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GAZETE 

PutitultlH~ •aada 'ber rln oatu 
8aJdl ller""yel'de ~~ kuruıtur 

BU.t.aju yalllar~ ıerl nrllau 

Atatürk Hataylıların telgraflarına şu' 
cevabı verdi: Türkiye vezifesini yaptı 
Seçim işleri ar.tık bundan sonra 

·ntizama gir,miş sayılabilir 

c8astn •Bifliği 
:kanunu 

1 Tehrikitcı ve karıştırıcı 
unsurlar sindiler 

Dahiliye Vekili Şükrii Kaya, -ga· 

%etecildin bütün ederlerini Tı ''- F k / • k d ·ı • 
unuran 'tatlı, giiıel bir nutuk UrR Ve Tansız aB er er.z en l erıne 

~~eaerek, ~asın 'Bir~iği ~u~~u tahsis edilen yerlere gönderilmektedir 
'1 teıirı umwuıyeye takdim etb. Bütün . . 
'-obW ,gazetecileri, bu .kanuıwıı İskenderun, 5 - Halkln Oç gllnden 

' . n memnandurlar ve y:akın.Cla b-,ıi devaı;n eden coşk~n sevinci hi~& 
.6r.uQk !bir · · Ankaraöa dinmemfştır. Hatay şehırlerlnde, en ku-

_, oJliFe ıçın çük: evlere kldar çekilen Türk ve Ha· 
&anacaklardır. tay bayraklarını kimse indirmek lateml· 
Bu kanun kenai kendine didinen yor. Herkesin gözQnde en büynk bay 

~lbuab teşkilitlanelırmak yolunda ramtarın s'!viccl okunmaktadır. ,Şimdiye 

"T ü.r.kiye 
vazifesini 

~ ilk ve .mühim bir dıındır, kedar kesilen kurbanla•ın adedi binler· t 
_ .. _ bir ok . ti rtl b cedir. yapmıı...: ır , 
ı:n.ete Ç ııme e e u· Türk ve FranSJz askerleri vnıfcleri· Y , 

6'-lllkŞ kaiem sahipleri, 'lltatbuat ne başlamıı bulunmantadular. Şimdllik 
tcsipleri, kelimenin liütün kuv- Hatay şebirle•lne lOzumu kadar mnfceze: Atatürk'ün Hataylı kardeşlerimizin 

~tll manasile sürünerek ö!müşlerair. ter ssvkedllmektedlr. Artık aqayışın te· f81gT~fl8rfD8 gÖOd&rdİ"İ C8Y8b 
Ik . · de gü l riııi mımen tees•Os edeceği ve tııhrikQbn g 

ıL ~llBi•ı 1 
JÇll1 IOll 

0
• ~ • lı:ökünd8n kalkacağı ümitleri kuvvetlidir. istanbul 6 (A. J\.) _ Atatürk, 

~~en ntti)~larımızdan birmKl Bu eur&tle tescil işleri daha salim btr llataydan gönderilen tebrik telgraf
ü 1Dab.UUdur! meeraya rfraifş bnlunacakhr. lanna. -yerdikleri ce"tapta, bu ışı yap

- Öldükten '°nra ~nbn için . Usbecilerle Vataniler şimdilik dn mak Tütklye için bir vazife olduiu
~ie vereceğiniz parayı .fimdi öa- mit v .zlyetteılliler . Mamafi yine e'l '>- nu blldJ'1Dlfleı'cUı'. 
-- · ·n •Je ilaç alayım, demişti. rlnden geldiği kadar tabrikata dnam "'* 

fetın . . · . bü- etmek istlyec~klerlne de şUphe yoktu~. lstiınlnil 6 (A.A.) - Sanetlk me-
Guetecıye, hançten bır çok Tnrlt askerleri h ~r geçtikleri ve uğ· ~elesinin balledibn.est üzerine Tür -

Gönüllüler Geri 
Çekiliyor 

Londradaki Ademi 
Müdahale Komitesi 

lspanyadakj gönüllülerin bir ay içinde 
geri .. çekilmesine karar verdi 

. I ~anla bukmuyOrlar<lı. Evveli onan ra 1rkla·ı yerlerde tialic tarahndan ku· ltlyenln her tarafından relen tebrik 
~ 'Nknnmden kıymetinden şüphe c~lanıp öpnlmektedir. Devam eden u- ve teşekldlr telgraftanna. karşı, Cum-

