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lDARB YERİ 
Erzurum Gölbaşı DOGU Basımevl 

Pazarte3f den maada hergiln çıkar 
Sayısı her yerde 5 kuruştur 

G 0NDEL.ll< GAZETE 
Basılmayan yazılar geri verilmez SAYI: ~O'ı .,, 

Iran heyeti dün öğleden ·evvel 
şehrinıizden hareket etti 

İngiltere ve Misafirler öğle yemeğini 

Transit yolu hakkında heyet 

reisinin muharririmize beyanatı 

, ıran bütün ticaretini 
Trabzon yolu üzerinden 

~ransa d k 
h [.İngiltere Kral ve Kralic,esinin Hasankale e yiyere İran Heyeti Reisi Albay Mü-

yapmağa amadedir 
(' zeyyeni gazetemize şu beyanab 

Qr;s ziyaretlerine takaddüm eden il d • ı 
sen Macaristan ve Romanya 
hükumetleri de böyle bir hattın 
tesisini arzu etmişler ve ricala
nnı da bildirmişlerdir. 

t~ ett er vermiştir: ~illerde Fransa ve lngiltere Baş- yo arına evam } - Trabzonda İran transiti 

0;~Qnları arasında teati edilmiş hakkında da görüşmeler yapbk. 
, Qrı mektuplar türlü tefsirlere uğ- . t b 
'Q l k • . _J ran ütün ticaretini Trabzon 
fİtltırş~ı. Son gelen Pariste .münte- ı Heyet Reisi mem e etımızuen üzerinden yapmağa amadedir. 

Bütün Asyayı Avrupaya bağ
layacak olan bu hat tesis edilince 
ve transit yolu da bitince her iki 
dost millet için, yeni bir yakın
laşma vesilesi hazırlanmış ola
cakbr. Pasaport ve gümrük mu
ameleleri için talimatnameler tan- , 
zim edilmiştir. Her iki tarafa 
büyük kolaylıklar temin edil- ı 
miştir. 

~- lo Tan'ın başmakalesınde bu Yolun inşası hitam bulunca, tran-
~clisenin mahiyeti izah olunmak- avrıltrken tatlı hatıralarla dönmekte sit te büyük bir inkişaf göstere-
~rJ ~ ' 

l l l d cektir. Gazetenizde mevzuu bah-
d· ı:'ransız hükumeti reisi B. Dala- 0 duk arını SÖy e İ settiğiniz Trabzon - Köstence de-

~e ile İng\ltere Başbakanı B. Nevil Evvelki ıü şam şehrlmfz l g-11Jen Irau oturulmuş ve hareket edlleceQ'i esnada niz hatb üzerinde biz de durduk. 
~~b~r!ayn arasında bir mektup heyf}l dUn h~nkn et?11şt ir. ~endlleri- heyet reisi Albay Müz,yyanf Vali Haştm Bu hatbn tesis edilmesi pren-

lısı vukubulmuş olduğunun resmi ne Kurmay Bınbaşı Salahaddin ıJe Erzu lşcana: sip itibarile kabul edilmiştir. Esa-
~hfillerce teyit edildiğini bildiren rum Eınniyı l Direktörll Nazım Arda - Türklyede geçlrdiğ 'mlz kısa 
"Oıtdr h b l . h t' . 

1 
mihmandar olarak rafakat etmektectlrler. müddet z•rfındll büyük. misatlrperver-

a a er erı ayre ı mucıp o a- h . .ı h ilk d ti ki k ı ık Görd··.1r" lb~l . . . . Heyı-t c!Uct şe rımlz:.ıfn saat onda are- ve os u a arş1 aşı . u8 u-
~- · Fransa ıle lngıltere arasmdakı ket etm işt' r. ô,tle yem•tt Hasankalede mnz derin ve kuvvet1i ıemlmlyetl hiç 
d ~ların her zamankinden sıkı ol- yen 'Di \tir. bir zaman unutamıyacağız, çok iyi lnti-
-llitı ve iki devlet beynindeki mü- Er7Uru -ı V ıl Ayeti tarafından verilen balarla ayrılıyoruz, df mlştlr. 
~'ebetıerin beynelmilel güçlüklerde bu z·ya!ette V dli Haşim lşc ~ n, General Kendtaine cevap veren Vali, « Ud 

HATAYDAN HABERLER 

T ahrikitçılar Halepte 
~Ula- k k d . . t Toydemir ve il ısarka'eiiler vardı Ye· büyük şefin idaresi altında kllvuşulan 
. • • .ıyaca a ar samımıye ve · · h ı ti h ···ı 1 k t 11 d•ı "" b 1 d 1 'ıtıat . . d y i . me'c ac k havada ve neşe ıcınde yen maz ar ye "· er ıa. meme e ç n 1 enmege aş a 1 a ~ ızlerı taşı ıgı ŞU anda, ngı- dikten sonra, bir n üddet çadır alhn~a f Alt tarafı 3 üncüd~) r 
~ ttce de ısrarla beyan edildiği ü- -

~;,~~~,~~k.uma~c:~i·!:;m!~~! ~~:Dün bir kalp lira daha Ermeni murahhasları Antakya Valisini 
~,dan başka bir şey gö~ülemez. • • • • • 

Sbsız hükumet r~isi ile lagiltere e 1 e geç 1 r ı I d 1 zıyaret eder~k sadakat arzedıyorlar 
~akanı arasındaki bu mektup te-
\ ~ her halde, İngiliz Kral ve Kra· Antakya - Bu"t'ada hafta ta.tlllnln müşkül anlarında oebrimlz Türkiye baş-
~ il tarafından Parise yopılacak ve B .· ., k b d • ., • b k / Pazar günü olarak tatbikine ba1lanm11· konsolosluğu vazJfeslnl ifa etm.iı olan 

