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Türk Askeri Dün Hataya Girdi 
Ankarada imza edilen siyasi 
vesikalar derhal neşredilecek 
·------------------------------· ·-------·---------------------

Konuş müfrezeleri evvelki akşam Hataya girdiler. Türk 
kuvvetleri de dündenberi Hatayda bulunmaktadır 

Ankara, 4 (A. A.) - Bugün saat 18 de Ha
tİC'iye Vekaletinde Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rn~tü Aras ile Fransız büyük elçisi Doktor Hanri 
Poııso arasında, dün, 3 Temmuz 938 de, Üzerlerinde 
ınrıtabakat hasıl olan vesikalar imzalanmıştır. 

İmzalanan bütün vesikaların dostluk muahedesi, 
•nüşlerek beyanname ve merbut protokolun derhal 
il!! u kararl.ıştırılnuştır. 

Antakyada 3 Temmuzda imza edilen genel 
kurmaylar anlaşmalarına tevfikan, Sancakta F ran
sız kuvvetlerile teşriki mesai edecek olan Türk kuv
vellerini kendilerine tahsis edilen mıntakalarda ko
nuş yerlerini intihap etmek üzere konuş müfrezeleri 
bu akşam 4 Temmuz 938 de Hataya gireceklerdir. 

Türk kuvuetleri yarın 5 Temmuz 938 de gün
düz Hataya gireceklerdir. 

( Dlf1er haöeı ler S anrilde) "--- _______________________________________________________ ..... ll:ıtuy d:mw11ı:r d:ı '/'. rkiln islediği neticeye ulaştıran Biiyı1k ..,o..,·efin ~011 
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Üçüncü Umumi MüfettiŞ Erzurum.3 gelmekte olan Avukatlık amme 
hizmetidir 

Meclis tatil yaptığı son günler 
zarfında, bir çok feyizli ka-

H k L · ·ır bir kamyonet 
asan a eye ~ı 1 Karabıyık·ta devrildi 

~Uıılar ~ıkardı. Gelecek devreye ka

~t~~:nı tahmin ettiğimiz Basın 
ct°lıfı kanunile, Avukatlık kanunu 1 

" bu meyanda Meclisten geçti. 
1 

~asın Birliği kanunu hakkındaki 
"1ihbet düşüocelerimizi ve bu kanu-1 

k"n gazetecilik mesleğine yapacağı_ 1 
k1Yrnt ttar hizmetleri başka bir ma 
lleye mevzu ittihaz edeceğiz. Bu

~ıı geçenlerde de vaadettiğimiz şe
ldc, Avukatlık kanunundan bah

~td C.'"w • ... gız. 
Kanun Meclisten çıktığı halde, 

ll•ıcce sütunlarında hala bir çok 

~Ulahazalar nazarı dikkatimizi cel
~~trnek tcdir. Biraz geç kalmış olan 

d." ıııülahazalar gene faydadan hali 

~~iiluir. Ne olursa olsun, böyle mü
~~ bir mevzu ne kadar didiklenirse, 
~zlcri o kadar temizlenir. 

Vali Haşim İşcan ve müşavirler 
kendisine refakat etmektedir 

d llitim nazan dikkatimizi celbe-
S ttt nokta, daha ziyade şu oldu: Haıanbleden ve 1ıahçesinden Dç glirünCı 
il 'Yltvlarımız, bilhassa Akagündüz Üçüncü U.ııumi Müfetttı Tah91n Uzer, da yen11ecek ve Hastnkalcden Karakö-
~~'lkatlığın bir amme hizmeti olup refakatmda Vali Heşiın lşcan, Mü<J:ab- seye barekst edilecektir. 
~<lığı üzerinde durdular. Bundan kem Mevki Komutanı Tümgeneral Zibn\ Muharrir arkadaşlarımızdan Bahadır 

ll~i '"'tibd f d" 1 d ? D w T demir ve Vüsavirler oldu ~u haldP, DUlg ır ds Umumi MObettişe refakat et· 
h. ~ a e ıyor ar ı ogrusu oy ~ > , • ı 
~k a. 1 d A k t1 w b' dül'l saat on birde şehrlmidcn Hasanka· mektedir Yol lh · ısas trı~ı mu~tazaman 
Q... 11 aşılama ı. vu a ıgın ır k t t i t• gttz 1temize yazaclitı glbı, mllhım haber· 
~trıc h' . l k lAkk' dil leye bare e em ı ır. 

Dört kişi . ağır ve hafif yaralandı, 
dikkatsiz şoför Adliyeye verildi 

il c · , llHusu.si 1 - Karabıyıkdan E ·. 
zu•ıın a geln ekte olan Tok ad beledly •· 
slnhı 25 nuwartıJı p!Akesını ta.lyan \c 

tfOför Tnk: dıı Tabakhane mahııll~sinrten 
Mehını1t o;.:lu 335 doğu nlu llOsn tl'nü ı 
ldu · ~in "l~ hulun an kıuuyont:t ~o türün 
sarı oş l ıığıı ,. , oikkat.s z iği yüzDnden 
Kar4bıyık a Evrer i koylerl arasında ..-e 
Aşk~le hududu üzer ndtı devrilmişti ··. 

iç ıisindtı bu unan yo'cultırdan as· 
len ı3eı g am a l? olup Yirminci kısımda 

Sün·eyıtn Süleyman oğlu 40 yaşlilrında 

Nuri lialaben Kay ı:ol ava~ıadan, Btty· 
burdun Ya vi ~ öynnden Koç ayağından, 
Mehmet o~lu 3l G doğumlu Benall Pe· 
mir tığzmd ıı , ' l'crcanın Hacıbektaş kö· 
yUoden Ali oğiu Veli k1tf a sından ve •:<>1 
kolundan yaralanmış· ardır. 

Lhımgelen t .ıbkikat yap l ıııış ve 
suçlu Adliyeye tevdi edilmiştir. Yarahlar 
hastaneye kaldmtmışlardır. Yaralılımn 
bazısı ıığır, bazısı da hafiftir. 

O hı Miirld~iumuaıisine Aç k Cevab 

Durup dururken tekzib 
hastalığına sebep ne? 

Neşriyatıınızda kimseden akıl almaya ihtiya
cıınız yoktur. Lüzumsuz ve kanunsuz tekzib· 
lerle halkın n1alı olan sütunlarıınızda beylıutle 
yer işgal edilıniş oluyor illa..· ızmetı o ara te a ı e - u- _ _ U . MUfettlc Hasanka'e I l!ri de telgrafla blld recektlr. 

""' k h b .. . çu cu mumı v lıltk' anununw nı Aunu te aruz ~t~- i leftfş ettik.ten ıonra, O~le yemfği ora· ( Altt•rafı :J iintüde) O'tu :\füdd~ i Uınumisinden a1dı~ıınız 
ht .. :c meslege lazım ~~len_ cıd?i- Y • tekzip mektubunu buglln b'rind ~ayfo· I Oltu Müddeiuınumisinin ~ 
k,t 9

" vekan vermek ıçındır. Dik- E • J Bankası mıza koyduk. Hemen ~unu ilave edelim 
~t .~ttik, kimse teknik meseleler rzuruma cıvar ş ki, Müdd· i U!llumtnin zann~ttiği gibi, "Tavzih,, diye 
trınd d d K" d d" ki ki d E Ş b • Mıtbuat kanunnoua 48 lncl maddesi, gönderditri yazı 

il"ı.k ~ e u~a ı. ımse. eme 
1 

• Höyü er e rzurum u esı her ördek hikayesbden muıhem olup ta 6 

llıd, ·ı~lık staıını yapan hır genç, ta- imzas ını gazetede neşrettlrmek LJsteyen Oltu ML1fdeiumumi!l Ziya >'ıılkul 
ıt 1. ~.bir avukatın yanında iki sene tetkikat yapılacak Direktörlüğü leıitı, sütun sütun yazılarını basmayı imza 'Jlle fi~tığıdldi tezkereyi aldık. Ay· 
~t~ltıp avukat oluyor. Ve bu vazi- Bmir değildir. Bu bakımdan Mumalley- nen rıeşr&dlyoruz: 
da ~~rakabeden uzak kalabiliyor p f '.) .. ~ V der Üsten . I~ Pan\{t~~ Erzurn11 t>lrektörü Nu. bin mfktubunu neşretmcd"ğlmlz dt~er ya· "H> il :ızlran ç rşauıba gQnli lıaU· 
k,' ı11çın, hakim, istifa edip te avu- fO vSOI O~ . rcttın Suner 11 ıılnrın ya~ına gönderecektik. Bunu fıtr eden gazetenit.ln UyüncU sütununda 
tt l olabilmek için dört sene hizmet dün şehremıze geldı An_karadıı«Tar.~ yapmadık'. istedik ki, kulağımızın dib"ndel f.ıkra br.şlığl altında çıkau yazının tav· 

ltlt"k • k l . t F ı. •· ıt . aı u A ss ese lerı vızıltı yapan Oltu dedikodularını ffk arı zihine lOzu 11 gö:übüştilr. 
l rnecburiyetınde a ıyor. Anka· a Tarıh ve Co2'ra ya a" u, uı 0c1- 'UılO t 

kıı lİrazlar bilhassa çok garip şe- Ar ~co'oj\ Pro•esOrü Von der O.sten Maarif ~ . u~·. ".e a wnum·y~ önünde de teırih edelim ve Me\'Z t'oabs talı .ıı1a"a Jsnat duoan 
ı tt de arzettiler. Akagündüz: Vekaleti ta·atmdan ş 'hrlmiz: ıön ~ni:- ~~~ık:~)~.~~ ~l'I:: ıazım,~elen yerlerin nımmd!ldcatini cel· suç tal'slf ed ih; n şcKilda o1madığı gfül 

.. - /\ • • · t Pr:>fesö· J)iyatba'<ır Bltlıs ve Van 1a bec!e ım. bir suç la df'(ti!dir. iki sr çtur, hlrinclıl; 
~ildir vukatlık amme hızmeti de- =~~t~lerde bulundnlı:t~n sonra 0 o:nobi . 1 " ğnı ~ m~":111 • Ga1e'.e~izl ta~lp eden okuyucuları· mükellefe 240 kuruş mukabilinde veri-
. Da:ara hiz?1e~dir, ?iye b~ğırdı. le ş hrimiıe gelmiş tu~unmakta~~r. • . ~A~r;:~~~: Ş\~- m z fark l tınişlc:rdtr. GUn geçmez ki, len m&kbuzun dip koçanıodak.i ( 2 > ra· 

lı(,. . Yanın hıç hır yerınde, hır va- Pror sör E· zurumdald HuyO.k erı d' k .ı e O"tu mubıı.b!rtmizin buadislerini Oltu kamının la.stilde silinmesi netice i aerf· 
"l\ın h · . ıve a1.aar v · k • ~Uııu ~susi veya immeye ait olu- ve Eti medeniyeti ese~lerl~I tetk ı't ed:- kalf'tı n ifa et Kayma amı acı ve müstehzi bir Hsanla ye kalan 40 kuruşun irsaılyeye aynen 