. t lıpanyı. ve gönD.llaler "?. ~orlarBı Diyorlar& ki, efkan umu- mumt sevfncl tıırlf etmeRe lmkAn yoktur. bur Reisi Atatürk şu cevabı verm ş-
. · . T<scile başl mak üze ·e bu günlerde ıerdir: Hatay mlllt da\tl.mızın dost - Londra, 6 (A. A.) - Ademi Müda-ı Londra, 6 (A. A.) - lnglliz gazete-

'-iyeyi '1rasına~öre temsil ede~ v~ emır .ge'm ·si beklenmektedir. ca. müsbet neticeye ulaştınlmasın - hale komitesi, dünkü top'antısıoda kara lerl Ademi MQdahale komitesinin dünkü 
'ttls&aa jöre de efkarı umumıyeyı Al 

1 
d dan dolayı sevinciniz yerindedir. kontrolQnün tesisi, deniı kontrllünQn gönUllnlerln geri alınması meselesindeki 

. . t• maıı ar a memnun tak 1 1 - ı-ı . 1 1 1 k ak 1 tl 1 1 h layan ıınet&i cemıyetin vasa ı _ . v yes, gönul u erın ger a ınmaSJ, mu ararını yazar memnun ye er z ar 
'evtyeai ıüterine ijksetebil$iş bir Berlin, 6 (A.. A.) ~ Fransız- Turkl· sızlann Suriye ile h'"n:ıhudut olduğu içın harlpUk haklarının tanınması Qzerlnde etmektedirler. Deyli Telgrafın verdiği 
u..- Y • {C dostfuk muah:des .nin imzasından alikalı bu'ullduk\annı yumekta ve Al· anlaşmış ve bu kararlar her iki tarafa maltl.mata nazaran pek yakında ispanya-
~ olmalıdır: . . bahse !en g~ze!eler, lskenderun Sancatı· manyamn bu güzel anlaımadan çok tebliğ edtbnlştlr. dakl gönüllülerin k&milen geri alınacatı 
' <Bizde bu kalitede ada~. nadirdir. nm Tur'klerıo ozmalı oldutunu ve Fran- 01emnun kaldığını kaydetmektedirler, Paris, 6 (A. A.) - Dün Londrada· ve bu lıln nihayet bir ay zarfında bite· 

~- ~rilecek cevap şu ıdı: ., • I ki Ademi Müdahale komtteslnln gönül- rlleceğl' anlaşılmaktadır, 
CaEetecilik rağbet gören bir mes· Maarif Vekı l Heyke/traf lülerln geri alınması me~lesindekl .ka- İngiliz - İtalyan aulaşnıası ne 

~ .w:.:ıclir r--ete 1-L:pleri müs· ran beynenmllel gerglnllğı temamlle ıza· z~an merlycte girecek? 
\ı...c "'""iP' • U&ı. IUI> • s rr t A ... •kan B ıı ·n .ırehrı·mı· .. e le etmiştir. Bu mesele Fransanın ber ta- -
.~a. biç bir ga~eteci yoktur ki, QT,Te • '& e l g T ~ rafında derin bir memnuniyet uyandır- Londra, 7 (A. A.) - Dun Avam 

~ lbn yartnki tıbrabinı nasıl at· 1 T l'd ·ı ı · mljtır. (Alt tarafı 3 ancnds) 
'-t-aını dlişünmesin ve acaba yann, yana ge ı er ge ıyor 
~a11ı1yıacak hale geldiğim ııaman Mıarlf Vekili s~ttet Arıkan, Doğu Güzel ıanatlar akademisi p-ofesörle-
~ ~ pçjneceğim? diye maneviya· ıüııiversitesi hak.kıada tetkikat ,apmak , rlnden beykeltrıt Bellini şehrlmite reJ 
tı-. ı.. __ - 0 v 1 1 b ıu makt .. dırl .. ~ mek Qztre l 1ta· buldan hareket etaılttlr. 

~a11n. zere ana gem f u n " u. ma 
u met~ğin için<le istikbal g6re .. atlf Vekili bir kaç gün Varda kalacak- -