1~Upa için bugün en emin sulh lT ÇOCUgUn asa a Ver lgl U Q P tır. Lokanta, gazino ve kahvelerden ma· Celil Tcvfık Karanpan'm kendi arzus1-
l.~t • • • da bntnn şehir çarşılan Pazar a-üolerl le Kudüs Başkonsolosıuaana tayin edl-
~ b~sı olan samimane itilafın par- ıı·ranın da hımın tarafından pıvasava baştanbaşa kapanmaktadır. hnkQm. et da- leceği söylenmektedir. 
~.. lr teyidini teşkil edecek olan 'J 'J' ı d ,, d lre eri ~ hafta tatlJlnl Cuma yerme PA- Ernıenile.t sadakat arzedlyor 
~t~t arifesinde, (Lö Tan'ın maka- SÜrüfdüg., Ü araştırılmakta lT zar i'nnu yapmağa başlam11lardır. 
~ l8 temmuz tarihlidir) o ziyare- «Şehidi Saacak »? Denilen Antakyll, 20 - Cıbell Musa Erme· 
t •• "'~ b' b 1 . d dilenciler . nlleri namına Muses Hayorban ve 'l'o· 
;:11it :du~ kır abş angıcı s~retın e Gerek Müd Jeiumumi!ik, gerek kikat üzerine, çocotun bu parayı, boya . . . , mas Karaosyan Vali Abdurrahman Mell-
tı, [) ılme te ulunmak lazımdır. p:>l's kalp yü'z kuruşluklar hakkındaki Ocretl olarat Gürcü kapısında Sürmene- Halepten bıldirilıyor: Hataydakl mel- ki ziyaret ederek, mümessili bulundukla-
~,, qladiye ile B. Nevil Çemberlayn taklbaht Ehe:nml1etle devam etmekte- il bakkal lbrablmden aldığı anlaşılmış- anellerfne devam edemtyrceklerlnl anla- rı Eraıenller namına kendUerlne sayğıla
~~llcl~ teati edilen mektupların dlrler. . tır. Şimdi bu m9slenln de dlğerlerlle tev- yarak kaçıp buraya gelen Usbeci ve itti- rım arzetmlş\er, rejime ve hükO.mete 
l"' e.,ıyatı hakkında, pek tabii ola- Bu mesele hak kır d' tahklkd bır hlt cd 1lerek tahkikatına a-lrişllmlı bulu hatçılar kendilerini hükumete acındırma- bağlılıklarını teyit eylemişlerdir. 
I~:. "ok ketum davranılıyorsa da taraftan denm ede k'ln, dun de yeni nulmaktadır. ğa çalışarak> para koparmafa uğraşmak- , , ;"t '" tadırla B d ı d ı ş bld' s ctaniler topladıkları ıkongrecle 
l&.''ııt gazeteleri, gene, bu mektup- bir b!1.füe ile. ka1şılaşlimıştır. Kalp para meselesi hakkında hakla- r. u 0 a~ n•ıcı ar, « e 1 an- 1 k t 1 ? 
~ d d 1 rınd, gayrı mevkut olarak tahkikat cak » adını verdıkleri Hatay Arapla~ı ne er onuş u ar 
ı~ en müsait havayı yaratmış ol- Baha ır ısmin e Erzurun"u b r Ç>· yapılanlar Erz\ncan kapısında bakkal için iane toplamaita ve bu paraları yı- Şamdan blldlrlllyor: Vatanı kongre· 
ı...·~ııu k d dd" .. cuk Osman adında bir kasaptan et al- ylp t kt d 1 si Bafvekil C1tml1 MnrdQm'ün sayfiyesi 
"llıiyo yazma ta a tere ut gos .. mış ve k'l!a'>a bir lira vermiştir. Kasap Sürmeneli Hasan ıle marangoz kalfası yu cna a ır ar. 

rlar. llnnm kalp o,duğuıu an'ayarıık plllse Mehmettir. Antııkya, 20 - Hatay davasının en (Alt tarafı 3 anciJ.deJ 

( All f;mıfı 2 inci le) haber veım'ıtlr. Bu cihetten yJpılan tah· (Alt tarafı 3 11.ncüde) 

' .,. - . -
' ~~Qbzn ilk okulları talebesi bir izcilik tekilatı vücude getirmiılerJ · ~. 

rıılcırdan bir kı•mını bir arada g6ateriyor 
Yukariki reıim Trabzonlu 

FIKRAı 

Eski duvarlar 
Medeniyetin mütemadiyen yü

rüyüşü karıısında hayrete düıme
mek mümkün olmuyor •• Bu baı 
döndürücü gidişin verditi mahsul
ler insaniyetin iftihar edecefi, 
mafrur olacagı kadar kıymetlidir
ler. Bunda hif şüphemiz yo'lf. 

Bununla beraber eski devrin 
yüksek eserlerini takdir etmemek, 
zaman zaman onlara hayran ol
mamak ve onları yenilerden üatün 
bulmamak kabil defildir. Eıkinin 

Mısır filosu 
Kumandanı 
İstanbula geldi 
İstanbul 28 (A. A.) - Dün 

Elmahruse yatı ile buraya gelen 
Mısır Deniz Kuvvetleri Kuman• 
danı Amiral Mahmud Ham7.a 

1 
bugün Cumhuriyet abidesine bir 
çelenk koymuş ve Vali tarafın .. 

l dan şerefine bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. 

hasretini duymafı, eıkiyi befen
mefi ihtiyarlamafa baılamanın ilk harçla yeni bir duvar yapılmakta 
delili diye sayarlar ... Böyle de olıa ve eski taşlar bir kenara yığıl .. 
güzele güzel, iyiye iyi dememek maktadır. 
elden gelmiyor. Ben henüz sarf mahalli bulun"' 

Belediyenin yanında11 Gürcüka- madıfı ifin bir kenarda duran bu 
pısına inen yol Kavaflar f" rıısı eaki taılarda yeni duvarı istihfaf 
c?varında tevsi ediliyor. Bu mak- eden bir eda aezdim, liıanı hal ile 
satla orada bulunan Pervizoflu diyorlar ki: 
camiinin avlı duvarları yıkılarak - Bizi yıkmak marifet defi/• 
ger? alınmaktadır. dir, hüner yerimize bizim kadar' 

iri, mükemmel bir ıekilde yon· •aflam ve muntazam bir duvar' 
tulmuı taılan biribirlerine kenet- yapabilmektir. Bu deyiıi o ka., 
lenerek bir kale cluuart kadar •af- fıda gefirmekle o eme ~darlara 
lam yapılmıı e .. Jri duvar yerine, karşı bir ıukran va~ifeıi ifa etti·· 
toplama sokak taıından, çamur fim• kaniim Bahadır DÜLGER 
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Çalılar arasında iki 
adam ve iki inek 

Şüphe üzertne bu iki adamın inekleri 
çaldıkları anlaşıldı 

Ovacık, Ağzıkent köyü muhtarı 

Mecit ve ıırkadatları ŞükrU o§'lu Ahmet 
ve tir kaç kişi ~lrıataş mevkii· de vol 
keııannda çalılar nas nda lkl tn~klr. 
iki şabıs görmUş'erdir. Bu 1ların şübbeli 
bıı.rekctlerfnden leklllenen muhtar ve 
yanındakiler, yanlalJDa gelmelerin\ SF ı

Jenm'ş'e", fakat bu meçhul şahıslar rnek
leri bırakarak dnbal kaçmağa b •ş\a· 

DOGU :w 'femmuz 1938 ~ 

BiR FACİANIN HİKAYESi: 2 

TOSUN AGA 

HAVA " 
29 - 7 - 938 aut 14 ra.?1 

Rilıglr sürah : 3 - 4 metre ı 
Rüzgar istikameti: ŞimaUşıt~ 6 
Kuru hararet derecesi : + 2-'6 
Azamt hararet « : + 2: • 
Asğar1 » c : + 1 ' 
Rutubet • : % .. ~ 
Yagıı : Yağmur 3 6 
Hava taıylkl (Erzurumda): ) . ' 

« • (Deniz seviyesinde · 

oU -================:;======================================-~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.ılı' 
yalnız b•rakmayacağım ki... Her zaman - Çok tyl düşünmüşsün. Fakat bl- yer var. Biri senin evin, b•~fl 