"1ı lefrık eden kıstas, para olma- cek ve Oçnncü Uınumı MufettJıllk tara- me1ırte lci t~kı.·p etınesin. g-eçlrlfe rek devlet hazlr.esine 40 kul'Uf 
c.tc!~11r. Parasız işlere, amme hizmeti tın J an ke ~dhin" ve·ilen programa gö· Bark 1 me k · - Kı;ymakam Bay Fevzi Hamurcu!o bir o} arak yııtıı-ılmak surntile h&k ve sntatl 
lrtrlid, honorifik vazifeler-derler. On- rr, C nis, Ktıinç ve Tu'hrç kö~lerlnde 'li muamelat m!\ "asebetlc Erzunıma gelmiıti. Kendi· tıe 200 ·kuruşu lbtllasen zimmete geçir· 

a irrun . . 
1 

bili ki Höyükleri gözden geçlrecektır. müdü t\ Atdur- ai 'e görüştük , muhabirimizden ıikayet mektir. ikinci suç ise 2diyen zlramete 
Üiı ö e ışı o a r. -- rah~anıı!sa'eten e'ti: • Ası esa~ı olmayan havadisler para geçirmektir. Bu iki suçtan dolayı 

ll•luı. k' yle tahmin ediyoruz ki, meb- Trabzonda sıcaklar E zurum şu"ıbrs, dlr· ktörlüJQne tayin et· ve:ıyor • dedi. yapılan tahkikat tekemmtU edenk ve 
ı, bir imme hizmetidir, fahri 'l'rıibzon, [ Hususi l _ Bura ia mlid· mfşfr Bu 'aytn şehdmlz t'caret mabati Eiı bir fdara adamına itimat ı:ös· kanunt safhalardan gernek mahkeme· 

ctHAD BABAN h'ı s'caklar ba,ıam1ştır. Hararet gOliede lfn 1e hOyt'k bir m~mnunlyt tlc: karıılan- lermeıte m'"c°?>ıırdut:. ye intlk'll etmiştfr. 
( Altl•ra/ı 2 i!lcide) so zu geçmektedir. mıstar. (Alttıraft ~ ll r.c!Jtl•) (Aft t1trafı 4 ilncDtl•) 

• 
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görüşüm ------------- Avukatlık amme 
hizmetidir 

Devairde yaz mesai 
saatleri 

Bundan sonra çay 
için de harice 

para vermiyecegiz 

--------

Üçüncü uğur yıll 
R. F. TAŞKIR --------

(Başmak•leden devam) , , . , 

Doiu kalkınmasının üçünçü uğur 
yılı bütün hızile başladı ; Sayın Mü
f eltişi Umumi yeni haberlerle Do
~uya bunu müjdeledi. 

Yeni kombinaların, yeni hasta

nelerin temelle. i atılıyor. Yapılan
ların resmiküşat kuı·deleleri uğurlu 
ellerle ve Cumhuriyet markalı bir 
makasla kesiliyor. 

Kazmalar bereketli toprağa bü
tün heybet ve haşmetile saplanı-

-
Palandöken kıyılarında duyduğu- olsaydı, Akagündüzü o kürsüde avu-. Tamimin vilayetımızde tatbıkı mahzurlu, 

ma kürek ve mala sesleri tempo 1 mezdık. neveirde yaz mesai saatlerinin se· Rlza~e çay ekimi ge1işlaştirillyor, 
bu senı bir f ıbrikı kurulacak 

nuz esrarlı müzik ve senfoni, kaz-
1 
katla~, topyekun tenzil eder, gör-, görüldüğunden değiştirildi 

tutuyor. ·~ * '" kfzden on dörde kadar faınlasız a1 tı Sli· 

İşte Erzincan - Erzurum arasın- 1 Hakkın tevzii bir amme ışı me- at devamı hakkındaki tamimin vJlayet:l · Hlzede mqvcuJ çtty zer'Jyat ve fs· 
da öbek öbek arılar, demir raylarla selesidir. Bu hakkın tezahürü için, rnizde \albikin\n mahsurlu olduğu bır 1 tihealahnın memleketin ihtiyacına gört, 
çerçevelenmiş birer petek hazırla- ' yolları çizen yardımcılar da bir amme kaç gür.dür yapıl~n tcc·tıbe Ua anlaşıl~ış tevsii maksadile, geçen yıl 40000 lira~• 

Yorlar. Balını gelecek yıl Cumhu- · işi yapmaktadınlar. Avukatın kıy- olduğundan. mesai ea".tleri şu şek:ılde ıstmil8k edilen eraziden başka bu yıl :ı 
· .. · k değiştirilmiştir : 34000 liralık başka bir kısmın istlmlA 

riyet şenliklerinde yiyeceğiz. Bodur metı, hakkı w mudaf~anın esas ha - Sababla·ı saot s2kizden on ikiye ile ilavesine lüzum görülmüştür. 
ve cüce akasyalar bira:m daha ge- lardan oldugunu hısseden yerlerde kacar a'ışılace.k, on llkiden on dOrde Çay zer'iyatı Ue meşgul olacakları 
liştiler. Doguw terbiyecileri başhafa büyüktür. Hakkı mefhumunu anlama- '-adar ;ki saat öğle teneffüsü yapılacak bütün fidanlar verilmiş olduğu gib1, to· 

1 .. u .. ' t ıcı· yur. verip dertlerini biribirlerine döküp yanlar içinse, avukatın kanun mad- ve on dörtten on yediye kada~ g ı:ıun hum da tevzi olunmuştur. Çay mın a • 
Doğunun bağrın~ yeni yollar birlikte deva bulmak için bir çatı ı deleri arasında dolaşması müzevir- çaiışmalarına nihayet verllecektır sının muhtelit yerlerinde fabrikalar kO 

çaprazlıyor. Ümit va ferah kapı- Iı·k tel~Lkı· edil ebilı·r. ' rulacakbr. Bunlardan birine bu sene alhnda toplandılar. aK k 
larını ardına kadar açmağa çaba- kk d f d h R• } '-t • beşlanması memuldQr. lıyor. Bu, Doğunun üçüncü uğur yılıdır. l Ha ı mü a aa nere e ~~et 1ze e e.K fi Bu çayların rasyonel bir tarzda 

Baharlar la beraber Doğuda ü- Neşeli bir gururla büyük dava- I ~örmüşse, avukat ta orada ıtıbar k işletilliielerl fçin ayrıca kredi çay koo· 

l b l d K L nın başarıcılarını kutlularken içim- 1 g<Srmüştür. Ve kim ki, hak, hukuk fabrı· asının peratlfi de kurulacak ve müstabsUlerlDC çüncü uğur yı ı aş a ı. uş :ıa-
den kendi kendime söyleniyorum: mefhumlarınm, 11ereden geldiğini bil- ld• Z1raat Bankası tarafından bu kooı.ıera· kışı bir gözle süslenen, temizlenen, h } · 1 

k lb. . . , memişse, o da avukatlığı, suçluyu ava esı ge tirler tavassutlle para verilecektir. ışıklanan ve kesesini genişletmeğe - Doğu öylüsünün e ıs~sının Mısır zer'iyatı için hıbsfs olun•" 
d ld w b l D w yamalarını da azaltacak, çarıkla- kurtaran bir insan telakki etmiştir. M ınl•· 

ve o urmaga ça a ıyan oguyu , Avukatlık kanununun tatbik sa- d d yerler, çaya tahsis olunacaktır. e l· 
seyredip te zevk ve gurur duyma- rını yeniliyecek zamanlar yaklaşı- ı Elde mevcu para a kete her yı1 500 bin liralık çay gırdt_~ 
mak ne mümkün? yor değil mi? Ve böylece mutlu hasına ieçmesini müteakip ortaya eklenerek, tesisat ne nazaran, bUtün döviz yakın bir atı e 

İşte Ağrı eteklerinde bir karınca bir hayale gözlerim takılıyor ve çıkabilecek bazt mahzurları, ileri sür- •• k d temamen memlekette kalacağı gibi, J~: 
f>abır ve gayretile uğraşanlar; işte yaşarıyor. mek ve tenkit yapmak mümkün ola- IDUDakasaya On U I pon, Çin, Rus çaylarına uygun ve ~=ra 
--------------------------- -~hl~ili;bbt ~a~~za~m~ili R~[H~~]-~~~i~~n~~~~~ra~~ ~~~T~ çQ 

H • k •• • d b • 1 ki avukatlık müessesesi olelade bir t amlanmaaı için uzun zamnndanberı ihracına başlanacaktır. b a m s ~ oy c 1var1 n a 1 r : . ' . lı. derckesine i~dirilmi ol- ::karada bulunan Şarbayı~ız elektrik Çok ~ayanı şükra~ olan bu teşe ı: 
;.l 1 5ış a1an il . ş . fabrlkasınm tesisi için b:ledıyeler ban- büs Başvekil Celal Bayar'ın ~ ı· 

Ot b · ı d t un. Bu vazıyet karşısında, Adlıye k k b' liralık bir lstlkraz sak dttenncelerinin esnidir Genç zır omo 1 ereye UÇ U Vekilimizin, bu kanunu çıkarmakta k::~!a:ıuv~fakı~lmuştur. at Vekili bu büyük lktfs~dcının e~: 
• ve mildafaacla gCJsterdiği muvaffakı- a l tik dilen kırk bin liranın ha- ve izi üzerinde bu iktisadi bare1'-~. 
içinde bulunanlardan ÜÇ Yeti, şimdi daha iyi idrak ediyoru~ vale :m:ııı;e~mlştir. Rize belediyesi na· tatbikat als~rna geçirecek bütün tedbır 

ve eserin kıymeti doğrusu gözümüz- ı bu havalenin gefen yıl be- Iere teveısul etmiştir. ·s 
kişi ag" ır surette yaralandı'. de büyüyor. ~:;e~~ne:lektrik fşleri ve tesisatı için İşte bu sene istı~laklne te~:~:.11 

j Avukatlann içind~ vazifelerini 
1 
bftdcesinde ayırcıtı on iki bin. llr~yı da olanan erazl bu faallyetın ilk eıer 

Ma'.ilca, [ Husust] Maçkanııij ----~---------- ı başaramıyanlar, halkın biliisizliğini ilave edersek elde mevcud ellı l~ı bln 
Hamılköyü Ilı keza m' rkezl arasında Altlıl)ıwız mektuplar 1 istismar edenler vardır. Fakat bir, lira ile yJpılacak fabrika ve tesnatının Kaçırılan kızlar 
.Ktremidll mevkilnde r.e b!r otomob!l Hasankaleliler beş, on, hatta yüz veya bin avuka- kurulması münakasaya konul~uşt~r. Hımsın Hatunan köjünden 5,vlf 
ku:uı oldu. Mısır yUklU bır oto:nobıl • . • • •• •• • t sl lma d·· .. l _ Bu yaz mevsimi Eonunda artık R ze e otlu Hamzanınj 12 yuşlarındakl ~ıhıı 
200 metre derinliğindeki de·eye yuvar- yetıştırdıklerı buyuklen l ın namu u o ~~~' .urust ça ış medeniyet ışığıle nurlanacaktır. Dilber aynı köyden 21 ya~lannda /. j 
landı ve Uç kişi "ğır mrdte yaralan- UilUİffiailar m~ması d:mek değildırkı, avuka~lı~ • met taratınden kaçırılmıştır. Her iki' 
oı. Ôl"'n yoldur. Ha~ankale Halkevl Baıkaamd•n l müessese:sı, kanşbncı, hakkı taglıt İran heyetı Trabzonda de yaklanmıştır . 