Fundalıkta korkunç bir 
ayı ile müthiş mücadele 

"'iyen kimseler de mecburen kaçı·:tır. Oradan ağtebi lhtlmıtl Kara\öseyt J.l· Müfettişi Umumilik 
~orıar ve mesleğe girmek ~stiycıaler 1yaretten sonra, Dotubıyazlt, Iitdır, Ke- Ziraat Müşaviri S t d t . k l 1~ l 
dt kendilerine tekaüdiyeli bir iş an• ıtıımaıı, Kars ve Sarıkamış ~zerinden ır ın an ye ffilŞ i O yağ Çiaarı an bu ayı dört kurşun 
~Otlardı. Yeni kanun ritte evveli but tehrlmize aeleceltlerdlr. Trab7 on (ffusust) - Müfettltl Umu· yar&Sllla rağmen bir muhtarın etlerini didikdidik etti 
""' l millk Zinet Mü,avlrl Rahmi Öke Zira- -------------
' lUnı ortadan kaldırarak, gazete·! raat Vt.kAleU ıube mtı~ürlütüne hyin Muş ( Husust] - Vahtl hayvanlar· Kanlar içinde kalan Ö.nerln imdadı 
' llıtn!buip çehresine biraz tebes-1 Üçüncü Umumi Mü'ettiş fdllmtıt!r· Aç la~ ~Oş!lvırllte de Zlreat dan zlraah muhafaza için ziraat daire- na yetlıen arkadaşları ellerlndei.;:I tnfek· 
~ \"emıiŞtir. Bu birinci ve mühimi Karaköseden döndü Vtkaletı şuba mudurlerlnden Eaat atan- since bazı köylüler~ verilen eski tDfek· leri bu müthiş canavarın kafasına dayı-

adunıdr. İkincisi de şudur: Ga- . auştır. terden dOrt dane de merkeze bağla Ha· yarak ateşlemiş ve öldürmo.ıterdir. Yal· 
~ d d . elikt k tul kb Sehrlmf zden KarakOseye rftmıt olan 

e ev9ırm en ur aca r. ~ T b" yu eks·ıt d vadorlk kOytıne verilmiş idi. nız aırbndan yetmiş kilo yat çıkarılan 
Q da bir hukuk u 'bi bir doktor ı Uçnnon Uınuaıt Müfettiş Tahsin U~er, ra .c.On SU 1 me e Evvelki gnn bu köyQn muhtarı Ô· bu ayının pençesile kanlar içinde yere 
~ -...1 k hç'b" gı 1

1 

b' d 1 refakatinde bulunan zevat ile birlikte Trabzon (Hususl) - Trabzon suyu mer üç arkad~şlle çok tr. bir ayıyı arar- düşen Ômerin bayatı tehlikededir. 
~ e a ı ı o unca, ır e ' . d t , • 1 d 

~...... hib' l •~ G . d 1 dlln akşam şebrımlze av e e mıı er fr. eksiltmeye çıkarı1m1ftır. ken sık bir meıellk tındalığında bu mot-
1'l --p sa ı o acaKbr. erçı e· 1 bit ayı l1e birdenbire karıılaımışlardır. 
~ratik esaslara dayanan mem· - - - - Ve dört arkadaş derhal ellerindeki ıil&hı 
ı..<e'tlerde hey vatandaş iazete çı· lı A C E LE E D 1 N 1 Z ateılemişler, muhtelif yerlerinden dört 
~ak ve fikirlerini halk kütleleri- yara a1an mütblf hayvan hücuma kalk-

a, n,.aktadır. Ama, bu fitôtleri Tahrana seyahat mıı ve muhtar Omeri yaka'amıobr. ô ~ u-• 1 1 mer ean korkusuyla nğ elini ayının bo· ~ •utıelerine yayın•k mese esi o 

d'dtıi Dtce u~ ı'c ._ı.-...ucttır ı..:: "önu f111na 10kmuı ve dilini lutmuı, bu ıu· 
oır Y uun ., ıu, İGııM~m ; in Erzunımdan Tebriz. ve Tahrana tertip etti~/ otobua seyahatin' retle ayı ile Om.er arasında mQtbit bir 

~' ~be lnıme menfaati mUlihacası iflirik etifftk tıt~yenlertn müracaall•ri deoam etmektedir. Hatta Karatan ve mncadele bqlamıştır. 
t t llıuharririn bilgi müeyyidesi ile Trablmfdan dı füıyzf{ar yapilmııtır. Bu bulunmaz fzrsatı kaçırmak lst,,ml· Ayı ağzlyle bir şey yapamıyacağını 
tvrcfeınek zarureti bissedilmiftir. yenler acefe tlmelldirler. Çllnkü beş kiiilik yer kalmııtır. anlayarak pençealle Ömerln elindeki tt1· 

'
- . Mat'"6at iki tarafı ke9kiiı kıli.ı-tii. Ayın onuna kadar yazılmak lazımdır teti alıp dereye hrlatbktan sonra bil& 

T • ; ı.- A • ., :l . fuıla penoeaile, tırnaklarlle ômert tır· , 
ctBAo ıs!ıwı :-- -~- · ınalıJimk ~~ntın ve ba~'nın fit. 

{~,,,,.,..,., a' a11odti•) ı••• ~ Wpmı> •lıallfl'tr. 

r yeni tefrikamız -
İstemiyorum! 