İS TEME M· ı 
Roman; 18 · Yazan Selim BABAN 

Otelde bulunan diğer mnıteriler, 1 Dok t >r bu teklife itiraz etti: 
onları bu halde gördükleri ıaman' yer - Aceleye lüzum yok! dedi. 
yUıünOn en mes'ut dört fnsanı imiş gibi, - Niçin? Ben senin yerfnde bir dok-
biraz da gıpta ile ve batta mtrakla tor olsam, bu tekllfl hemen kabul ede-
bakmadan geçemiyorlardı. Mahir de rim. 
dostlarına hoş g•>rünmek fçin gülmeğe - Ben aksini iddia etmeyorum. Fa
ve nr ş•ll görüome~e çaJışıyordu Hiç kat Mablrf tedavi eden ben!m Onun 
klms .. , yer yüzünün bu dört mes'ut in- s hhatından da en başta ınr s'u' olan 
sınının bir faciadan ye~I cıt~ış olduk- gene benim. Bu sebepten hastamı dahıı 
)arını aklına bile getır.mczdı. O~ların birkaç gün nazaret altında bulundurmak 
'R'ülüşlerhıln ne derin bır ıstırabı o ttü· mecburiyeUndeylro. 
tOnOn farkına varamazdı. , 

Dört uk2daş siıaıalarırın mavi - c-rvm, Mah r zıt ık adam akıllı 
..... , de ..... bfr mu-ddet lylleştl. Yarısı kapandı. Ondan daha ne uuman arını reyre re .. , ıus. i ? 
tular. Rıu Ş ~rif, bu silk Ut fasıla.sının lst yors;nuz _ 
tmımastıu münasip görmemiş olacak ki, - oğru söyluyorsun am lJa, klinik-
damdan düşer ılbf: ten çık tıktın ~onra, gcçiı eceği serbest 

- atahtr dadf senin için evimde zamanların vucudundıt bırakac"ğı reak· 
rozel odala; hazırlad·ml Kalk sentole si.)'onu takib etmek mecburlyetiadeyim. 
beraber pfdetfm. Ben orada ~enin için - Vallah', tıen Mahirin ııhhatıııı pek 
jaer teJI huır:adnn. ır.ükemmcl gQrü101um, Sonra be;: onu 

yan1ndayım. zlm de Mahir için, klinikten çıktıktan tuttuğumuz ve dayayıp döşed• l 
Evet, biliyorum. Bu hususta sana düşen sonra, istirahat edebllfcPği bir yer te- O zamana kadar hiç sesıııl 

vazifeyi yapacaksın . Yalnız birkaç gün min etmediğimfzt nereden biliyorsun? yan Mahir: 11 ı ~ 
dsha bana müsaade etmen ISzımgelecek. Hatta biz Mtthlri senin hazuladıfın yer- - Aziz dostlaıım, dedi, bt ~t 

Rıza Şerif, doktorun bu ısruına de misafir bırakmaktansa, kendi evinde dar düşündüğünüzden dolBY1116ıı1~ l::oyun eğmeae mecbur kaldı: oturmasın daha münasip gördük. teşekkür ederim. Haydi şıı 
6

,eP 
- Peki, dedi, Falrat Mahirin yatak- - Kendlevi mi? hazırladığınız evi rldip bir i 

tan kalktıktan sonra, artık gidecek bir _ Evet, kendi evi! H~m de bir res 
1 K df • * * ı,jl'' ~ evi o'madı~ını bl iyorsunuz. en sine sama yarıışacıık ev... dil" , 

? Bir otomobil birkaç .At~ 
bir Y~~u~:~ır~:~~~z ~ı~di: - Doğrusu bir şey anlayamıyorum. dört arkadaşı Mahirin yeııl e\"IP' 

- Ben kendi evimde Mahire yer - Açıkcası, bfz Mahirin oturacıaı önOnde bırakmıştı. 1'i' 
yer hazırlamış vaziyette doğlllm. evt çoktan hazırlapık. Döşedik, da7adık. Awkat Rıza Şerife dedi 

1 6,-ıo 
Doktor da il&ve etti: Şimdi de Mahiri oraya, yani kendi evine _ GördUnya, Mahirio ye'fJ 

- Ben de biliyorsunuz kt klinikte götüreceğiz. halde sen de beiteneceksln· ıtıJlol 
yatıp kaıkıyorum. Mahire şimdiye kadar - Rıza Şerit bu yeni vulyet karşı- Mahir yeni evlne gtret ~ tli' 
yaıtığı yataktan başka yer bulamam. sında çok içlenmfştl. Fakat sesini çıkar- bllyalara bir göz attı. suratı I"'' I 

Rıza Şerif dt>dikf: madı Yalnız dtdl ki: dl e"" fi~ 
- Dotru söylüyorsunuz. Zaten ben - Aziz dostlarım, bana karşı neden sı, hakikaten ona ken oteb'f ~ 

de bunu bildiğim için, Mahire kendi böyle tuhaf bir vaziyet alıyorsunuz Onu h'ssfnl verdi. O kadar ııı se6d 1~ 
evimde od•lar hazırladım. yanlaıımıyoıum. ki, Nuri Hüsnünün ve ~eJJJ11ııJ11~ 

Nuri Hüsnü yarı ciddf yan müıteh- lerini sıkmaktan kendisin• fi1'r1 

zl bir lisanla: - Sana öyle geliyor. -zel p 
M d ki 1\6 h. ı i t tt - Dnğrusu, bu iu . he" ,•~ - Bravo Rıza ssna! dedi, herhalde - a em ma ır C n ev u unuz. d d• " ~~ 

· · siz dü~ünebUdirinlz, f ' .. ıer 
Mahir için etlencell yeni günler hazır- Neye bıtna haber vermeyorsuouı :' sonra ker.dimi hiç bir zaı.Jl .. 
layorsun. - Pdki amma, sm d~ Mahtr fçin Dl 

bir adam telakki edeme · . MI - Bilakis! gayet rahat, sakin bir odalar h ; zırJadığını b'ze söyledin mi? ~ 
rorde otur çak, Oemek ki iiaıdl Mahir i~ln gıd,Cjk lld 

Je 
d 
o 
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EN SON HABERLERD 
ÇEKOSLOVAKYADA 
-------------~------------------~ 

lngiltere Lord Runcimanı 
• tavassuta memur ettı 

DO 4l U 

DIŞ SiYASA 1 

Mu•aolininin 
Londra •evahati 
Dün gelen kısa bir telgraf İtal

yan Başvekili Mussolininin yakında 
Londraya gideceğini bildiriyor. ital
yan Başvekilinin böyle bir seyahate 

3 

lüzum görmesinin ehemmiyeti aşi
kardır. 

Pr ğ ~ 8 [ A.A ] - Akallfyetler meselesinde hak.em va-ıiteslnl görmek üıe· İtalya ile İngiltere arasındaki 29 Nakleden: S. A. 
r~ Lo·d Hunc\ıranın l·g\ltere trrc.tırd."~ Çek.oslovakvaya gönd.3rllmeıl gerek münasebetlerin, Habeş istilasından-
h'lkıl net ve gerek S:jdctler taratınd n ıvı bir s ırett~ karşılıınm1ş ır. Frarsız ve b . . d•w• fh l alA d Bu ihtiyar dşıkımı 

bırakıp gidemedim 

J\I d en geçır ıgı sa a ar m um ur. 
1lla!l gaz~~e!e:i dd aynı mUta:aaja b.!ltınmak~a ır. ar. . . . y 