. lHlkOmet ve bel,<1iyalerln_ al~ k~arı aşa~d~kl mektubu aldı~: t edici bir müessesedir. Bu nazariye, Trabzon, [ Hu•ust] _ Kolonel Trab:ı:on, [Hususi J - Vaktık'}blrlıt 
ııkı tedbirlere rağmen, ıoforltrım zln Kıymt:tli gazetenizın 25 - 6 · 938 bütün devlet teşkilatını inkara kadar M- .. yeni'aln R ılsli~lndekl Cangirlş köyünden Kanlı oğullarındt11S 

d k 1 · 'k ·· d b - l f i 1 j Mensur uz .. y ah ,.ıı lı ıa ılc tıt~ z ı · yuzUa en oy e ec gün ve 174 sayısında lçemi2in yetJt· varabilir. Zira iki tane fen memuru l h eti şehrimize gelmiştir. Türk Aii Osman kızı Türellyl] Tur il 

'°ak'ala~a ııeb,blyet verdJklerl gö:ül- ! tıtdiğl şair Naf'l ve İbta~im Hakk.ı'nın müteahhitten para aldı veya sofra~ ~:;eti, e~isatırlerlmlzi Maçkada karşıla- köyünden Mehmet oğlu Emin kaçıroaı:: 
mtktcdır. 1 mevcud parkta hUstlerln."1 yaptmlması t d k d. d. b··t·· f. tır Her ikisi de yakalanmış va AdllY 

h H lk · d't 11-- 8 r sın a yeme ye ı ıye, u un na ıa, mıştır. · 
ususur.un a evır.e ı:ş U6 ur,u ayın J . . .. .. .. .. . Vali Veklll Be- ye verllmişleıdir. K h · · d Muammer Alatur'un ya.ıdığı maka1eyf hır vandat muduru, goz yumdu dıye Şehir medtıallnde 1 

A .. 

arayazı na ıyesın e büyük bir alakıı ve sevınçle. okudum. bütün maliye, bir hakiın cahilane ledlye Rei'\i, Mıntaka Komutanı, Vilay~t So~uksuya otobuı . 
çahşın81ar Blly Muammer Ahtur'un ka'ZAmıza gö1;- karar verdi diye bütün adliye ve Erkanı, Belediye Heyeti.' asker, Polıs Trabzon [ llusust] - BeledfyenıO 

Karayazı [Hu.sus] - .SskldEn azğ:n terdfğl alaka ve yefiştirdt~i edıplerf bi mebus saçma mütal d b l ' d ve iandarma mütrezelerı istikbal et- ı Soğuksuya 'işletmek için satın aldJğ• 
hakkı · dakt duygularına Hasankaleliler r ea a u un u l tir · 1 Safer· 

t~klyit.1arın dola§tıQ'ı nshiyemizde ş' mdi arzı teş kkür ederler. diye Millet Meclisini kötülemek ge- m O · • • 
1 

iki otobüs stanbuldan gelmiştir. 
taıa lJlr auy!ş ve emniyet vardır. Köy- Çok: yerLde olan bu teklife Ha- rekir. Af erın talebeye . lerde on kuruş. alın.acaktır. 
lerl j"&yet uıak nüfJsu azdır. En büyük sankaleliler ve Halkevl, memlekeıtlerl- Avukat dürüst olmadı mı, yaka_ Trabzon, [Hususi] - Gazi llk~ku- Çok adı bır hırsızlık 
kOyi 12 haneli :llr. Köy' erin nüfusl:m nin si11~sirde ye~iştfrdi2i ediplerini ve sından tutup, adalet muhitinden kap lonun beşinci sınırlarında tahsil goren Hm 

8 
[ H usi ] _ Kocası çaoıurllJ 

tm - 40 k'şi ararn•dtdır. Buna ra~men Uim ademla.rını unutmaz ve tıeran on- w . . . ı · rh ı et! ı ' us atu•· 
aahlye halkı çoc çdışkandır. Nahiye Ja:nn bat,rasını yaşatırsa da iki ser.uıden- dış~. et!1'1~ge elımız~~kı mevzuatla 103 yavrunun yapılan ım ı an ar n - köJünde hocalık e~e:ek ve sekiz n ekte 
mcrk4'zl Molla . O.sman kOyUndd 6 o:ialı teri tcş.ı:kktll eden Halkevimiz '4'ınuzla- salahiyetimız var. Bu boyle olunca, şu- ceslnde, bir tanesi dahi sıoı~ta kalma- lu yuvasını müfkılatla geçindlrDl ı· 

rına. a1..a.~, yüksek . .::. ..a_-vın_ bariz ve _can- nun bunun hakkını istihsal etmegwe mak ııuretlle hepsinin da tertı ettikleri· iken yavrula_ rının boynunu bükük ~~...ıı ı ubiye hUkQmet konatı halk tarafından wı; UUll 
1 

bildi ı ı J.,.. 
1 h bır surette ilen gotürulme~.fnl onle- çalışarak hayatını ka.,anan 1·nsanlan ni memnuniyet e r r m. karak ebadı uykusuna yatmıştı. ı•t y"pılın1ktadır nşaatı bltm• k üzeredk ... cı .. 

Nabiytnln kaz,a msrkeıhe telefonla bat- yen bina ve para. lhtlyacatınm teminine topyekun: kötü etmek doğru olmaz çocu~u Ue ortada kalan anne a .,.,. 
• - kadar beledinın. bi~ odasında '5ıkışmı~ ~ . . . · HAVA çekerek dağın dtbindedi köyün yaY .,

1 Lrıması i~Jn tertib!lt alınmıkta:lır. Henuz olan evimiz ilerid" inkişdmda memle- Avukatlık amme hızmetıdır, muh- na çıkmışlardı. ller clhetçe ibtlyacıv 
n~blyenla kadrosu geln:edttfr.d~n me. ~ lA b. 1 kti. y · 9 t 8 ""'°' 
, ketin reuht;ı •. olduQu tt.ı.rihr ve nlusal 1Lerem ve azım ır mes e r. em 5 - 7 - 38 11ra raporu gideren altı koyunu ve servet na.... , ıaıurlar tayı n er.itmemiştir. Nabiye mii· b' ı L ı r• 

bu gl ı e rın yapı masınaı huri mesai kanun, bu şerefli meslegw i bir kat Ru~zalr suratı .. ı . 2 metr.e da 3 llradan ibaret olan parasını btJ dllr nkiii Ali ÖıtUrk h •n türlü mııhru- "'' · t i 1 • d•" 
edEcee>ırun gaze en z & neşrini derin daha yükseltecektir. Rl1zalr lslikameU: ŞimaUıarkl ber gOtUrmüştü Fakat komşuıarıo 

mlyetlere raamen çalışır alctadır. aaygı \Jl seviderimle dilerim. 1 CİHAD BABAN • - • - • k 1o'f..· 
Nofuıun azlı~ından n köylerin çok ! Jl:ılkeot Baıkam Kuru hararet derecesi: +- 17 .9 bir kadın ( Çunku yayJada erke 

010 
utalc olması'nda ~öy kanunu tatbik edil- , .MEFlMET •-' YKA.L Trabzonun işlek bir caddesi A:ı:ami hararet « : -r 2•.. ~.ur) ço_k açfi bir ıekllde bu ıyo~";,r-
nıekt•dir. Havası · yazın ç k sıcaktır. • -- .AıQırt ,. c : + 11.3 uç lfrasde 25 kuruşluk çay ve 
l !ıılk hayvan yetiştirmekle 

1
2'eçinmek.te- B öb f-111" Trabzon, r Hususi] - Şehrimizin Rutubet « : % 48 ça şekerini çalmışbr, ~ t•• 

dır. lıerlde le~kıJatın temömlaamas:le 
1 f gece D t.1.1\'l eezane an işlek caddc!erinden biri olım Mar'aş Yağış : Yağmur Komşu arasında olan bu küçuk ..,O' 

nahiyenin ha'k için daha taldell ol c.: Q" 
1 

< stanbut, 0CZ&.tl0Sidir caddesi parke döşenmektedir. Yaya kal- Hava taıyild (Erzurumda): 610.0 kat çok adi hırsızlık köylUleri ço1' 
'üµheıılzd ·r. J ~ wı- dınmları da beton olarak yaptırılacaktır. « « (Deniz seviyesinde): 761 6 teessir etmiştir. 1 ı r 

·======~--

... _ :~ ı: -
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Yazan: Semilı KARTAL 

'ı iörlnen bir şey var. Senin ilbl ince iyi Zeyneb oturduğu yerden Kadriye adeta yakıyordu. Ve koyu mavi se .,1 
yetlımı, bir genç kızın ipten kazıktan doğru blr parça daha yaklaştı: güneı ateş yaldızlı bir saltanat a: alJ ti 
kurtulmuş p:s ve bitli heriflerle değ - Eyet dedi. Tahkir ediyorum ne gibi ilerleyordu. İkisinde . tuhaf bir ı~~ 
dağ dolaşıp adam öldOrmekten ve kan var ? vardı. Artık blrbMerlle kavga etıfl 
dökmekten zevk alabll~cek kadar vahşi- Kadri geriledi. Çenelerini sıktı ve istemiyorlardı. n· 
letcbllmesi. .. .. _ kısık bir sesle kekeledi: G~nün bütün 1aatlarını tuhaf ve :o 