His ve macera romaııı 

Selim BABAN, bu taim altında gaıe· 
temiz için hiut vı edebt bir roman 
yumııtır. Okuyucularımızın zevkle 
tallip edeukl•rlne emin oldul1umu% 

bu geni romı.nı tefrika etmeğe 

Yarın başlıyoruz 

l 
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Ağrı at koşuları 
Ağustosta yapilıyor 

Bin bir nimetin ve bin bir kül- saldırarak biribirlerinin kanını içerek Koşulara iş•irak etmek isteyenler 
için şartları neşrediyoruz fetin var. 

H er yiğitin aklını ve göğııünü çe
len ne güzel, ne şirin, ne edalı, ne 
masum bir kızın var. Eline bir zey
lin dalı vermiş ve (Sulh perisi) diye 
de ona ne fföunlu bir isim takmışsın? 

Hey kahbe dünya! Bin bir çeşit 
n azü işve talim ettirerek yıtiştirdiğin 
ve peri padişahının kızı gibi bin bir 
gizli kale içinde sakladığın bu yos
ma bakireye kavuşmak için koca in
sanlık alemi ne sıkıntılar çekiyor, 
göı müyor musun? 

O acaba nerede saklı söyle? 

İhtiras alevlerile yanan Japonlar, 

köstebekler gibi, Orta Asya steple
r.ini d elik deşik ederek, haip ve hasir 
kızını arıyorlar. 

Zavallı Çankayşek bu zorlu aşık
hırı (burada değil!) diyerek Çin set
ler inden g eri tepmek için kaç milyon 
Çinli harcadı bilmeyor musun ? 

Azgın İspanyollar, iki yıldır ge
nelenmiş boğalar gibi biribirlerine 

Norgah yeni 
bir kasaba 
olarak kuruluyor 

Yeni nahiye merkezinin 
Nü vesi atılmış gibidir 

Norgah [ Hus si J - Norglb yuta
n mahalleye bir ·klloDetre me~afede bu

lunan bOkumet korağının yanıbaşında 

yenljen ya p ' ırılmasma başlattırılmış Q

la;:ı r ün: u :;e karakolunı.:n dıvar kısmı-

nın inşaatı bllmlıtlr. Gerek bu ve gerek 
yeniden yapılan okul ku· ağı ve h1lktan 
Hüseyin Coruğun yapbrd Qı üç mığaza 
i'e ikt ev burasını şehrin tam manaslle 
modem bir ı a!çası haline sokacalr, ba!lr 
yavaş yavaş bu p:ırçenın etrafına topla 

uarak ) e nlden mem11r bir nebiye mer
kezi kurulac1ktır. Kamunbay teşebbOs 

to.ttlği suyu da geti tirse Norgah o zaman 
bir kat daha kendini gösterecektir. 

Doğum evinin temel atına 
teJine gelen cevap 

Erzurum Doğum evinin temel atma 
merasimi roünasebetlle Üçüncü Umumt 
;\IUfetlf :> Tahsin Uzer tarafından S hbat 
ve Jctlaıa\ Muaveı: et Vektletloe çekilen 
telg-1afa a1ağıdııki cevap ielmi~tlr : · 

« Sıhhat ve bilhassa nüf ııs aı t mı ba· 
kımından fevkalade f~idePi olı.catı şOp · 
hesiz bulunan yeni Doğum evi temelle-
rinin atıld ğmı müj !eleyen telgrafıntz de
rin memnuniyetle al · nmışJır. Bu yeni te-
ıebbüsU de büyük hizmet alakadarları

nın zamanında intaç edeceığinı emin bu-

lunarak saygılarımı sunarım.» 

-- -
33 -

kızını arıyorlar. l 
Kimi ona; Yahudi Marksın kita- Ağro, [ Hu~u~i ] - Ağrı at koşuları 

hında yazdığı yollardan yürünerek 7 Ağustos Pazar gnnü yapı'acaktır. 
kavuşulacağına inanmış, daha tecrü- Koşula ın proA"ramını gönderiyorum : 

belidirler diye Moskovadan imdat B.rlnd koşu 
bekliyor. 'l'AY KOŞUSU; Ağrı ayğır depo- Umumi Harbteki tücrübeler göstermiştir ki, taşın topra" 