Prat, 29 ( A.A. ) - Südet Almanlarının Pra~ hükümetlne tevdi etüklert pt0• Ede~ı~ ı:ıarıcıye Nazırlıgı zam~nında, 
lelerin tamamlle kabul edildiği hakkındaki hıberler aalahiyetttar mahafU tarafın- hatta ıkı memleket arasmde hır harp 
d'" tekz'p edtlmektedir. Hükumetin resmt bir tebliğine göre: SO Haziranda tevdi tehlikesine kadar yol açan hadiseler 
0lllban bu projelerin muteber tutulmadığı anlqı\maktadır. de hatırlardadır. Aradan zaman 

geçti. Eden Hsriciye Nazırlığını ter
kettikten sonra, Başvekil Çember
layn İtalya ile bir yakınlık temin 
etmeğe çalıştı ve bu gayı eti iki 
memleket arasında bir dostluk mua
hedesınin akti ile neticelendi. 

iSPANYADA -
Hüktimetciler F rankocu-, 
lardan 4000 esir aldıler Fakat 16 Nisanda imza edilen 

bu muahede hala meriyet mevkiine 

Biz periyiz. Ne o kazana girip benim 
visalime nail olabiliyor, ne de ben 

onu bırakıp gidebiliyorum .. 
_ Barselorı, 28 ( A . .A ) - Eber nehrinin dlğ'lr sahiline l'elen bükdmet kıtaatı girmiş değildir. Bilakis işleri~ uza- - Klmslnfz, orada ne yapıyorsunuzn Mabtek.er dudunun bu ıözlerlnl fşl· 

huıük muvatfak.iyetler kazaumak1adırlar. Franklstlerdea dört bin ealr alınmış ve ması Aavam Kamarasında çetin su- Nihayet altın taht üzerinde otura? tlnce bemen dışanya çıktı. Fakat güne· 
Candeza istikametinde 20 kilometre derinlltlnde arazi Jşcıal edtlmlştlr. Ha\(n allere yol açbğı gibi, Çemberlaynin kız başmı yukar•ya kaldırdı ve ~öylece ıtn yüutlmekte olduğunu görenk t~k
lkt tuaf Gtndeza şebrt' önQude temas baliodedfr. emellerini suya düşiirecek safhalarda k.onJşmıta başladı: rar geriye döruneğe mecbur oldu. Mura· 

geçirdi. İspanya meselesinin halli - Ben peTiler padişah,nın kızıyım. dı artık ertesi ieceye kalmııtı. O 2nnü 
bakımından olduğu kadar, umumi Bu karıımda oturan lbtlyar ienç\lfl ıa: de Maqıeker uykn ile vı akşama hazır· 

A 
l'fk b k d d b mamnda bana aşık olmuştu. Altmış lkı lanmakla geçirdi, Ak.ıam oldutu zaman 

vı:upa po 1 ı ~sı a ı~ın an y ~ • u senedeıı beri bu kuyunun içinde otuıuyo· dudunun kafesi yanına geldi: 
vazıyet hoşa gıdecek hır şey ~egıldır. ruz. Allabtan kvrk.tum bu ihtiyar işıkı· 1 - Ben ııidiyorum diye ondan izin 

Fransızlar gazetelere şu mutaleayı mı bırakıp bir yere gidemedim. Birbiri- istedi. 
yürütüyorlar: mize kavuşmamıza da ihtimal yoktur. Fakat dudu ht9 ses \nkarmadı. 

« İtalyanlar nedense bize sinirle- ÇünkO bf z perlyf z. Bizim vücudu Mabşeker bir daba: 

ÇİNDE 

Japonların yeni taarruzu 
niyorlar. Fransa bu muahedenin tat- muz lns•n vOcvdu glbl kesafetlt detll· - Ben rldlyorom dedi. 

H >ngkong 28 ( A.A.) - Ecnebı askert mahafllden alınan haberlere gö:e, bikinde müşkülil çıkanyormuş. Hal- dlr. Ben bu kesafeti glderm~k için şu Dudu gene cevap vermedi sükutun• 
<;il orduıu Honaa'ın şimalinde mühim kuvvttlerl tevkif etmiş vaziyette bulun· buki bugünkü vaziyet İtalyan diplo- k~zan lç

1
lndkekl ka~aar fıağa gır ~a ::k muhafaza etti. Bu sefer M~eker: 

neticesiz kaldı 
ltlıkt . . . l h l ti bırblrlm ze avuşa ım yorum. a - Niçin bana l!f söylemiyorsun, yok-

adır. ma~~ının yan •ş e~ap a .. n~ın.~ ne • - cesaret edemiyor. Bu yOzden işte ıene· sa darıldın mı? Senin hatırını kıracak 
Diğer taraftan Çinlllerln Peyplng · Hopey eyaletlerlndetl faaliyetleri davam cesıdır. İspanyadakı gonülluler bır erdenberl bu vaziyette karıı karşıya bir şey yaptıA-ımı babrlayamıyorum. 

etınek.ttdir. Dlter taraftan Jıponların Tslenb . n cııpheslnde kırk kllometrel•k blr türlü geri çekilemiyor, İspanyada ıkaldık ne o kazana girip benim visali- O Zaman dudu: 
~Pbe tutan Çin kıtaatına karşı yapbklar taarruzları neticesiz kalmııtır. Bu muha· kı rebeı~rde ,J apo~ıar ıwo O\ü ve 7aralı vermitlerd r karadan, denizden beynelmilel bir me 11 ail ouyor, ne de ben onu hıra P - Sana danlmıklığım kabil mi? Bu 

Ankara T erbiyc 
Enstitüsüne 
~irmek isteyenler 

hudut kontrolu koymak da mümkün bir yeıe gldebllfyorum iOzelltk bu nezaket varken ben sana H İ d h b } olamıyor. Burada ihtiyar adam lata karıştl. biç darılabilir mlflm? Bu sözlerine cı· 
a ay an a er er Romada, muahedenin imza edil- Benim bughQnklü h'lllmd, khazfanadgl- vap vermtylılm kendimi dOşüncelerlm-

. l F k rerek. yanıp ma vo maktan a a ena ır. den aymımttdıl\oı d d 0 1 1 
( Oat tarafı 1 incida) diği sıralarda Italyan ar ran onun Ölmekten korkum yok fakat öldükten d" _ ar. m an ır. 8 

ma aen 
· k .. b' lib' tin uıunüyorum. 

olan «Kudslye» k6şkündekl içtim •alan· yakın, sen ve atı ır ga ıye e sonra aıtık sevgilimin yüıünü göremem B 1 d - d · l d 1 al k di 'tib - en üşuosey la böyle mı olur· 
nı bltlrmlıtlr. Müzakerelerin tlılf tutul- ınanıyor ar ı. t ya~ın en ı a- diye çekiniyorum. du? Beni sevgilime kaVUfturmak için 
masıua ratmen, neler konuşulduğu an- nnı · ortaya koydugu bu meselede, O ıaman Şah Bebva: elbet bir çare bulurdun. 