ZeJl!eb boğazının duğümlendlğlnt - Kadın olmakta taliin varmış. Yok- tercddıt bir şekilde geçiriyorlardı.~ 
41

, 
hissederek yutkundu. Reng-i birden sa- sa ... Senden nefr1 t ediyorum. Sonra pos- pencerenin önünde blrb:rlerinlo yııı ~ 
tardı. tekinin Ozerinden kalkarak camın önün- bakmadan 'edlrde oturuyorlar, aJıf dl 

Bunu sen de Is tr yordun deı'.til mi ? l'için böyle konuşayorsun z;er. - Belki o~Iar bitlidirler, pistirler. deki sedire çıkt· oturdu. üzerlerl tutuşturdulc.ları sobanın l)pOll 

)•ir ~~ole şrylerl yPni Alemi. se-ı de benim· t neb? Fakat memleketlerine, şeref ve hayal- Zeyneb mahçup bir vaziyetle elleri- ekseriya gezinerek ısınıyarlardı. o•' 
J-. ~erabrr öıtrenm'ş olursun Sı:nin !ç!n ~ - Ne var benim kc,nuşmarrıda? Sen yetlerine ba~lıdırlar hfç olmazsa .... Se- · ne baktı, Sonra omuzunu silkti. Ve so· Zeyneb semanın mavi rengfoe g 
her şey yepmağa hıızırım .. Benim h1yah daha tat'.ı bir dil iste.yorsun dejU Dli ? ... nln ruhun bitlenmf~ ... Senin gibi birisine baya bir parça dahi\ yaklaştı. lel i dalarak : r•· 
1Dt kurtardı~, •:ri unutmam ve s~nden Öylede konuşurum bec istersem.:. .. Sen kendimi teslfm etmiş olmaktan timdi u-J x - Sa':>rım artık tnkendl dedi··· ııi' 
ayrılmama ııukan yok·· 1 buradaki millet hueketlnl tanımak ist • lnmyorum ... Sen bir snmüklU böcek ka- Bu kavg.ıdan sonra Z1yr.eble Kadri ha üç gün buradan ayrllamıızsak, bl>' 

Zeyneb irkUdJ, yütü b;rd~nbire de· med ğini söyleyordun ... ,,en başka hak~- dar miskince yaşamak isteyorsun ... Ve Oç gün htç birblrJerlle konuşmadılar. me bır kurşun sıkacağım... , 
21ıti ve b!lğırank cevap .rnrdı '.· kati~~ p3~lnde koşRrt.en, acaba onu bir ruhun bir uçurum k~dar k.~r~nlık senin ... : 1"8ket fçlnde bulundukları şartlara göre Kadri mırıldandı: en >'arıt' 

- Anlayorum... Betımle tır evde ar. ıçın olsun ar.lam.ık istşcün rnf.l Ne:l'Jr Sonra scslni muıaztmın.dne benzet- blrbfrlerlnden uzaklaşmalarına imkan Bu çamurda nereye? .. B 
1
, ııtf 

~akin t~.ir hayat sürmek lsteyorsun .. . B~·lo hareket? N'l içindir biliyor ~uım"? meğe çalışarak devam etti: lyo'itu. Artık kendini g-östermeğe başla· yıcek hal~_e değllim daha ... Beni~. ş'ııl 
ı da dunya döğOşU,kcn bfz orada keyıf Billyormı:snn ki o haki kat şerefli bir mil - • Z9yneb gidelim Küçücük evi- 1 mış olan ilkbahar onları barıştırdı ~~ laflar t0 f18 Y1P

1 
al':{ı ııdlr~rdun 

t;ııtacttQ"z. Orada her yrdumladığıınız , letl dllştllğü esaret zlnchinden kuı1Rr~ mfzde sakin bir hayat geçiririz. • ' Kar oldukca kahn bir tabaka halin- san oB a e kfe h~:a n ~ıh 1 rıatııı.ıt~ ııJ 
çurbada, her bo.?azımızdan geçen lok- mak içindir. O ba.'!<ikatde ı: an ~özya~ı Bu hayat hür adamların hayatıdır ... de birikmiş olmasına ratmen güneşin ne m a u ::? N tu[~Y d a :ın seıı ·· 
mada yurd için döili1enlerin bir parça inilti, her şey var; Vo en bü~IJ. ık hakl·~Jlerkes bu hUrriyetielde etmek itin kan artık her tarafı ısıtmağa başlamıc olan Oaln vl · le takaBam. "ııdı rıf~ 

ld "' d ·· ·· k ı ı ? B k t d • • ...., · - • " an o muş ur ar ı . enı • ıııı 
.. ~11ı o uliunu uşunmeyece m Y z uo~ a ~ ur. . d~kQyor. Kadri Urperdf. _Sarı. renkli yü- zlyafa,.ı altında erlme~e v~ sulanarak ıayaın sana çatmazdım. o hırla g01; ,.~ · 
ıt ueOoe dUtUne nasıl rahat edeblltceğlz . 1 , ı{adri yorguıı bır se-~Je cevııp ver- -ı;unde parlayan mavi goılerınl kıea"ak çamurlaşmıı toprağın tesfrlerıle kfrli sarı de on paralık kıymetin kalmadı. Br' 

11
11 

U maz bh... .. _ ., 1 d ,: _ Bili , cevap verdi: bir renk almaıa baı1amışh . za gelm~m ... Sen bana bir eski ;ı::ııı 
d•ılı ~l~ıa.~:ı, ~a::lrl huznOnu .. alı:laya'l1a- 1 tm k i . y:.ım ·~ Y;r- ulma buı lları an· - Tahkir ediyordun bent... Bunu · Oaıa vakıtıarı ıüneş lnsiinın ıurtınl ıelinl ilbl naz ~ttin. ,.r> · 

• 
8 

a ,ın .ııa...~, r ıloız ba~ı i•rlp unutmıyacaiım hiç... . dayaınlı;nayacık. derecede bir harıretl o · ıJ_ ~ J ~ .(.AdP1 • 
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DOGU 

EN SON HABE RL_ERD 
ispanyaya gidecek Milletler 
Heyeti Londradan hareket etti 

\ 

--~- -

• 

8 Nakleden: S. A. Hataydan 
ayrıhrkek ... 

Aş keri heyetimiz heyecan 
Ve rnuhabbetle ugurlandı M 

lngiliz gemileri artık 
bombaya tutulmayacak Kuyumcu ile dfı/ger 

. Anı.~y• , ~ ( A. A.> - A••doıu •. adrid üzerinde yeniden bir hava En koyu dostluklar bile hazan en 
~ ıttııı• n ın lı u suEi mubablr1 bildfıfyor : I>ün h b • Jd F k k k b 
.::~:- ~::·.~ ;~;..~0ı:;;~:= ı!':ı~"!~,1:~:: mu a.~e esı o U: .. r~n .. o~.uların üçü irmeseleden nasıl bozuluyor? 
ıı dıf! te4 _k):ü r telrrariarına sa'Dimi bir UÇ tayyaresı duşuruldu .Ma:h.şeker bu sözleri işitince hemen m1? Bu ıca~~- . 
•ı ır. ı ı • · ı ·tl O 1 • Ui<U gıti.7,eller durnırken .buldun ~tı\ ap Vf!r01 Ş r. rgenertt saat yola düşnıeğe savaştı. Fakat vniktt çok O"eç buldun da ~~ 

1 
i ' 

11 8ıı d t h. ı ı A '- d " • ·UC"n m buldun? Bnri bir gU a o 0"10 ı ~t e nta1Lya an ayrı- L olmuş ve sabah ya:klaşmıştı Mah.şekc.r ?.ele gönuı ver ki · -1 
ke •, i'"111kle rirı1e oldu-"u CYfl>i binler- o:ıdn, , 4 (A. A.) - ispanyada si· yaresl dütOrQ1miiftür. Dtterlerl kaçma- ak d b d . · .d' .... sin · yanıp tutuşnıağa değ -

r. 5 6 
' vll h a k11 kır~· 1 ı ti 1 t ~ f ,_ 1 1 o ·-şam a eyza enın yanına gı eme.ıı. . 

:e h lk n prrlalc t~ zaburatile ve a'- ı "
1 apı ıın arruz mese 85 68 muvar 11 111.. 0 ınuş ard ı r. F'a.kat ertesi aksam muha:k'k k it Btr .. 1 

ı '' turtt'll .ıt u a ·asmda uğurlaom• ş ' ır. Sa· al tettfk için av:;ılan heyet bugü" h- • Kera.ıon , 4-Frankistler Kara l{onun meğe karar ve;,di. o ıgUn a~ o::Y~!a~ gu u raniya canm _riıttesin~ 
ı ı 1 ·ı 'iO ri r. lc:k "rd cıırona gelen O·gane-1 panyay l gltaıPk uzere Londr.Pdan ay ı ' - ı 9 kllolmetre C!Dubu garbidne dotru ller- ' vaktini nasıl geçireceğini bil=erek za- H h•nr ey M ı ' '11 

tııl A•um GUndüz V AU ve B~le dlye reist-\m11hr. 8~ h•yclte Amerikadau da bir aza lemlş'er ve bu arada çir çok kasa'Jaları ı marn geçirdi ve nfilıayet akşam yaklaşın- er temaşasnda bir surette 
le i-'1 8 ı ~·z D ~legcs~ t:.\rafından kttrfilan- I vard!r. l rıtnsız azas ı heyete yo)da mOla· 1 boınbard~man etmlılerdf 1 ca. gene mutadı gi'bi • üslendi, giyindi Ye Civan .. olsun cilveger 
ruı , ı·e b raz fıt'rah ı ~tan s >n ra yolcu ki 

0 a caktır · ı • • • 1hazırland1. Odasından çıktı. Tam dudu - _ Bl:nl.z Sötie'rine şunu il'llıve ett.ı: 
tı.l I t 1 ı ~rd ir. İnulltz gemileri artık bombaya S.ıl8:_1Dauka 3 ( A. A.) - Fr.ınklat- n un ka'fesi önünden geçetıken Dııdu Ma 

1 
buraya ~ .sabret. Nerdeyse kardeşim 

· lutulma7acak ler bngun Hulon cephesinde Londo o Şekere söz attı: ZO'llı'k g ece'ktir. Ben1m kardeşimin g:i-

)( çak Denıir ınuhafız Londr.ı!, 4 ( A. A ) - Dün ö~leden hudı:d~boyur.ca olan ~ç kasabayı ele l - Ş~diyelkadarniçlnburnıardado- baın1a!teA~a:ı~:r~turıderse~,inan 
• . ., . • sonra B1şvekl l Avcım kamarasında lspan· geçlrmışlardlr. Pek perişan olan Cumh11· lastın. Hıç bu kadar geç kalın ır mı? Çok- Y'al'atrn~ ka.r'd esna ve müstesna 

~e t ı .... rı 11 ransada ırnış! IY• su'a ında bo -r: bsrd • m~n eiffen Iogiliz rfyetçilerl ttklp etmekte ve bir taraf<an tan sevgilinin evine varmı.ş olmalıytdm . bari on ~k t".şLznı, .• Aşıtc olacaıksan , 
f . IHlk ·r ş, 4 ( A . .:\ ) - I>cımir muba- fearet gemileri meselul bek kında beu da l!eri harf ketler;ne devam etm~ktedlr. Bu vakte kadar ne eğlene.eler ne -safalar M~ ~ıkol ki, s_evd1ğine değsbı. 