G l h K l klil sunun 3 yaşırdaki tavlam~a mahsustur. f. aaJl 
ama 1 aç ve ara göme . er lkraıniye 375 liradır. Birinciye 300, ikin- ğın mukavemet edemediği, top hücumlarına, zayı ın~ 

ise, Frankoyu Madride sokup sana elye 55, üçüncnvü 20 lira. Mt- safe 1000 bünyesi dayanmıştır. Top"U, piyadenin yardımcısıdır 
zorla damat yapmak niyetindeler. metre siklet !)6 kilodur. Duhuliye 4 ~ 
Anlamıyor musun? liradır. Bugnnkü yaz mızda Yazan hücum ederek d•fl

1 

Hey kahbe dünya! İkinci koşu Fraı:sanın umum t Viskonti Praska malı,, 
11 İşittim ki kızın için Hitlere: SOR'A T KOŞUSU: 4 ve daha JU· harpteki vaziytt'nt, Bugün dahi bö1 

' 

Marelal Badogllyonun Genel klf 
.-. Viyanada seni bekliyor; de- karı yaştekl sar ve yanm\can Arap al hadiseleri misal ola- Kurmay Ba~kanı bir mülQbaza . 

mışsm. ve kısraklara mahsus'ur. lkramiya 400 rak ele aldıktan _ metsiz değlldır.t•• 
Al • v b'T' A liradır. Birinciye 300, ikinciye 75, üçün sonra tetkik edelim: Garp, Fransız cep- Savaş cıemek, dOşmauın nıodadJll 

manya onun ugruna u un - cQye 25 liradır. Me•ate 2000 metredtr. h~sini misal olarak ele almakla kıymetli cephesini yarmak, ana nefes aldırJDI tir• 
vusturyayı yuttu, bulamadı. Sıkltt 4 yaştakiler 58. 5 ve daha ynkara komşularımızın, askeri kusurlarım zem netlcei katlyeyi istihsal etmek deıııek dJI 

Şimdi de onun müstemlekelere yaıtakiler lçfn 60 kilodur. Duhuliye 5 etmek is'ediğfmlz enlaşılmaslO. Bu lnti-I Fakat ıunu da unutmamak laıt111t 
0 kaçtığını duymuş. Doğru mu? Al- liradır. hah mür hasıran, yaptı~ımız etnde IJi ki, böyle bir işi yapmak için teçtılZI ~· 

datmadan söyle ! f'c;üııcü koşu malzeme verdiği için kullanıyoruz. Jve allahlann da bu ileri düşünceye 11
t 

'hnlYe' Hey hakbe dünya! TAR #MMÜL KOŞUSU: 4 ve da- 1870 harbinden sonra, Fransız or- ması ıereklr. Halbuki 191' te zı tı· 
Ne fettan, ne güzel, ne sihirli, ha yukarı yaştaki sat ve yarımkan Arap dusu, fe'aketlnln sebeplerini arlz, amlk 'nazarly& esllhanın mükemıncliyetlıı:tt~ 

ne füsunlu, f k t v bir at ve kısraklara mabsu<1tur. ikramiye tetkike koyuldu Baııaa bir daha bu kaddüm etti~l fçln bu usul nıuv d• 
a a ne ugursuz d 500 liradır. Birinciye 400 lk inciye 7fl, neviden bir teİtket getirmemek için f olamadı. Almanların ağır toplan· altıJI rbl 

kız yetirtirmişsiıı sen. Zaten sen en üçüncü ve 25 lirad r. Mest
1 

fe 3500 met- kendi kusurlarını nazarı müsamaha il~ Fransa büyük zayiat verdi. Bu bB bl' 
ne beklenir? Adın üstünde: redir. Siklet 4 yaştakilere 58. 5 ve da- gOrmiyor, diılnf tırnatına takarak çah-1 anlatan general Arthur Boucher k~~llll 

Kahbe dünya: ha yukarı yaştakiler lçtn 60 tt'odur. şıyordu. mn serlevhasını bile, ( Kurban • 
Bu koşuya gelinceye kadar 500 lira ik- Fransa bugün dahi keııdlslne karıı piyade ) diye tesmiye etmiştir. 

jOmµzda on kilo 
ağırlığında ur 

ramfye kazananlara 3 daha fazla i~ra- aynı merhametsiz usulu tatbik etmekte- Şimdi nıızarlannızı biraz geri~: 
mtye kazananlara 5 kilo zammedilir. dlr. 1914 tc Fıansızlar piyade takllğlnJn Şubat 1915 şe çekelfm. Cbampagne c~ r 
Duhuliye 5 liradır. ne suretle yapılacağı hakkında kat'f bir sindeyiz. Fransa taarruza geçmlr, toP • 

BürdÜQ{'Ü koşu karar vermemişlerdi. obOs yağdırıyor. Avrupa ordular•~ 
MAN/All SUB~ Y KOŞUSU: Su· 1876 te piyale hücumları dafınık ve çalışanlar bilirler, topofrafya Jaatil ~ 

