pazqrlık surettle ahııacıktır. Muvakkat teminat (1650) liradır. 
Pazarlık 11·8·938 Perşenbe gOnü saat on beşte belediye binasında l!llar bir-

liği i 1are heyeti tarafından yapıla~aktır. (No, 578) 

B d f dl O
' d h şündfi. Emiller verdi. Telefon etti. Nü- komisyon bacıkanh'"na verilmi~ buluna· - ura a e en m. .uru~ or ıı a .. , 1 k 1 ,. 6 • 

Yanu:da dil kimse yok. tuzunu istima edere tu ö ümün mahl- caktır. Açık eksiltmeye g'receklerlnde P 

yetini sak.lamata çalışta. belli gün Ye saatta komisyona müracııat 

Erzurum P. T· T. Müdürlüğünden: 
1 - 574 Ura bedeli şehri sabıklı ve haftada karşılıklı ü~ seferli yazın lkt 

~tomobll kı;ın yolun vaziyetine göre ııra'oa, kızak ve hayvanl(natledtlmek sure
tıle mtıtekabllen bln kilo sikletll E~zurum • Bayburt arası posta surücütüğQ bedeli 
mukurtrl haddi layık ~ö~üldüğQ taktirde 12-8 938 gllnü saat onbirda ihalesi ya· 
pılmek üzre 28 7-938 gününden itibaren kıpalı zırf usııltle on b!ş gün mUddetlı 
eksiltmeye konulmuştur. 

Fdride acele adımlarla içeri g-lrJI. 
Bir nefeste başından geçenleri anlaltı. Bu ölüm Uzerlndeki bu sil ah lekeyi arı ilan olunur. (N ı. 545) 4-4 
Ya;hca bir adam o\, n komiser bu hadi· sllmek ve bu daha hayata glrmtmlş genç 
sefer içrnde yetişmiş bir adamdı Böyle kızın yaıarııa entrjisial muhbfaza etmek 

heyecanla sualler, meraktan şaşırmış, IAıımdı. 
De yapac:ğını bilmeyen klms~ler ö]le Çünkü Ferldenin i'Özlerlnde Nimttl 
tuhaf bir heyecan öyle jçten bfr merak hatırlatan ıııklar vardı Ve bu sevgi 
öyle derin bir hal' görüHlyordu. Bunla; ış klarını .muhafaza_ etmek içln söy~edlk· 
her şeye rcığaıen ona aynı yaş ardaki lerlne emın olan kıınselerln temiz ı.ıderl

1 lD.Qt 

' ~ 1 • 
1 , 

2 - Mühammen bedel 500 liradır. 
3 - Teminatı muvakkatası .(50 liradır. 
4 - T.,klir mektupları 12 8 938 Cüna gj,nü saat oııa k'\dar Erzurum P. T.T. 

Müd rlUğünde mütefekkll komisyona verllmiş olllcak.tır. 

l&hitedt ant1ml JI .tunıt 

• a M . ı 
.,. 1 1 l 

k.ızını düŞün<iurdü. Ve eline telefonu al nl muhaft1za etmeleri şarttır, 
dı: Komiser kendisinin de bir fanı ol· · A t 

- Bende maJlimat yok kızım dedi, dı:ğut u düştındü ve kızının bir glln ayn 
bir dtfa müdüriyetten sorayım.. Sordu vezly~te düşmesine rıza gösteremiyordu' 
ıonra birdenbire genç kın döndü. Yü- « Sevg'li Mualla diye t ıtrek tıir el: 
:ıüııde tsliaf bir hal vardı. Teredıtiit için- le ve yüreği ez ılerek yazmağa baıladı. 
deydi. Peılde kendini tutamayarak ba· Bent ne bu akşam ne de hiç bir ~aman 

l lH t 

l 111 l . , . . ... , 
• • 5 - Talipleri\ olbıptaki şartnameyi okuma'( ve dahı fazla izahat almak 

üzre ~yyam1 tatlllye müstesna her gUn Erzıırum P. T. T. Mü1üriyetlne mll•acaat· 

tıuı : bekleme. Bugünden sonra lhUyar bir ba· 
- Bir kaza mı? ba olarak kalmağı sevgiye tercih edl· 
- Evet t:ir kaza ... Anneniz Maslak yordum. ıt 

solunda bir otomobild~. başı parçalan o gc:ce kızı Nim. ti daha candan 
mı; bir halde bulunmuş... bir sevgi ile kuca~lad·. 