:du ııı f ırar l"d'!n iki r ;;fsl nin Fr . r.saya ntlta bulunaTalr bu gemUere karfı ya- ÇemberlayDı .., bJr nutku ederdiniz.Yoksa sen de Nişapurlu delikan- söylediği SÖ'Zl 
1
bu :sözre.ri Jştt.ince, demin 

~t;n 1 ı i h .. ber alınarak iade ed Jnıelcrf pılan bUtıl'l b o~bardım anlrrın tuh '< ne- Londra 3 ( A A .) - Bugü:t Baş- etmek istiyonrun diyhlce Mah Şe!ker sma önüne ersa~utıur ıglbi oldu. Arka-
•c\ıı " • h · - kil Ç b 1 k d ı · · · · · · · t1•na, ooluna ba'knuı.l!:ı ~~ t/ · ıı. s'.~ llb umotln o:ı resmen muraca · tlcrye erm iş o'du~unu ve bir daha böy· ve em ~r ayn av.m a~arasnı . a ı gıbi se~ılının muha.bbeitni mi tecrüte başlaıdı: • 

• lnııştır. Je hir had's erln mevd ana aelmlyece"'lni beyanatta bulunarak lnrllterenın takıp etmek istıyorsun diyince Malı Şeker: 1 _ Ne:recıe bu ,,,..ft_ ... .a.crl~? 
• 

0 5 tt 'A-· · t l d 20 d · rA:a.ııu~,. Bir de onu bildi rmektedir. e ••ı ~ıyase ~ayes ıı e sens anberı - .:1işapur~u delikanlı sevgillın.1 na-- ııl>relim baıkalun ... Aca;ba. çoJc gecikir mi? 

IJ>ış SiY ASAj 
ispanyaya 
gönderilecek 

l ·rıl k l 1 i 1 .. 1 barp iOrmedlğıni anlatarak: umumt harp- sıl tecrubc etti. Anlat ta <t'l• hlk"y"'yı· dl'n- diyen bir lha.li vardı · ' n o ayyarn t•r ıucum arına ... ~ 4 "' • 

dt;\'am ~·dl ·oı· 1 t•kl zayıatı lzıtb etmlı ve demlıtlr ki: liyeylm dJye ısrar etti. o zanıan Dudu ye- 1 Civan onun bu halini görünce sahte 
B 1 .. (A A ) > 8 b b « İspanyalılar da İngiltere slyasetlae tabi ni bi'r hikayeye baŞiadı. , 'bir A.şılJcJa ilcarşılaştıg· ını derhal ..,nı' 

arse on . .. . - u sa 11 4 I " amıştı. 
14, nk . t t 1 K b olsalardı, bugOnkO vııztyete dttşmemtı 1 Dudu anlatnıağa ba.şlaıdı. Han.1 •hamamda kurnaya dilğünd 

! brad ıs atyyfa~es ar ohnl adas mdbomd oltcaklardı . logllterenln yegine gay~si -- Zamanı evvelde Nişa~ur şehırlnc P n:ııya> dl.ye blr atasözü v~rdır t .. te-e bzur -
ar ıman em 4.er ve mu m mit ar a . .. . · ..-ı .... _ •• • ~ u -a-

. t b 1 . sulhun idameslnden lbarettır. » guzzl blr dcbkanlı vardı. Ona balkın en. i .. _ '4Wll da oylelerinden l)frfyd!i Demek he 
zayıa a se p o muş ardlr. h " göııdilğü .. · ·• r 

Maorid 4 (A . .. Asiler dk bir kac tehir ele , san yanadılı.şınm bu kadaT kusunsuz , e gö'zle 4.şık ıolU'Ve!riyor. 
• _ A) - _!luıun ast ge~trdJler güz~l ola'bileceğine inanmak mu<-l~ldü. I Bu ne 4'.>olluk lböyle? tahkikat hey t• tayya ·tlcr Mıo clrf~ ~frı 1.• hucumda bu- J Madrld 4 ( A. A . ) - Resmt b.tr Nl.5apur ti.şıkları onun f'çln destanleT Mert {ı,ş,ı!k, Civanın sözlelne tnanmııs e J 1Junrru .lar ve şehı : uzerı11de tıUkO.metçl tebll"' I<'rtnklstlerln Adelmelmelıyld 'l i•· d iz 1 • ·k 1 h ' 1 l .... R 1 artık onun ka!ci"'.,.nin oelm"'""-• "'"''·' , 

l - 6• • • y ~r ... ~a • f!r 2S•A er ı:ırııı. un a•ı"J • "'i' 'b ""'uu 'UOAJ.eme-
1 ,panyol buhranının uzayın a ltmeal tayyarelere çıı pı~m ı şht.rdır. Uc ötıl tay- gal ettiklerini bıldirmektedır . iç·nr1 ,. t>·r 'f. t 1 1.,. ~ •. ; b d k ge ~a.ş1aımştı. Fa:k.at ağla ...&,Um ağla 111 · ,., • 1 1 ı• r :\'! var ı " , u A am ,._ 

1 
j§VU , ne 

1,~w mtıd&bal~ politikasın sadık kalmak , d ar yer yüzünde güzelliık meclubu kim«e ge e~~n:1"· ne giden? 
~, }<. u devit ter için yeni baştan kayıı l Jı k b • • el •k • yoktu. Bir gün delikanlıya iç!ni a"tı· 

1
da ~ 0 ~ma.n, Clıvanın kendi')Jnl 

"n Hıe kayoa~ı oımeja başladı. apon a ınesın en ı ı j 8 . 1 t .,.._ • n :tJtıgını anlnymca. hayıfla lbaşını sal -
t L'>ndrad11kt ademi müdahale komi· - ·.r:. z otu", a~Q, 0_ e mA. Yuz.llne lıyarak, ben ne ettim de, biil:bü}ı(} kafrs-
, "•I, J. panyadakt ~önüUü'eri geri çek- ı baktıkça ı?.111.ıin fera;hlıgı ar:tıyor. Seni ten kaçırdım der gjbi, dl{lşünımeğc vartıı. 
lltk için lhımgelen VA mtJyonlar tutan e t er tt e ' daha ilk gorlir görmez sevdim. Lütfet. B - ı Dudu ıbu.nhn söyleidiktıeın oonra. sord u. 
;~t~ ~· l t darı td ı m ı di. I>ıger tarıttıtn nazır ıs lT a e ı roz daha otur ~a oe~alini seyredeyin;. - Mah~~eroiğtm, acaba senin de he~ 
1 · I· ı·anko tayya re le rfnln açık fOlllrlerl 1 Civan, {ı:şıgın boyle yanıp ya:kllmas:-

1 
men rev,gfünln yanına· gitmeyip, bli'az 

oın~Jetrd ·manı devam etmek~edlr. Bu Tokyo, 4 (A A) - D lmey aj :ın s ı bild iri J'.lr: Münıtkal&t Nazırı IJe toprak na kar.şı içinde bir merhamct duydu. Fa-1 heıklemekten makc;adın. onu tecrübe ~ r 
r:~1 11~t karfısında Barselon HOkumet1nln ' taıı ı bOglla lslPa etmiştir. Bu mQnaseb~tle bir nutuk itat ede:ı Dahlllya Num, kaıt ayni zamanda: düşünd'ii: 1 meık mi? Yoksa onu sahiden hlç mi sev-
i ~"oyaya bir heyet göadeıilerı k , ma· bu naıır'arm mazerdl meşna!anna biaaen istifa etttl:lerioi v~ bu yOıden kabine- 1 - Ac'lba h11tik;t ten söyl •d·~l kadıır l mf:.yor~ım? 
h~ 110 ~• tetk i Ut yapılması ve açık şe- de h :ç bir değişiklik' husule eelmeyerek yerlerine başkalarının ıetlrlleceğini söy. b~nt s ·v:vor mn? Ş•ımı bir t"crübe "'nevim Mah~eker ıbu sual karşısınd'l şaşn'dı: 
t\ tltrlrıln bombardıman editm .. stııln önü- lemittir. bari... Eğer a.şkında .sadıksa, eğer sözı.i - A'"a" Dndurııt11 rn , ııen neler sövlft. 
~ ktçllmHln i logiltere ve .Fransadın 1 Hankeu, 4 ( A. A.) - Çia kıtalan ile Japon kıtalan arasında bir hatta iırn özü gilb! ise. ncala! Ya degHse... 1 yorsun. dedi. Ben öm!1ilmcre ilk ve son onu 
~,/1tttl~ lnl yazmışhk. Barselon hOkCı· beri kauh muhareb~ler devam etmektedir. Lunkay - Bukug d ~.mtr yolu Qzerlnde J Bu ıı:Niştince ·ıe dedi ki: ~~d!?'1. ~un da beni ne kada'l" çok sev-
~'b1 ', vaziyet böyle devam ederse , mu , Jıplnlar 5 kllomdre ıerl çek:ilmlıler ve ııkışt ıklarından takv1ye k t ıları re f rme-'J - Sö'zlertnden anh~orum. lba.na kar01

1 
dıginı, bi!~· ~cııti1>:': n: mzum vm? 

et e eye geçeee~ini ve I<'rınkonua eUn- te b•şlamıelardır. t meylin var . Falkat sen ne tu1ha! a.damSın., G. n., k.z b ı raz du~unduktcn sonra : 
l :~ı •t httleri bom bar ~ıman edip, İ~pan- _ _ • Hiç dnsan oonmı gi.tji çiıiltin blmni seveT (Arkam ft.I') 

t cnt~~t&r.daılaı'ını öldürmekten ziyade , K d Q k 
~"11 ı tayyareleı infn kararglhlarıaı, u s ayn ıyor 60,000 İngiliz lirasına Rasputı.n'ı· oHlr-1.iir•n 
'lıııı, •ı>anya dışındaki Jehlrlerl bombar- Ui ~ 