Yirmi senedir bu derdi ?ay atlarına m~bs~stur. ~lrinciye 100, kademe kademe yapılıyordu. Bu usul rında hücum ~H_lcesinde ele ıeÇ=~, 
çeken .fakir kadına nihayet ıklnclye ~O, Qçuncuye 20 1 radır. Dubu- 1884 de kadar müsbet netlcelerle devam yerler kırmızı çızgılerle çlzllJr, ask 

liye yoktur. etti. 1884 ten sanra fikirlerde bir tebed· kısası enblyadaki tutanlar gfbl düflllat· 
ameliyat yarpılacak Be~lncl koşu dül o!du. D ,ndl ki, dağınık piyade hrt· farın üzerlerine saldırırlar. Veyi o fJll~ 

ER KOŞUSU : Er atlanııa mahsus· cumu ve genfş avcıJ kolu usullerini terk ~i, muvaffak olunmayacağını söyleDI 1• 
tur. Birinciye 40, lkiııctye 20, ü~üncüye fdellm. Toplu, ve kademesiz çarpışalım, tır. O bir bozguncudur. I<'ranııı ll~rt 
ıs liradır. ~hsafe 1200 metredir. Duhu- bu suretle, iki tarafın birbirine uruşma- yatına göre, Alman cephesinin 111• 
llye yoktur. sını temin ederiz. murabbaına 18 obüs alarlarea orall tııf 

1 
\'arış · ftırUarı 1914 te Fransız Senslr askert mek- ile buz olacaktır. Almanya mahvoıaıuştııı· 

1 - Ko$uya girecek bııyvın sa-
1 
tebfnln, meşhur hocalarından Albay Farat hakikatta hiç te böyle ollll•:: 

hlblerl hayvanlarının ban il koşuya iş· Grandmaison büyük akisler uyandıran Netice hemen hemen sıfırdır denflebl 
tirtk edeceğini ve hayvanın ırk ve yaşı bir konferans verdi. Bunda diyordi ki: Fransa ordusu, ancak bir iki kUoDI~ 
ile bu koşuya girinceye kadar 1razıındı· • PJyade, karıısında mania tanımaz. llerileyebllir. Her iki taraf büytk il~ . 
gi lkramiya mlktannı h veteriner mü- o her şeye rağmen, kendisine gösterilen verdi, bilhassa Fransa hücamdal1 ~ 
dürlUğüne hh·lren bl!dirmete mecbur- hedtf! yürüyecek ve ne olursa olsun, müteessir oldu. 
dur. Hakikatıı uygun o!mıyanlara lkra- oraya vcırac ktır. • Bir manevra idesi, müobalar: 
mfy«J verilmez. Albay Grandmafsonun nazariyeleri cephıneye, malzemeye istinat eder tıı 

1 2 - K<tyıt ücreti pe~ind·r. İade dıha müfrit muakkipleri taratn~dan ta- gene muvaffak olamazsa, tabii aıall 
11
• 

edilmez. kip edildi. Bu usul Fransaya ŞarJruva nejcesl olarak, malzemenin kifay..,tJ 
1 3 - Jokeyler koşu eteri ve kan- da ve Mo·banjıta p!halıya mal oldu ise ğlnc hükmetmek icabeder. OnUD ~ 
tarma ile hayvanlanna binenler kıya- de, Marn zaferinin de kazanılmasına malzeme iyileştirflfr, miktarı arttırılır ır 
retleri temiz ve kullanacakları kamçının sebe·l oldu· harekata tekrar başlanır. fşte bDyle I>. 
uz~nluğu azamt 70 santim va dtlz ola- Gene bu usul Pıansaya büyük harp mü!abaza ile Mayıs 1915 te Artols c~, 

1 
ca tır · K 

8
. . 

1 
dd b- esnasında piyadesini kaybettirdi. heılnden Fransa, Almanya ya karşı ,.,. 

k. t ~ i i~~uya · ;ınc t ~.2 ~ 1 u; ı 400.000 maktulün içinden 1. 150.000 nl n'den hücuma geçti. Vaziyet geıı• "v,· 
ll~d:r :a_bul '~~~ll~~me f&r ı 9 e gra piyade idi . liımedl. Düş~ 'in cephesi yarılarnıdl_.:ık 

' 

· V 36 000 akt ı bltt gene iki tarar ve bilhassa Fransa bi11 ... _ _ 5 - Keyct işleri Ağrı ili veteriner e gene m u za en 

M [H 
.] ı. 