1 '~ & ~n•tosa kadar laşı1mıştır. Kongrenin denm1 müddetin· hesaplann ümit edilen neticeyi ver- - Birisi bu tecrübeyi yapsa, 
0 

:r:a· _ Daha ne M h k ? BU 
•J l1t;uo kök" b l d k" hl · d F b' k b h · man kazana gfrmete cesaret edeblllr yapayım a ıe er · 

l<u·· ıtu·· r Direktörlüğünde ce; i ı U: J u un uğu oye, ç bfr ga· memesm Ce hraı~sanınil ır hia a a~ misin? Diye sordu. ltıtlyar: tün geceler sabab'ara kadar seni düşün-
d ıe cc ıo u mamııtı. Hatti konire aza, yoldur. um unyetç er, ç iimıt _ Tab'ı dedi. mekteu gözlerime uyku glrmeyor. Am· 

kayıtlarını yaptırmalı ır lanndan başka yabancıların glrmeal bile edilmiyen bir tarzda gittikçe daha Buoun üzerine Bebvaç bu biçare ma Dil fayda, binim 11na olan mubab-
Ankara Terbiye E~stttüaQnQtı Türk· yuak edllmlıtl. anudane mukavemet etmektedirler. Aşık utruna kendini fada etmete karar belimden daima tüph• edt1orsun. Eski 

ce. Edebiyat, PedagoJl, Tarih, Coğraf Konırede müıakereler çok harar!t· Franko kuvvetlerinin. taarruzlan verdi Ve h'men kuyunun dibine inerek Adettir, sadık blzmıtktnn sadakati dal-
)•, Tabiye Rlyaziy• R•slm - lş ve Be· il olmnş ve hükO.met şiddetle tenkit e· . R B lind .. 't d'l kend!s'nt kazanın lçhıe attı Kazanın ma meohul kalır, geç öğrenilir. Hatta 
el• , , 9 d df 1 t' Mu .. f -hı ıse oma ve er e umı e ı en . Şah Kub d bl " - d d·'-
"ll terbiyesi ıubelerine 1933. 193 ır• m f ır. za.aren n en mu m mevzuu . . d. ş· d' 1 içinde bfr saat kadaı kaldıktan tonra a r meyva yuzun en sa ..... 

l'ıh lcln y111t talebe alınacaktır. Hetay me .. ıeal idi. neti~elerı . _verme ~· ım ı s~anya- dışan çıkh. O zaman tahtında oturan du~usuna hizmet etmlı, az kaldı ona 
F.nstltUJe girmek lste7enlerln ka· Baıvekil kongrede hükOmetln d · hi· dakı dahilı harbın v• daha b1:'° çok peri kııı Behvacın boynuna sarıldı: 6ldurmete kalkmııtı. Halbukt sonr_adan 

~uı,rı 15 Atuatos pazartesi gününe ka- li ve harict ıfyrs9tfnl lıah etmiş, ls'cen· aylar devam edecegı kanaatı hasıl _ Benimle birkaç dakika konuştuk· itin asla meydana çıktı ve Dudu olüm· 
tt,, devam edecektir. derun meselesinin geçlrditl safbttları olmuştur. Vaziyet bu şekli alınca, tan sonra visallmc nail olmık lç!n gös· ~en kurtu~du. Benim de sana mubabbl· 

lıntıhanlar şu günlerde yap~'acakbr: aalatmııtu. Konıre muk~rrerat nın bir muahedenin tatbikini geciktirmek, terdltin bu fedakatlıla naul mukabele tım onun glbi olacak herhalde ... 
d 17 Aiuıtos Çarşamba ( Turkçe • E· beyanname ile halka nan cdllecetf ltalyayı müşkül bir vaziyete sokmuş- etsem azdır. . - O hikayeyi anlatsana bana, dln-
6blyat ve Tarih- Cotrlfya) şubelerine zannedilmekte ve ba mukarreratın ı:im B' d f ltal H be . t Fakat Bthvıç bu tekllft kabul etme· le7eylm. 

tire k l\o t p be v • tur. ır e a yanın a şıs an 1 (ilce terin, 18 Aıır.u• os erşem diki bO\ı ametln mukadderatını ta in I l y t diki ciki dl: - Vaktile ran vllAyet\erlnln birinde 
t)a~lye ve Tabitye) şubesine ılı~· decaği tahaıln edilmektedir. Y e· mparator ugunun as ge Y0~· - Sen b•nlm dünya ahret kızımsın, fakir bir ucı vardı. Bu adam avladıtı 

~klıno, 19 Atustos Cuma ( Padıgoıl Bundan. ba!k~ İtalya ço~ zayıf .d~- ben kazana sana nail olmak için detti hayvanları satarak elde ettltl para ne 

1 
Beden terblyfs\) şubesh-e girecek ı h . . . şen maliyesmı kuvvetlendırmek ıçın bu zaTallı ihtiyara cesar~t gelsin diye reçlnlrdl. Bir rün dağda kurmuı oldutu 

0 a11ıarın lmtıhau gQnüdQr. - ran eyetı gıttı İngiltereden istikrazlar ümit etmek- rlrdlm. Dedi ve ihtiyar~. df . t bir kapana bir dudu dOştQ. Avcı bun\l 
ı, Müsabaka sualleri ayrıca g~. d:.r~- . . , tedir. - Haydi ı:e duruyo.sn yıı ışare alarak pazara retlrdf. Fakat dudu o 
teCekur. lmtibanlar Erzurum Knltur Dı _ (Üst t•rafı 1 ıncıde İtalyan Hariciye Nazın Kont etti. . kadar marifetıı idi ki öyle güzel htki" 
le ktörlüQnnce tensip olunacak bir mek- b~) ulr. faydalar temin edec: ğlnf,. -söyle· c· ile lngilterenin Roma sefiri lhtıya~ Bflk ta ıoyunara~ kazana yeler biliyor, öyle tatİı şiirler oku ordu 
t Pde, üç azalı bir komisyon tarafından mıı ~eııdllerlnl memleketimızde go mek- ıyano .. .. girdi ve b r saat sonra o da terlıtaıe ki hır ören ad ti a ! k ' y 
•p lacaktır. ten mütevalllt büyük memr.unlyt:t nl Lord Port arasında son gunlerde dışan çıktı. Artık peri knının sevlnelne g e on ıı o.uyor ve 
~ Faıla malQmat almak isteyenler ilive etmiştir. cereyan eden müzakerelerin bu na- payan yoktn Hemen sevglllslnfn boynu· bahasını bir parça daba ~rthrıyordu. 
llı~tnr Dlrektörlü~üne veyahut matbaa- Heyet, otomobtllerle, İ • ana mütevec zik mesele ile alakadar olduğuna na sarıldı. Şah B•hvaç onları halleri Avcı dudunun bu marlfetlırlnı ıordOkçe 

l rnUracaat edebtllrler. clben banket etmfştlr. şüphe yoktur.» üzere bıraktı ve bOyUk bir tliyk yapmış istediği baha!ı adam akıllı zlya~eleştlrdl. 
F t 1 · · ti k d. olmaktan gelen bir seyioçle mtmltketl Bu dudu bütün İran meıaleketınde meı· 

K 
lıan heyeti nder aörütlü'! .... ran.sız ga.~e e enb vankilyde enhlilı ne döndu" Aıımın karıs•nı kumarba.zlann bur oldu ve adı o zamanki lran hükUm-

Udu·· S te gergin ha va · 1 rı e gore u şe e ta · Trabzonda yapılan müzakereler es. goru! ~ n ' • elJnden kurtardı ve Az m artık kumar dan Kubada kadar duyuldu. Kubad 
şiddetini artırıyor nesında, muhtelif m~ıeleler gö üşülmüş· edebilirler. Fakat manzaraya u!Dumı oynamaktan nzıeçerek lşlle meşgul methini iflttltf bu lnqu ne babasına 