"\ e C:ec6tlri de b'ldirmfitl. ıatılan bir yarış atı 
lıly v~~.lyct h ııüz löyle vah'm bir sar- Bı·r karakol ı· çı·ndekı·ıer Parls, 30 ( A. A.) - Lo1draya rö-
llG 

11 
a-lrmiş değl :dir . Amerikanın bir türül@n ve Pnris koşulanııda her za!llırn 

l.~'~ huas iönderdigi tahkikat heyeti ralip g·elip şimdiy~ kadar ma~lup ol· 

• 
prensın 

kızı evlendi 
'~ r4

dan lspırnyaya doQ'ru hareket k ı t • • ld o mıyım S3yalı:o adınd\tkt mPth•ır th lyan 
"lct,4 bulu~ma•tadır. Müsbtt bir netice ı ıç an geçırı ı atının Londrada Maltenbarıko adı nda ~l~bu· Ruı keşi~! H<t.SJıu tlni O!Jij. 
t'!d .'d ı~ebı lec•"1'ine de •u-phe edı'lı·r Şu 1 ren prens "' t k 
" _ ""• y bir lngittz tarafından 60 bin nglllz lira- ı usupa un ııı ganr vı gü-
Ytt · büyok devlt.tlerin İspanyısya hı- Q . . . k . sına satın alındığı haber ahnmııtır. H 1 prers Romad a Kont Şeremetıye-
IJt~ : ~~nder'!lekle valntA kazan.mık iste- ' n üc kış ıyı eatıler ile e vlenmi,tir. 

t ue hukmeımsk lazımreıır. , Madam Dolfus Amerikaya 
Q'Ytt ~=rblrM ubarebe daha ziyade uzar, Kudüıı , .ı ( A . A ) - Yahu :! i!erle kılıo!a• lltı kesmi1!erdlr. Kesllenleılıı ada ai<tivor Sakıt Ça"lık Rusy:tstnın tıü tUn yük· 
le, U ıey yapamadan geri döner- poJls araıında çtkan bir kavğa net C'· dl 13 dür. • • 61~ rütbe!i ş ı'l siy. t'eri tu düğOude hı· 
'ıtn.ıe lrselon bük llmt ti tehdldiDi tatbik ' sinde U Yahudi 1 gır surette yardan- , _ ' · Maktul A vushırya Fa,vektll Dol- zır bulu · :xıuşlttrd ı r. 
l'Pe te kalkı cak mıdır? Hıı takdirde ' t ~ a d bl Ara ara'atardk 'lafa 4 ( A . A ) ):afaya gelen 3 fus 'un zr.vre'il ve Ud çocna., timdi Pıens Nlko Şaremet:yd 33 yaıtn 
111,\ tıl Ya iti hakik•ten k.orkur ç bir -kll ruölımş Qı~.tu"ru ra a r p y otomo1l\l Ars.p cetelf'lrl t ırafJndan d~r İ'lvıç ede bu!uum11ıı t'\CJrlar. Almın H· 

« ceı. ~ v d ır " I rak w-o cular soy tmu l dadı r. Ve Romarıa bfr s f aorta tlrketı·nd• ... tir. I Kudoı, 4 ( A. A) - Arap ç l-'l"rl ı " 11 
J 

1 u ş ve para a- k:erlorl Avusturyaya gird•kle"I zaman 6 .. 

\ I lsvıc;rt•nln bilaraflıyı 1 bogfüı polis karakollarından birisine h:;- rı al nmı~t · r. Yolçular meJar.ı· da Yda· madam D:>ltus da çocu711trını a!arak çalışmıktadır. K ·ndisi Par iste uı:un 
hııat,. lnanya ile İtalya lsvtçrenln cumda bulunarak karakoldaki polisleri 

1 
mn t.nyok memudarından üç k'•l vard ı r. Bratls\avaya, Çe'.:cs~onkyaya kcçmfştl. m!lddet Ş(.ıförlük yapt:Jrak hıyahnı ka-

~ ı '\Jıtıl'ı re t d ı t· · ı j . sanru ı~tır. ki bu smen anı •ar. · vıçrt.n n Oradan ltalyaya , orad1n ca lniçreye 
!~, İ.ı.t ,l 0

k kom~usuıdan bu ş~kıldı Akçaabatta deniz bayramı Vanda mezbaha g e lmittlr. İsvlçıe de prens S taranberg'i He r lkf la rllf eski Rusyanın en 1 
t r rnası, lı• rbalde ortalıkta geniş ı• aengin iki ali• ı · t ıı t l1~ı~:rahı k husule g-etlrmiıtlr. Çünkü 1 Al<ç11abat, [ Huııu• i] - 1 Temmuz .. Va~. [ Husust ] - S: lmizln Arsp gördcğU zs:ıran fevkalide mllt8f ssir _ s 1 1 ems e mektedlrler. 

l.~~ ~. sırt bltarafJığını ttmin etmek 1 deniz bayramı Alrçaabat•a ğcçen yıllar1t k oprQ. u c ıvarında belt d ı ye ı a · afınd1tn ol 'lluş : Bugun hu s . r Yelt ~n madalya lardan ve 
"<1-,:~dllc M111t t'er Cemiyetine mürtcaat · nau ran bu y.l çok kalabı:l ık tir balk yaptınlması kararlawtırı.l~ıs olan .'.,11e zba?a . - Kocamı f l!.ill . bi: ıuret.te gayb~ t · I nlpniard ı.ı.n başk'l hiç bir ~ey kalaıa
tiQ" ' Olfokın u cri tedbirler hllkümle- kitlesinin lştlrikile tesld ed.Jlmlştlr. Bir nı u malzeme htzırlı~ı bıtırUmek uzered ı r. tım. Vatanım da elım1e!l ııttl. Şlmd( mıştı r. 
~ •tıı l1 rtık bun1.an t onra !abl olamıyıca- çok motörlü den!z vasıtalerının donatı · Yakında inşaata b şlaDaı: aktır. ne yapacağımı bllemfyorum. ETlitlanm-1 Bu'lun!a beraber pre nı.es Yı:supo 
kelıcjtıılıd ı·aıı, ve MIUetler Cemiyeti de DUŞ olarak merasime iştirak: edişi bütün Bir J0 an darına yıka nırkeıı la aç, sefil o rtada kuldım. Amerik:ada ' tun nlldes i i'" Çen sene Amerikalı bir 
it • ili b . b' h t k i 1 • •ly1 11, u kayıttan ar11ı:te tutmuştu • . kaı balaların heyecanını ve neıeleıini bo~uldu yeoı. . ır ttya urraata ı diyoı uın, tilm şirk'!t inden 25 tıin lng-lliz liruı za-
tın, ·~ Alnıanyanın lsvfçreye bltarariı· artlrmıştır. li de mı~tır. 1 rar y .\ ztvan almıstı. 
~t1tı,.,~ıncn hn1dıklan hı.kkıoda teminat 1 Saat 17,5 de başlayan kayık ve Trnns't yolu üzerfrdekl Evreni jm He.yan Dolru1 Hlt!er hükQmıttne f MulOmd 'r ki, Raspulin tılmlnl çevt-
"tatı lı Is,. lsv'çre~1n emniyeti ve bina- yüzme yarıılanna nezaret eden Jlçebay, darına kara\ro'u eratından Hııymaoal , bir istida vererek, Vlyanada mQsadere ren mü~ssese Bayan Yusopofı filme 
•tt1lllıt Jr. A.vrupanın banf1 bakımından me111i arkadatlarlle birlikte gençleri 1°.sman o~!u Arap yıkanms'< üzere gir- edilen ıcal ' a·ının kendisin1 Jaduini fs- kanıt•rmış. Hn da Bayıının hasfyetlne 

Uvvcııı b!r adım sayılır. takdir etmif, birltclllk ve ikltcilık ka . I dığl suca kaynamı şt ır. Cı-ısedl henüz temlf, ve bu eşyaıan s ııtarak,Amerlkaya dokunmu~tur. Ycot ev'ller, bu pıırarı 
DiPLOMAT 11nanlara mllklfat verilmlıt!r. bulunamıımııtar. yol parası temin <d ·ceğ lrıl blldlrmltlrt yiyeceklerdir. 



•o~u 

Oltu Müddeiumumi- ' 
liğine açık cevab 

Üçüncü Umumi Erzurum 
Müfettiş Vilayetinden: 

(üsttaıa[ı ı incide) Hasankaleye gitti Aşkale kazasında yeniden yapılmak-
Söylfd .ğintz kusurlar bu zatta ta olan hOkO.met kona~ının « 21299 .,. ll· 

mevcutsıt, uc~ıştiriniz, bir ba~kasrnı bize (Üst tarafı 1 incide) j ra «64• kuruş bedeli ,keşifli ikmali lnşaa· 
bildiriniz, dedık." bu a:llafmaya ra~men llasankalt>dP 1 tı Kapalı zart usulu . ile eksiltmeye ko -
Oltu Kayrı•akam sözünü yerine getir- Hasankale 5 [Hususi] - ÜçtlncU U- nulmnştur 
medf, ve o sır.ida gen'3 Oıtudakl mutıa munıt Mnfottiş Tahsin Uzer refakatında 1 - li:kslltme 25 - Temmuz - 938 
birlmızin, tenvirat vergis! a!Jndıg-ı halde, E~zıJrU'ft Valisi Haılm İşcan, Ağ ı Valisi Pazartesi g-ünü saat 14. de Aşkale hü· 
tamba yakılmııdığından ötürü yaydığı Burhanettıa Teker, Mevidi Mllstahkem kt1mtt konağı içinde kaymakamlık oda· 
~hfıyet üz rin~. b'z'l s9rt IJI:: c~vap Komutanı Tümgeneral Zibnl Toydemir, sında yapılacaktır. 
yazdı. s :z de tu cevabı olduğu gibi Knıtnr. MUşavlrl Heşlt Tarakcıoğlu, Ma- 2 - Muvakkat teminatı 1598 Uradır 
ne1ret ik ve kendisine bir mektup yaz- liye :\lUşuviri Hayrettin olduğu halde, 3 - istekliler bu işin evrakı fenni -
rıılL • .t>u muhab r doğru yazmayorsa bugün saat on ikide Hasankaleye mu- ye.sini Erzu7um Nafıa müdürlü~ü ile Aş -
siz doğru h ıv11ais veucsk adam bıldi· vvsslet etmiştir. kale kaymakamlığında okuyablllrler. 
rın • Otdık ... Hayıı ! Hiz böy.e söyleme- Umumi Mürettiş kenc\isini hararetli 4 - İstekliler resmi gazetenin 7 - 5 -
mi~ız . " Uygu lbUZ m:şrıyacca • devam 9<>ö h su·ette karşılamış ol · n Hasan'<ale ve ci- "· tari ve 3297 sayılı nmhasında in· 
etmlşız, yauı ııımoıı l•uın yanmadığından · var köylüler h:tlk i1e ekin vaziyeti, buğ- tışar eden talimatname mucibi 938 sene 
lJahsetwişiz. llalk i'l:Zt.leden s:>ğumuş, · oııun i;ıu ut;ı aenuis , ı:ıtıo .ıu mcıkbuzum- day fiyatı meseleleri etrafında uzun hır si içın Nafia vekaletinden alınmış ehli-
ıuızı tup ltl p g6 11 ~o ıaınış . ~ o uşma yapmışt ı r. Köylüler . bu sene e- yetname ve ticard odası vesilı:asile bir -