1 
müdürlüğünde 1 Ağustostan 6 Ağustos 29.000 ni pi yad 1 harplerinde öldüler. zayiat verdi. .,6• JŞ usu s ı - Muı::a on .ıd ometre 1 - Fransız k d ı ( ,,. f d b 1 P t " k k 

1 
t Cumartesi saat 13 çe kadar devam Bu acı tecrubeler 1920 de yeni Dir . uman an arı geııc . 

mesa e e u unan. . e ere öy ü ye· ececektlr. plya'4e talimatnamesinin yapılmasına himmat, top, tüftk! ) diye feryat ettll". 
mi> beş Y ş •nda ıh ıyar bir k ıdının sağ 6 Kazınanlar koşunun ertesi gü b ld b 1 d t' i Gene aynı yılın Ey!il•, Teşrinievvel ''ı 

d k · x- ı · b ı - · · se ep o u, una nazaran p ya e ne ıce Jfl' 
omuzun a on ı o 8g .r ığ ındakı ir uru- nü atlanrın 13 X 18 ebadında ki 3 fo. kt ttyeyi istihsal edecek alet olarak her larında Artois, Şampagne de teorübl , 
yirmi seneden b3rf :aşımaktı olduğunu toğrctfını vetMiner mtıdnrlüğOne verme- yerde ve bEr zaman döğüşec&k bir kuv- ni tekrar ettiler. Bu seter her 32 ...,ııe 
ve .bu yüzden ide mutemadiyen çektlll te mecl'urdurlar. vet telakki edllfyor, diğer .silahtar da ye birer top koyuyorlar. Bu bat~~!! 
izdıraplıra k'lt andığını yıız ııışt k. Mam- ı 7 - Bir koşuya lı•lrAk. eden'er 1 d 1 -t , · ı tr k b 1 dl 40 metrede birer a~ır topla talJ.'>"'" 
1 k - b ı d ı · · k d · p ya en n mu em mı mı o a·a~ a u e - 15 .,,. 
e ette operator u unma ığ~ çın il ı_ ikindy~ giremuler. lfyor Dl"'er 8ııahların h'r biri piyfdenln ediyorlardı. Netice gene sıfır oldU· ':, 

na amPliyat yapmak mllmkun olmuyor., '.. • Y ' bfır 
""h b f k .. d d d' rolOnu yapamıyor. tols da bu sefer her otuı metreye p 

du. nı ayet u a ır ·• ınca~ızın er ı- Bu ece nlJbetri eczane . . top her a2 metreye de birer atır '° 
ne dermi\n bulu 1mue ve kendisi ameli. g . ~ . . 1914 te Fransızlar diyorlardı kı, ıf" 
yat yapılmak. nzcre buradan iÖnderiı-J Cumhurıyet. eczanesıdır • Galip gelmek için dn1m11mn, muhare· yerlfştlrdllcr. Gene şayanı menıollll 4• 
mittir. •••,. be hazırlıklarını z?rla ve sonuna kadar bir ıetfce alınamadı. 1916 scaesbl 6 

m Som cephesinde de bu tecrübe iki ~~ 
' Birdenbire kafuında yüzbaşı Şevki· fasından aian kan baş nın etrafında u- tekrar edildi. Gene menfi bir suret 

nln çilli yüzünün hayali belirdi ve k.u- fak bir bi •lklntl halinde top\aomııtı. netfcelendl. .,~ 
laklarında şu sözleri çınladı: · ı Z:yneb ileriye doğru bir ad1m attı. Bir kere böy'e müvazl hatlarda :,.-

« Eter kazara düşman ellre düşe- Eğildi. Elindeki tnfeği yı re fırlatb. tnlıklı yapılan hazırlıklan dOflll ,o 
cek olursanız, bunu sağ teslim etme 1 » 1 Bir az ilerde penbe bir sinirin ipli· nrızıımıdan saklııyamıyorlardı. Do:::6' 

Yazan: Semih KARTAL 

İhtiyarsız bir çığlık kopardı. Rengi tile bath, oyuğundan fırlamış bir göz da bi~mükabele haıırlınıyordu, şu tJ"f' 
sapsarı olmuştu. Yerde duran sillbi al- J duruyordu. Deniz gibi mavi bir iöz ... O- iki duşman karşılıklı, hiç bir ne tıef' 
mııtı Kadri pencereden ayrılmış oda na hayret merhametle bakıyordu. v~r~mayan dehşetli bir muhırc ıerl' 
kapısına doğru gitmişti. ' J Zeyneb ayak.ta du .. amadı . Dizleri surul lfklenmdfş ok!uyor ·