Erzurum İmar Birliği · Başkanlığından . 
M,zbaha için çogu (2500) ki\o çım ('i500) ki lo pelit pazarlık ıur .. tlle alına· 

~aktır. Muv kkat teminat 18 Iirad r. 
Pazarlık 3 Ağuıt'os 938 Ça1şanba günü saat on beşle , belediye binasında 

I nar birli~i idare heyell tarafından yapıl~caktır. (No. 580) 

Erzurum İmar Birliği Başkanlığından . 
1 ve 2 Nunaralı nümuac evleri pazarhk suretlle satılacaktır. 
Muvakkat temi : atları t 
t No. Iu evin (514) li ·a 23 ku uş 
2 No. lu evin (515) lira i8 kuruş 
Pazaılık 11 Aiustcs 938 Per~enbe günü saat on btşte bcltdlye bınesında 

mır blrligı lıiara h 3yatl tırarıııd H yap .lac .ılt tır. (No. 579) 

1 t t t IH > 
lan ilan olurıur. (No. 582) 5-1 

ı ~ nre~k ~er :ou ~ue - Erzurum imar bir lig" i Başkanlıg" ınclan · 
t.e.sı icı&re M1ldtırl'1tıme m'Urac&&t etme - • 
l!.dnrler. Devamlı Uf.nl&r için huua! tarllt 11· 7. 938 de Elcslltmes1 yapılacağı ll!n olunan ve lh uesi 26 .7 ·938 rUnllne 
tatbik ~. at•lan şeh~r saatları SJren Dlnııaıo ve motôr pazarlık suretile alınacaktır. Muvak· 

lOrmJS1].ı llt.D1&.Ma ~· b1r m1.lll 
rul&l11e aımır. 

Adrel de~•.t. il kUnıfluk tere~ 

kat teminatı (225) liradır. 
Puarlık 11 Ağustos 938 Perıenbe gilntı saat on beşte belediye blnr,.nda 

imar bfrlJği idare heyeti tarafından yapılacaktır. (No. 571) 

U.lltdıı. _;:Gu:-r.:· ua Tuz Nakliyatı Eksiltme ilanı 
~ ~: : ! : Bayburt inhisarlar Memurlug" undan : 
Bir &J'lıii 1 l,H , . t içi Muhlls tuzlasından Bayourt aınba.rma celbldllecak (50J) ton tuzun naklin• 

ECN.BB MBMLKKETLER N 1 talip çıkmadığından müoakaın eski ş artlar dahlllnde on gün uzatılmı;hr. 
ltntllit ı it un Mı1vakkat ibate 1·8 938 Pazutesi ıı-üa.ü saat 13 de Bayburd lnhlsarlar ıdard• 
&111 Ulılt • O • sinde yapılacaktır. lsteklllerin müracaatları il!:ı oluııur. (No. 476) 4-1 

Sahih ve Başmuharriri 

CİHAD BABAN 
Umcımf Neşriyat! İdare Eden Yazı 
~lerl Mtt1Jürüf Babadır DÜLGER 

... . ,. 

Basıldiğı }'er: DOÖ\J Bauuıevı 

Erzurum İmar birliği başkanlığından: 
Mez'lahı için çogu üç bin kilo benzin pazarlık suretlle alınacaktır. Muvakkıt 

teminat 63 lirsdır. 
Pazarlık 3 Ağu~tos Çuşınba günü saat on beşte baledlye bi11asında imar 

. birllgt. idare heyeti taraftndau yapılacaktır. (No. 581) 

t 