Kudüs, 
28 

(A. A) _ FUlsUndekt mnttür. Bu meseleler bilbas~i hudut ve bir nazar atf~~ğimiz zaman, .Ingil- olmacta başladı. o~ur~a olsun satın almak istedi ve pek 
~'ıtn bava şiddetini aı ttrmaktadır. tranılt itlerine taa\lOt E.dıyo·du. Her terenin bu ışı tahakkuk ettirmek işte bu hlklyede de görüldüğü gibi buyuk bir para vererek duduyu aldı ve 
Pı "ctenbart muhtelif mıutakalarda çar· meHlede tam b\r anlaıma hasıl olmuı· için, Fransayı bertaraf etmeği dahi Şah behvaç aşıkları muradına erdirmek sarayına 2ellrttl. 

ltılatır olmuştur. tur. _ göze aldığı anlaşılmaktadır. işte in- lçfn canını bile feda etti. Ben de Şah Artık hOkümdarla Dudu arasında 
lfkı Arap çeteleri yeniden Yahudi çift gilterenin bu vaziyetidir ki Musso- Bebvaç gibi senin sevlllline kavuınıan tarif edilmez bir arkadaşlık aeydana 
ltt erine baskınlar yapmışlar ve muhte· Kal pzan ie be kesi lininin Londra seyahatini 'kolaylaş- için canımla, başımla Jşte böyle gayret gelmişti. Sıkıldıtı zamanlar dudu hUkilm-
~e rhlrler arasınıtakl şoselerı bir çok b b B h tt .. l b' ediyor. Artık durma hemen ıHrlll· dara bin şaklabanlıklar eder, onu etlen· 

terden tahrip ıtmlılerdlr . (Üst tarafı 1 incide m;ıış r. u seya a e?. şoy e ır nln yanına rtt. dlrlrdi. Bazan pek bqı sıkılırsa devlet 
'-ttı Rudos, 29 (A. A) - lnglliz maka Dünkü ssyımızda lsfm iltibasl ola netıce çık~ası ~~~~e~ilir: İt~lya, işlerine dair ~udunun da fikirlerini al· 
cı, ~raptarın Kudüs şehri dabiltr:de rak Tebrfz kapısındaki b ık\cal Hasan İsp~nya~aki . gonüllülerın tedricen nnda gözü olmadığını, siyasi ve ik- maktan çeklnmıyordu. GOnden gQne ba .. 
.Su~~UhlDı karıaşa'ıklar çıka makta ol- hakkında takibat yrpıld>ğını yazmışbk gen çekilmesme muvafakat edecek- tisadi menfaatler gözetmediğini ilin kumdann duduya karşı muhabbeti artı· 
ltıt arı hakkındık.l bab!lrlerl katiyetle Halbuki Tebrıı kapısındaki bakkal Ha tir. Eğer o zamana kadar muharebe etmişti. İtal h"kA tini b t ·• Jordu. Böylece seneler i'tçtl. 
~t llp etaıektedir. Yaloız 70 ı i ştlık. bir san Yetllbat k 'ın bu mut h ile hiç bir biter ve gönüllülerin geri çekilmesi t d L y~ u ~.~ 7 . u d e~ Bir gün hükümdar dudu ile müsababet 
ctt:ı_ııe kudüse 28 kllo~etre .mesafede alikası olmadıtı toln yanlış zthıba mey- tamamlanmazsa, İtal a ene İs an- k:r~ daaha 

0eİ al goru~:e enn e ır ederken ona pek güzel bir hikiye aa-
lııGa tdan btrlılnln eteğındı şıddetlt bir dan vermemtk üzere, bu roktayı kat'i ada ka .. Y.. g p A e a m.a~a. r. ıattı. Bu bik.lyı Kubıdın boıana gltmlt< 
'~d'1I1• olmuş, 4 poH• memu"U yara- surette tashih ve tav2ih ederiz Y lmış ~lan g~~~llülerle bera- H~lasa, Mussolinının Londra se- ti. Duduya: 
~et 

1 
&k 6 Arap öldürQlmiiftur. Arap Devam eden tabklka•ın vere~etl her, oraya gonderdıgı harp malze- yahati, ispanya meselesinin halli hu- _ Dile benden De diler 1 d' 

'flllr' •ri mütemadiyen köprlUerl ve dı· neticeleri aynca okuyucu'arımıza bildire· mesini de ıeri çekecektir. susunda ileriye ablmış en mllhim bir emretti. sn 
118 

~Ollannı berhava ttmektedirler. ceflz. Zaten ltalya, ispanya toprakla- adım olacaktır. DiPLOMAT __ _ _ (~ 1V! 
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/Ki FiNCAN 

Nakleden: F. DEMlRDAC 

Fehtıne çok sevimli bir ihtiyar hasta batıcının kendisine ksrş1 hisset 
kızdı. E\Hstnl çoktan geçmiş ol mektııı olrtuğu fazla mtlş'i~ hislere ben

maeına rağmen gözlerinde ki parıltılar zer hi~lerle mütehassis o'drğunu anlata
ve yUzüodeki tsavet zail olmamıstı. Ta cak bir kelime olsun çıkmadı 
lilo kendilerini unulmuş olmas ndan te F~hlme buna delikanlının fazla 
vellüt eden bir hırs1 daima ekşi blr snz mahcup olduğu manasını veriyordu. Bir 
tasıysn diğer ihtiyar k z'ar gibi değildi defa açılablle•ydl! Şiiph siz dekorun so
p. h'n e.. O bunların tamamen aksine ğ'uklutu, beytz h'lstane dıvarlarıoıo ver
o'arak peı. neş'eli idi. Kahkahcı ile pek diğl haşyet v:s doktorhrın, adstanlımn 
nadiren gü erdi fak t yllzUnden teb s· mütemadi geç'şl buna s:bep oluyordu. 
$Üm hlç bir zaman eksik olmazdı. B11 ş ·a bir muhit için de belki bukadaı 

E Utün hıyabnca pek ufak bir mac - mahcup o'mıyacak, fikir ve hislerini da
ra geçirmişti. Ve bıınun urek hatırası ha aerbeflce ısöylevebilecektı 
olda hala acıklı bir ro'.llan gi li ya~11yor- Asımın Anta1yaya hareketinden bir 
du gün evvel Febime cür'etinden utanarak 

Bundan yirmi sen"3 kadar evveldi. llar· ve kızararak onu evine bir kahve içmek 

f i3i~~öi .. ~~Hai;~i;ii;;ı 1 
1 l\lüstcctrl 1 
1 Malül Emekli topçu Yüzbaşısı 1 
1 

Erzurumlu 
, Zekeriya ERKAL 

1 Yeni, temiz, ucuz, emniyetli, batan 

1 1 
konforu haiz banyolıı 

1 
İstanbul, Sirkeci, Nöbethane cMd· ı 

desi No. 18 Bingöl 
İstanbul, Sirkeci, Muradiye caddesi ı 

1 No. 17 -19 Halep 

---- (No. 563) 10 - 2 -

hl umumiain S'>n senehnt. F hlme o sı· için ç • ğ•rmaktan kendini alamadı Yeme· 
ralar.1a otuzunu bir P"rça geçmiş olma ğe davet etmek daha iyi olurdu amma .. 
s1na rağmen yaşından daha genç gözü- Fehlme d Jha faza cUr 'c:tiar olmak lste
kOyordu. Ve yüz ·~ne takı !Jn g özlsr ştm- mirordu.Dellkaonnın bu teklifi kabul et
dik:I gibi Umttslz ltkle geriye dönmiyor- memesi ihtimali vardı. Fakat blr fırcan 
du. O zamana göre gltmemcslni biliyor kahve herhalde reddedllemezdi. 