H.t.bu ı.i. h lktan Kayuııı.kamın sö- k1nln g-çen s f neye ~azaran daha nok- tikte birinci maddede yazılı saatten bir 
zünn teyıl edbr bir te k mektup almamış san o1duğu ve 4,:> kuruştan gerek ziraat 'aat evvel teklif mektuplarım mühür mu
o imam z:ı ıağLr. e:ı, muha!>irımizı teyiı bankasına, '?erek tuccu!a·a satmakta ol- mi ile eyice kapatılmış ve mühnr:ü o!du
eder beş imzıl ı bir mazbata bıle aldık :iuk'a · ını söylemişlerdir. ğu halde komslyon riyasetine iönder
C~ne sustuk. rnssetti il: ki, K!ymııkam ile Bundan sonra beledive önüne gidil· rneleri mecbut'ldir. Postada vukua iele-
Uııuluuırın u~sıııda l.Jir geçımsızlık niş, yeni yaptlnn park vr: yeri haz•rlan- cek gecikmeler kabul edilmez. 
wt:vı:u tur. Bu geçm,ı z: iğln menşeinl mış olan Numune evi t~d\clk edilmi~tlr. (No.: 492) 4- 2 
bilmedlğ•n iz için neşr yatımızla haksız Bundzn S"oora bel,.diye önllnde toplanan 
lü' edt:hilırız, .ındabaH:::s 1-:ı ı mtult. tı:ılka Umumi MUfel\i J tıuatından bir dl-

hle bu dectı kodıı\arın, gazetemize 'ekleri o'up olruadıe-ı snu'muş ve b lk 
:. kseden htrafıtırını sönourmek üzere ..,nca <~ wabe'l: 

Rize Belediye 
Riyasetinden : 

8 Temmua 1938 ====1 

Alametı" Farıi<a 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 

. Fabrikasının Mamulatıdır 
Taklitlerinden Sakınınız 

grzurumdtı Satıı yeri: :SEŞET SOLAKO{H .U ve Oı•LftiJı 
Gürcükapısı, Kavaf /ar çarıı:sı 

Nümune Hastanesi Baştababetinden : 
Cinci 

Erinmiş sade l'ağ 

Yerli şeker 
Çay 

Çekirdeksiz üzüm 
Ayvalık salbunu 
Diyarbakır pkinct 

Diyarbakır bulguru 

Narman kuru fasulyesi 

Asgari 
Kllo 

1300 

2500 
50 

500 
800 

4000 

1000 

850 

Azami 
Kilo 

1400 
2700 

60 

550 
900 

4200 

1200 

950 

Tahmin bedelleri Muvakkat tt"mln•' 
lira Kr. Ura Kr. 

980 00 ) 
945 00 ) 
195 00 ) 
165 00 >. . .. 
315 00 ) • 

176 00 >. 
150 00) 

114 00 >. .., 
60 hulu'ldu~u nuz s radH, damdan düşer - Orta m~ kt~p isteriz. 

~.bt ~izin mektubunuz gald. Biz idaıi - Hıı1 kııvi 1-hası iı;t~rlz. 1 - Rize belediyesi tarafından yap· Mercimek (Sultani) 
ieçimııizliğin Ultucıa rı..evcut bulunduğu- Diya rev p v 3rmi1lu 11r. O ·ta mek- tırılacak şehir elektrik santral ve şebe- Nohut 

~ 

850 700 52 so r 
ııu hlssetuğimiz için yii ıse1' vılayet tep yıptırılmasına kıırar verildi~\ t'lk- ke tesisatına alt (yetmiş iklbln beşyüz 
llUlkf ın•nın nazarı< i 'katili ce.bel ueğ'ı dirtlP, hOtün mnlzemesi halk lararından otuz) Jfra yetmiı iki kuruşluk keşif mub-
imme namına bır vazife teıa.kki edtyo temin td1lecl!ktlr. tevfyah eksiltmeye konmuştur. 

Domates salQası 
Şehriye biıriıncı 

M&ka..rna 

300 
150 
150 
500 

350 
200 
200 
600 

42 00 ) 
80 00 ) 
56 00 ) 

168 00 ) 
ı uz. Bundan sonra belediye binasında o- 2 - Bu iıe alt şartname ve dtaei 

Gelelim size. 15 l laziranda çıkan, turan Umumi Mllfettiı halkevinin keres- evrak şunlardır. Birinci un 
ftk.rıımıza 28 llozinmda cevıqı verişiniz- te ihtiyacı ve arazt hakkındaki münferit ı . A - Eksiltme şartnamesi. Tuz 

100 150 19 00 ) 
600 700 35 00 ) ._ r - • ., -

Erzincan kuru so~anı •· 1 · .. 1 1
1 

1200 1500 75 00 ) 
ıl·n, ve n:ekluptı kııllandığınız ifadeler- taleplerini dinlemi$ ve bundan sonra B - Mukavelename. 
Jcırı, sizin <le Kaymakamın etrafında yıtpılmakta olan hnka 1let bi11ası tetkik C - Proje Erzurum Nüımune hastahanesinin 938 mall yılı el'lak Jhtlyacı 25 Ha.ziran 93!J 
yaratılan havalardan nem kaptığ'ınız edtlm'ş ve Hssanka\e kasabası gnilmis- D - İnşaata alt fenni ve huııust tarihinden itibaren 15 gtin müddetle açık akslltmeye konuımu.ştur. Taliplerin thaıe 
•ınl2~ılıyor. EvvelA şunu söyliyelim ki, tir. şartname. , günli olon ıı Temmuz 938 pazartesi günü yukarıda: mUıhammen bE-del tlzerınıdtll 
ulı yazdı~ımızı ve söyledığtm•zi b.len Umum·ı l\ı. lu·· 'etti• Hasan'-alede yapı· E - Hülba keşif bedeli. (lf_ 7 5 1 t te v "' t ıo , em na ı muvak:ka lerile birlikte saat 14 te :~ \I' Erzurum Sıhhat MUdUrlll -
iunnlardanız. Hu bakımdan, sizden, lacak işler hakkında bazt dlrektlfter ver· stiyenler bu şartname ve evra'tı tlç 
ıraıelenin taıcrp edcc ı:tı yazı siyaseti mfılerdir. lira altmış üç kuruş bedeli ile Rize be- i'Unde müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaat eylemeleri 110.n olunur. 
lıakkında, ı:e tavsiyeye, ne dtı akla ih· tediyesinden alablltrler. 

tiyacımız vardır. Oltu Müddeiumumisinin 3 - t,bu inşaat 1-7-938 tarihinden 
E~er mutlaka gazeteye çatmak Jçtn, itibaren 25 gün müddetle eksiltmeye ko· 

bfr babane arayıµ ta fıkrayı salim bir sure- "Tavzih,, diye nulmuştur. İhalesi 25 7 938 Pazartesi iÜ· Erzurum 

(No. 482) 

Belediyesinden : 
le anlamaya ~·alışsaydınız, görürdtlnUz ki •• d d. · nQ saat 14 d9 Rize belediyesinde, müte-
hıdiscde sizi a!6kadar edecek h!ç biri gon er ığı yazı şekkil komisyonda yapılacaktır. ı S.hetr kilosunun muhammen tıatı 

11 l l - bt h Lira. Kuruş 

Kilosu Cinsi Marıcası 

• 
~ey yoklu. e e s zın mu erem şa s- (Üsttarı.fı ı tncld•) 4 - Eksiltme k.ep11lı ıarf usulUe 
yetınlı ien, ne sarahaten ne de delAle Me:.vzuatı kanunlyeye nazaran bir olacaktır. 
tea bahsedilmığe lüzum görtllmemlşt!r. amm9 davası bu safhr ·an sonra y 5 - Eksiltmeye g-irebilmek için is-

Fıkra aıubarr ·ırl l(l'09 numaralı ka- a teklilerin dö tbln seklzyüz yetmiş altı l1-
mabk0ıni 7etle veya beraetle ncticslenir ı l 

nun hakkında k.endi mül6hezalarıaı bil- · · ra el beş kuruşlck muvakkat teminat 
Bunda hakim olan prensip; mahkeme- vermeleri ve bundan baıka Nafıa Vaki-

d rmlş, bu kanu!'un reemıırlıırı b )z11n nin vüksek tektir hakkı ve vicdant ka !etinden alınmış birinci sınır elektrik eh
lüı uu sı.:z ktdıılere sevkett:ğinden b~hset- natt humlü meselesidir. Zan ve kabul liyet ve müteahhidlik, vesikalarını ibraz 
uılş, bu meydnda da mis ıı l olarak Uhuda edildiği git-i bir vatandeş ahkAmı kanu eylemeleri şarttır. 
ibtl as suçııe ytkalanıp m?ıbkemeye niye har!cfn 1e ne t•wklf edllebilir ve 6 _ Yukurda üçünctl maddede ya
:.evkedilen ve l:e·at: t edan tahsi!dar va· '18 dl mahke~eye sevlcedilebillr. Dev- ıılı saattan bir saat evveline kadar Rize 
llatıdaşı b:r satırın içinde mevı.uubah:; let m• nfaatlltıı vatandat hukukunun ka-- - 1 1 1 d _ belediyesi namına bankaya yatırılmış 
ttwltj. nu'l hukum er daires n e slyanetl pren 

liizim beş on rntırl k fık am1za hu- sibinl en yOsck manada kavradığımı döıtbin sckizyOz yetmiş altı lira ellibef-
kuruşluk muvakkat teminat makbuzlarile 