du . .Haydarpaşa hastanesinde hasta ba- Delllcanlı kendisine göre bazı maze· 
· kıcı Mi. Bu cs~ada yalnız vaztteslle retler bulmağa çalıştı. Fakat Febimenin 

me,gut o'uy:>r ve en ur~ k bir mac :rayı israrlarına dayanıımıyarak teklitl kabu\ 
bu sırada y~kış ksız bu'uyoı du. dt Akşam üzeı i işi bitince hastaneden_he· 

B' r gün Suriye ceph•slrı den gondı- men dışarıya fırlayan Fehiıne bir kahve 
rilm'ş atır yaralı genç bir ihtiyat zabi- altı içtn lüzumlu şeyleri alarak evine 
tioe bakmak vazlyııtlne düşmUştll. Ona g .ttl Çıçek.ıcr de aJmış ve yemı k masa· 
llUUn itınasını satfettl ve genç adamın sını onıarıa sUslemi~U. Bu ev Uk defa 
bir an evvel nekahd devresi 1e eıişmlsine sakinleri arasınds bir e. kek göıecektl. 
çoıc yardımı oldu. Genç adam hastane· fevkala.te hııl adeta bütün Eşyayı şaş· 

den taburcu olmadan on beş gün kadar ıınn bir bale getir.misti. 

enci bir zlyeret kabul etti. Bu İstanbul · Fehime beklemeğe başladı. Bir saat, 
da ıeçınekte olan bir aile dostu idi. ıkt saat, Oç saat... Arlık gclmiyecek. 
Memlcketl olan Antalyaya dönmeden ev· Gözlerfııde biriken ya~ları içine akıtarak 
vel lbliyat zanlttnfn aileslne iyi bir h!l a~ır adımlarıa hastaneye dondü. Vazife 
ber göcOrebtlirlm aüşürıc ssile hastaneye sıne h1:1yatında ilk defa geç kalıyordu. 
uğramıştı. lsmi Asım tdi ve kaıp basta- lotiyat zabitinden dostu Asımın ha· 
lığı yüzUnden askerden ihraç ediiınlş\f. reketıı:ıl bir gan evvele a1mak mecburi· 
Fehiae bunu görür gö•mez bOyik bir yetinde kaıaığıoı ölrendi. İstasyonda 
beyc.cıına kapı' dı. Çüokü bu genç adam yazdığı uf 4k bir kağıtla Asım bunu bil· 
hülyalar nııa kendisine koca oıma~ı için diriyor ve Fehimenin hatırannı daima 
tasavvur e tl2i erkite çok benz yordu. yaşatıtC < ğ nı, f kat mt cburlyetler dola
Ona aıkadaşu ın sıhhi vaziyeti hakkında yıslle ziyaretlaıde bu1u '.lamadı~lni anlaıı 
tJlmdfye kadar yapılmış ve ş mdiden yordu İşte macaıa bu kadar. 

T"Öas:iY• tı llANS:All 

ı • 1 • 
.a:a~n carı Betıa:JIM 

İKRAMİYE PLlNI 
ı adet ltH Ur alık . . ... Ura 

• • 111 ! ,. , ... ~ 

H • 151 • .. "" ~ 

'1t • 111 ,. . • 7111 • .. ~ il • ...... • 
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Kur'&la.r: 1 Mart, 1 Haz1l'an, l EylOI 

B1ır1.nc1'ka.nun taııllı1nd.e çekllecektk. 

En as ell1 JJıa mevduatı bulun&ll be 

•»lar Jaar'alara 4alı1I edlleceklerd.lr. 

(l(e. &11) so ıra yapılacak teııavi er hnkkırda lza- Bu ufak macara Fchimeye hayatın· 
hat verdi. Asım ona bu nezaketten dolayı da ye'gane idi. Bununla beraber o bu 

eşeltkütit ttl. Ve Anta\yııya harekd edinci· ufak hadiseye büyüle. bir kıskançlıkla Erzur'um 
ye kadar her gDn zıyarcıtleıine gelaceğicıi bağlaamış ve om içinde yaşatmakta de-
söyl•yerPk Fthımeyl ~aşkın ve dUşünceli vam ttmişti. Yi·mı sen!den beti radfr v } } d 
b\r halde bmıkn gitti. l.)~vlet kuşu u- dostltırmın ve muhtelit h'zmetçllerlnin a i iğin en : 
z.ktsn kendisini l östermlşti, acaba Febi· sebebini anlayam edıkları bir adet edin- Er 

1 1 
kt J 

men\n başına konacak mi idi ? . .. 11 "t iki fi zurumda yeıı den yıpt ma a o ar 
mış ı r yeme .. en sonra ncan 

Asım sözünde durdu. BUtun bir haf- kt hve getiıtlynr birisini kendi tçerek dl ilkokul binasını~ (~2998) lira (68) kuruş 
ta Fehlme ile maslahat n icabına aöre "' l . hl d " . k d d ki bedeli keşifli kargır aksamı ikmali inşaa· 

6 •bekrtnı oku~ ç e6mıyeceu i u a :rı b kapalı zarf usulü ile ekslltmsye ko-
uzun veya kısa musahebeler yaptı . Bu- e eme uzere masasının zer ne so6 u· ul 

l b be d " d " b k d n muıtur. _nu_n~a~e_r_a~r~g-~_ç~_a_a_m~ın~~f6~z-~~a_n~m_s~6~a~ı_r_a_ı_y_m~u~~~~~~~~ 1 -Ebtt~e 11 Ağu~os938 PM· 
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TÜRKİYE 

CUMHURİYETi 

ZiRAAT 
BANKASI 

·- --

şcmbe günü saat 16 dıt vil!yat daimi 
enctlmenfnde yapılacaktır. 

2 . Muvakkat teminab ( 1724 ) lira 
( 93) kuruştur. 

3 • tsteklller evrakl fenniyesini vi· 
!Ayet daimt encümeninde ve Nafıa mü
dürlUğtlnde okuyabllirlcr. 

4 - istekliler resmt gazetenin 7-5· 
936 gün ve 3297 sayılı nüshasında lnti 
şar eden talimatnameye göre 938 tak· 

vtm yılına mahsus ehliyet vesikası ile 
birlikte ticaret odası vts1kası vesail' ev· 

rak.lannı mühür mumu ile i1ice kep1t.I 

mış va mühürlenm' ş bir zarta koyup b1 

ılnct maddede yaıılı saattan bir saa 

evve'ine kadar vilayet daimt e , cllmenlot 
gönJermeleri m€cburidlr. PJstada gecik
meler kabul edUmez (Na. 562) ,_2 
Aşkale Belediye 

BaşkanLğından: 
1 - Aşkalede yapılacak olan Bele 

diye binası iD~aatının 4500 liralık kıs

mı açık ekslltm11 usu:tle eksiltmeye çı
knıl nı ş~ır. 

2 - Ek:ıiltme A~kalede Belediye 
Başk ~nlığı odasında 3 8 - 938 Çuşam· 
ba günü saut 15 de yapı,tc ~ ktır. 

1 3 - Muv 1kkııt teminat mıldarı 338 
liradır. 