trnk pr~ı:s1 p!crini ıııun uıadıya i!eıi ıUra· za ve tatbik ftliğiaılze şOphe edflmes\n 
rtk, bir ders verir gibi C!vap ~eıiyor.su Z : a Cumhuriyet hllkumeti bu Ali ve birlikte teklif ırektuplaı ıaı Rize belediye 
uuz. lhtlbuki o hukuk prensiplerini, fık . nec'p vazifeyi ebllnden gayrısına ver sinde mOtcıekkil komisyona verecekler-. dir. 
rayı yuanlnr en a$ağı s z·n kacar bil- mez. . . 7 - Posta ile gönderilecek ınektup
JlHeri \' 'n buna IUzurıı yoklu . Buyuru- . Esa~rn bu iş nibayetı ıtlbarile naza- laJin nihayet üçttncü maddede yazılı 
yQrsunuz ı.. i, bir vıtttm aş ahklmı kanu- rıykattı hudkuklyJU\~eh rnevzu~tı 'tk.anuyniyke gl\n ve saata kadar ge1m1ş olması ve 
rıt·ye harı·cı·ncıe tevh ir edil: mez. Buna hıç no asın a .. n m r azıya musaı tır. o • t "h.. 1 ·ı i zar ın mu ur mum ı e yice kapatılmış 
oüphe yok . F ııkat vatandaşırı, hareketi· .sa fıkra SL :ı~undtt (~uç~uzluğu ille. ba- bulunması lazımdır. Postada vuku bulacak 
nln ıuç o up olmııdığı tııkdiri ~ize ait- k~şta görUlehılec k br şekilde iken ••. )(· geçtkmeler kabul edilmez. (No.500) 4-1 
ur. Ve siz d-t pPk ala bir vatandaşın b L· tı veya b:ına benzu basit ve esassız mu
reketl suç deeıtkea, onu suç teht1'ıd ede- ta '!alarla hUküm istlbracına ve netice ••••••••••••••
bılir, ve ud1.mcağız1 mahkemelerde ıü· itibarile mesul kim sua!fnin tevcihine Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ründUrtbilirs!niz, bu da pek mUmkOndür. tahaaımüll\ yoktur. Marn fı bu davayı h } 
l1ii!im Türk td iycs'ndeu zrfrre ka1ar ~tip inceliyenler vicdaular,na olduğıı kadar Ve er nevi makine er 
uemız yoktur. Bövle bir ş';)y sö;lemedlk lsteni!ctlei takdirde selayiyettar makam· tamiratı yapılır 
ki, bu şüpheyi blıe eceblyat yaparak larda h r ıtdliyeci g-ibi açık alınla hesap 
lsrat ede~ in\z. O kadar ~ l\phemiz yo'l..· veraıeyi bir zevk ve şeref addederler. 
tur ki. n hayel, şunun bıınun kenuna uv- Bunda da eüph: Edilmesin. Büna ratmen 
ı:-un zanntdcrek yaptıkh:ırı hataların, biz fık.ra sütunun1a lntl:ar eden mez'kur 
ın.ahkemel r:n yüksek adtl t'ne güvene yaz yı hüs .U niyetle karşılıyoruz. Yalnız 
ıck beıtarar edileceğine kani!z. hadisenin kavrenılmadan ve künhüne 

Riza Vatandaşlar 
· SHAh Fabrikası karşısında 

Bay KAYA hanesinde }(cndls\J\l tekrı r ~ı;çlu oluak t~hlr vanlmadao yazı sahtb~nin şabst gôrü
ıttifıni Z tahsildar bu ada beıaet etaılş şUne istinaden ulu or'a kaydedilditini •••••••••••••• .. 
ve JJ an: uslu va tar. da şiar arasına girmiş kabul ediyoruz Bı..nun ne dereceye ka 
tir Hüküm kEsbl katiytt etmiş ir, b!ı:a~n- dar ıtuvafı.k olduğunu okuyucunun h!lk Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

aleyh bize hükılmdrn sonra yı z ·Jı ğıoız müee bır, kmek daha doğru olur. Doğu- Erzu :um AU paşa mahallesinden Rl-
~debt mektupta ker.d•sine isnat etmı k •e da kültürel bir muhtt yarth>ak arzu- zell Süleyman oğiu Mec:t Karayücelln 
c.ev m ett ğ :n!z suç ca tamamtıe garyrt sile çıl{an g-netenizin okuyucu1annı ölmesi ve terelceslne el konması üzerine 
, .• k dir. O kac'Jır g.ıı yrl vı:ki ' ir k', ala- yanlış hükümlere sevkedebllecek neşri tereke arasında başkalanna aft ve re
;>3klı h• z·ne o' c' uğu halı! e o li!e hükmU yattan tenkkı edsrek vazifesine devam bin olduğundan şüphe edilen tltın top. 

d ı d altın bfle7.lk:, altın saat ve emsali bir 
d p..ıyiz llmcIIi~t r. • ey'e:nes'nl car an te.menn e er ve ha- takım e~ya bulunmuş ve sahipleri · mü-

t Hu'.Asa: dfs!nln bu ş~kilde tavz'Mni rica ederim 
1 ' - 'fı'ıkr aaıız sizi aliıkadar etmez Oltu c. Mllddel U. si · racaat eder düşftnccstle emanete alınan 

l:i cev~p l~zaaını z . ZiYA YALKU'I' bu eşyanın bazıları çıkan sahlpleri tara-
2 _ Tahsildarın id 1lanaır:eslni siz tından alınmış ve bazıları da hiç kimse 

tarafından aranmamıı ve soıulmamııtır. 
ya ~ını~SHllZ, tal ıı ibl y~ n Jmışsmız. Şoförler para cezasın l Kalan eşyanın on beş aün daha bekl .. -

3 - Bt raat tc en bı · vatandaş1 ha • .. 
•• işnat ta bu:urmıkla yazifen!zin budu- hemen verecek·ler tileeeği ve ondan sonra da satılıp paraya 
dunu tecavüz ediyorsunuz. F a sada nizamlara muğayır hareket cevrilecağl ve bu yüzden h'ç bir veçhlle 
· 4 - işleriniz, edebiyat Y' parak bi- eden ve keza ç keran şoförlerden Hlına- mesullyet kabul edllm\yeceğl ilan olu-
H arıl öğnt el mekluplar yazmağa vakıt cak para c 11 zalarının derhal t · hs!li h ·-ık - nur. (No 499) 
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Teneke benzin Batu.nı 

3 25 44 Teneke ga.zyağı Batum 
1 - Belediye elektrik noter dairesi için yukarıda cins, miktar ve evsafı ygzıll 

eşya açık eksiltme suretile münA.kasaya çıkarılmı.ştır. 
2 - Eksi1tme 15 Temmuz 938 Cuma günü saat 15 te Belediye dairesinde yapı-

lacaktır • · · ·• ,.. • .. .. 11 • 

3 - Bedeli muhammen (7836) Ura 40 kuruştur. "' 
1 

- · ' 

4 - Taliplerin 577 lira 70 kuruşluk teminatı veya banka mektubunu .seıediYe 
Muhasebesine yatırmaları şarttır. 

5 - Fazla izahat almak istiyenler Belediye fen dairesine müracruıt edeblllrlt'r· 
~ ~ ti (No. 488) 

Borçk~ 6elediye Başkanhğın~an : 
Elektrik Projeleri yaptırılacak 

1 - Boçkada yaptırılacak Hidrolik elektrik tesisatı için (800) metre uıııo· 
uğunda blr kanal ile rabrlka ve üç metre irtitaında ve bet metre arzında yaıoıı 
cep~e dıvarı havi bir barajın ve (2000) metre uzunluğundaki şebekelerin pliP ':. 
proJe evrakı keşflyesinln iki nusha olarak tanzimi işi 1-7-938 den 15-7-938 t•rlh 

ne kadar on beş gl\n müddetle eksilt11eye verllmtıtır. ,. 
2 - Muhammen bedel yol masarifi hariç olmak üzere 75 Ura muvakk•l 1 

minat akçesi beş lira altmıs iki kuruştur. 
3 - Kasabanın 1/1000 mıkyasında haU hazır ve mustakbel harıtası vardıt· 
4 - Bu kagıtlar ihale tarihinden itibaren on gün fçlde yapılacaktır. 
5 - istekli olanlar Borçka belediye encllmenlne müracaat eylemelidfrter. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 
Erzurum Vilayeti Daimi Encümeninden : 

ııut1e•1"' Karabıyılr, Tercan yolunun (7534) lirtt 27 kuruş keşifli inşaatının 

istekli bulunmadığından buna aid ihale müddeti (10) gün uzatılmıştır. ı 
Muvakkat teminat miktarı (566) liradır. Temmuzun 15 inci Cuına gtıoü s•:ı 

15 de daimi encümende ihale edllecekdlr. 
İstıoklllerln encUmen kalemtne müracaat etmeleri uan ~ 

Devlet Demir yolları 1 O cu işletme 
Müdürlüğünden : 

ol"" İdarem'ze tı.hnacak m!Jınur nımzeUerl için 9 'femaıuz 938 de yapılac11k 
müsabah i utibanlarının, 16 Temmuz 938 tarihine bırakıldığı ilan olunur • 

(No.498) 2·1,,,,,,, 

1 L N Eızurum erkek mualllm oı•IC,, oJI 
· A ı ZA \'İ TASTİliNAMI~ te1,ııı 

js· 
Dört o:ialı banyo, ve sair teferruatı den aldıtım 122: 6 sayılı ve 2o· ,,ıı• bırakıyorsa, kaymakamla k~ır~ı kıtrşıya kında bir kararnam'\ neşredilmiştir. Nl

gıçlp, dedıkodu yapacıığın zs, mesleği· umlara muğayır hareket eden şoförler
ııl:ıe alt eserler okusanız, daha ~·abuk den jar da•melar hemen orada para 
lttrfi edersir iz . cezasını tahs 1 ed~ceklerdir. Zabıt tutt'Jla1r, 

ı>auıdıın düıer gibi ıeh n mektubu- tabkllus.t evr~kı tanzim t.lmek uıuııı 
MUlr9: •1ta•u 8'ÖLGB 

modern bir tarz ia havi ve Erzurumua 1 gnnlü diplomam evvelce çalınan eŞ). ıı 1 
mutena bir yerinje bir apartman daire·! rım arasında gaip olmuştur. ve~/r. 
sl ucuz flatle kiralıktır. Tıtliµ olanlar l alacatımd.an esıd.sinln hükmü Y0 O ,:ıl 

• lmar Birliğine mUracut etsinler. Tercan Kattar iıya.rr ..Alırn"' ' 
\ ( No. •97 ) (No. ~02J 
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