1 4 - Bu lıı ş 'atı yapab 1lec ı< ğine dair 
Nafıa MUiUrlüğüııden alırmış vasikısı 

bulunmak şarttır. ( No. 557 4 - 4 

Sabtb ve Başmuharriri 

CİHAD BAHAN 
Umumi Neşrlyati İdare Eden Y ım 
İşleri Müdürü: Bahadır .OÜLGER 

Basıldıc'h yer: noö.u Buımevi 

/ 

30 Teoımm 1038 ~ 

~ "! Alametı Farılca 
;:.. -~- ı 
,._ ... .., il -· ... \ 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

grzarumda Satıı yeri: l\E~ET SOLAKOÖLU YB OrtaQ"ı 
Gürcüka.pısı, Ka.va.flar ça.rıııı 

Karaköse Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

8 )0,0~0 kilo arpa kapalı zarfla eislltmeye konulmuştur. Tahmin bed~ 
20,01 O lira ilk teminatı 1500 liradır. İhalesi 15 . 8 · !J38 Pazartesi gnnn saıt d,, 
kuzda Karakösade Asi:er'i Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ~ır 
gün Komi .. yonda görUlebllfr. Teklif mektupları belli gQnde bellt saaattaıı b ı 
saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmiş olaca'dır. ( No. 56 ) 4 ,,,, _______ _/ 

Erzurum P. T. T. Müdürlüg" ünden: 
ı..t ll 

1 - Hdtada mütekabllen üç seferli ve eehrl 58 lira 50 Jruruı bedeli saıı:-~a 
Erzuıum İsta3yon arası posta sürücUlOğü bedall mukarrarı haddı layık hörütd0!1 
taktirde 2·8·938 tarihine mllsadif Sıılı gllnü saat 15 de ihalesi icra kıhnaıa1' ~ 
re 19-7-938 tarih inde~ itibaren 15 gün mü idatle açık eksiltıneye konulmuıtt11' 

2 - Muba111men bedel 58 lira 50 kuru~tur. 
3 - Teminatı muvakkatası 52 lira 65 kuruştur. 
4 - Taliplerin şartnameyi okumak ve daha tada izahat almak O.zr• } 

günlerinjen maada her gün Poıta ve Telğt'af mQ4ftriyetlne mllt'acıatları nan 
nur. (No. 556) 0 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Haftada karşılıklı ve ild seferli ve 38 otuz sekiz lira bedel sabıtdf ~ 

zorum Tortum arası posta sürücUlüğ'tl bedeli mukarrerl haddi laylk görütdO il' 
taktirde 2 Ağustos 938 S ali g-Unü saat 15 de ibatesi yapılmak üzre 19 teısı" 
938 tarihinden itibaren 15 gQn mllddetle açık eksiltaıeya konulmuştur, 

~ 2- Muhammen bedel echri i!8 otuz sekiz liradır . 

3 - Teminııtı ınlratkete 34 otuz dört lira 20 yirmi kuruşturr 

4 - Taltpler ıartnaıneyi o\rn-uak ve dah l hzla inh ıt almt'c üzra t ıdil i~~ 
lerincieft maada har ğlln Efzurum posta v~ telğraf mü.:IUrlUtllae müracaatları 1 

olunur. (No. 554) 4-~ --Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden: 
0
• 

1 - Yirmi lira beieli tıehri sab1kll ve haftada mütekabilen bir seferli ,f.:f~oe 
rom çat arası posta sürft.etUGğU bedeli mukarreri haddi liyık görtlldüğU takcil~ 
2·8·938 tarlblne müsadlf Salt gUnü saat on beşte ibalesl yapılınak üzre ı9·7· 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli muhammen 20 liradır. 
3 -:Teminab mü 1akkatası 18 liradır. ,d 
4 - Tal•p\erin ıartnameyi okumak ve daha fazla izahat almak ilzre td,. 

günlerinden maada her gün posta ve telğrat ve telefon müdllrlyetlne mttraeı• 
rı ilan olunur. (No. 553) ~ 

Erzincan Askeri Satına ima 
Komisyonundan: , 

40 )')J k ilJ k 1y ı ı 22 l l:l) i"i yJ.~ yirıni b in k il:> keçl veya sığır eti !ı~ 
pal~ zar~larl~ eksiltme~e kon~lmuşlardtr. ~oyunetlntn tahmin bedeli ondo!t ~e 
ıekıı: yuz lıra ilk tem ınatı bııı yllı: on liradır. Keçl veya sığır etinin tahııııll g'.J.'. 

iel. elti beş bin lira ilk te uinatı dö rt bin liradır. Koyuıı etin la eıı.:siltmesl 6-~ · 1Jı 
Cumartest saat onda, keçi veya sığır etinin e~slltmesi aynı güa1e saat oıı ııı: a' 
E:rz!ncanda askeri satınalmı komisyo1uııd:t yapilac!khr. Şartnameleri het g ~ 

v' comisyooda görQ\ebillr Teklıf mektupları ihale saatlarından birer saat e 
komisyon başkanlığına \tdrilmiş v Jya p :Hta ile g'ö ıde ril miş bu1unacaklardır. 

--- - ---- - _ (No. ~40) 4-3 _./ 

Tuz Nakliyatı Eksiltme İlanı 
Bayburt inhisarlar Memurluğundan : .,e 

Muhlis tuzlasındaıı Bayourt ambarına celb ~dilecak ( 500 J too tuzun nal' 
1 

ta'lp çıkmadığından müoalnıs' eski Şdrtlar dah1llnde oıı gfu:ı uz .. tıım1ştır. e· 
. Mııvakkat ihale 1 8 93 P.ız ı rtesi ~ünii sa ıt 13 de B'l ybJrd lnh '.'larlar fcl'' 
ıode yaplhıcıktır. lsteklıl~rln müracıat ıarı ila ı o unur. (No. 576~ 

Kars Hayvan Borsası Satıf Cedoeli 

~eısu ~-!J 

Okuz 86 
lnek 46 
Koşuoknzo 145 
Mandıı 2 
Dana 13 
Ökcç 1 

Toklt> 21 
Marya ı67 

Kuzu 57 
Keçi 24 
Yapag t27 
Tere yafı 1476 1' 
Kaşar peynir ö 
Sal1trnurayaı:tsız P. 92 
Koyuıı !ı50 
Sıt.r dorisl 12 

.J.tftt UIJ 
28127 
ıoon 
~9940 

770 

l :i30 
70 

1015 
tn6 l 
t6~t) 

930 
11104 
~91t0 

320 
14'-35 
1800 
420 

[ Temmuz üç Ur cO halta ] 
Sn "l•(/t 

Kr. S 
7 ~4 

6 10 
5 71 
o 00 .. 40 

lO on 
!O ~fi 

7 70 
7 87 

.5 00 
. "' 110 i) 1 

52 so 
00 00 
o) Ofl 
00 00 
o 00 

Erı guha.rı 

Kr. s. 
10 18 
ıo ~6 
12 fi j 

('() 01) 

8 ou 
0 ') OD 
00 00 
13 10 
11 71) 
9 f5 

4) OJ 
t 7 o ' 
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4 00 
80 00 
80 00 
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5· 
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9 z5 
6 sO 
8 ~ti 
1 35 
6 o O 

co ıı5 
11 j ı 
t1 p3 
ıo ııo 
6 oO 
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