1 
Kuvvetler blrbl!_.şt• 

, d M . n na e ere , net ce el elde baş .,.. 
~fOfrtze şlaıdl .. adam akıllı far'ledll· 

1 
de iri yarı birisi ilerleyordu. Haline ba z,yneb ümits'z bir sesle bağırıyordu: üatOne tah ahdıı ah. uşitub. Kadr!nın1 ölmüş kalıyordu. meı~e başlanmı,t•. Uı:'3rl~ricde haki mun- kılırsa , or:un kumımdım olduğu anlaıı- - Hey ... Gitme oraya .. . Dur ... Ge· ve tamamın fsıJm Ş aşını ka dırmak M afJ b ~~ 

laZ!ım elbiseleri, siyth Jra'pcıklan vardı. lıyordo. • rl ... G11rl diyorum sana... istedi. Ve birden ti reyerek ölünün kaııa k 
1 
~mi t k u 

1 
inaan melbaJllıı t•f' 

l - t 1 d 1 tlt dl l b ü dil \r 1 arıı ı ... ı o uşına arın askerllte ş ZP.yneb bu:'I arı gos e· erak: : MülAzim Ka r rf . Pincereye Fııkat mülazım bu sesi sanki duy- bu aşmış aşını v cu e örtme.. steye- d ld 
- Garip! Dedi .. Bunlar ne b'ç'm doğru eğıldi. Ve hala elinde tuttuğu al- mamııtı. Kapıyı açmıı ve merdivene doğ- rek kendislr.i cesedin Ozerine attı. Son- ası ı° u. e dıı· 

ask.er böyle? .. Sanki dUğüo tVinden &e IAhı yere fırlattı ve bağırdı: ru yürümüştü. ra beflr ve hızln bir sesle ınınıdanma- nsan, taşın, toprağın gökler od' 
llyoTlaı-. j - Yaşasın... Bizimkl'er iellyor... Birdenbire arkasından ateı için:ie ta başla1ı: mau halinde çıktığı dötüş saba!:t,~yar 

O ne temiz kıyaftt. . Arif çavu, ... Ça':ıuk . . Arıt Ç vuş. . do~an bir fırtınanın bOyük gürülttısünü 1 - S:vğllhn ••• Ne yaptım ben ... U- :i~~n mevcud~yeltlnl mchııfaza ede IJll'd' 
Gelenler köye pBk yakın olan ufak! Zeyneb gözlerini nıeydarıa dikti duydu. Bir fe!aketten kurtulmaK ister 

1
yanaana, iÜlstne bana... Benim mavi lf~ n :azarı~e er vakaların kar!nıJo" 

bir tepenin üzerinde bellrmlşlerdt : Kafılenin ön!lnde gelen sdam Kartriye rlbl kendisini yana fırlatmııtı. Bunun rözlü zavallı yavrum. T et ~or, ert, vatandaıa dıf 
1 

ıe~· 
- Bunlar galiba ]andırma .. F8kat doğru bakıp gUlQyor ve arkas·na döne- sebebini anlayamıyordu. Bu c ch,nneml 1 Mudfvenfn altında bir köme halin- 1~P ad~l~ı metre murabbalar üzeri~ ıııJ 

burada böyle toplu bir halde ııe arayor-, rek malyetlııdekllere bir şeyler r öyle- ses onun bu dünya yüzünde tıittlll son dt blrlkmt• olan müfreze mensuplaıı 0 _ 
8 he 88 dahi, asker mevcu ~ 

1 ? N d L J bl d ı 1 1 y mu afaza edebiliyor. ar . e zamaıı ır L urac ayız, r aıa· yor u. ses o muştu. nun bu halfne don muı flbl hareketsiz ctd4 
yişs:zliğe tes C:iüf etı:edlk... A'llayımı-j Şlındl bütü11 askerltr sl~Ah\arını tek· Z•yneb bir n ilerisinde kendini göz'erlni dlkmit bak•yorlardı. ' ~ayalar toz oluyor, cansız ~· 111u-
yo· um. rar o uzlarıı:a tııkrnış ldtler. 1 kaybed.-rek yere düıen adama baktı ve 1 canhıraş fcryathr çık.anyor, bun .dl· 

. 1ürreıe giltıkce yaklaşıyordu . O- Zayoeb ne yapaeegını şaşırmıştı. Q .' vaziyetini değlıtlrdl. Erzurum 8·7· l93S kabil canlı insan, HBSiz muk.Heınet t. · 

mrzlarındakl silth!arı lodftfp kucaila- danın iç'ndc saga ıola dolııııp duruyor- 1 Mülizlm Kadri uhtaların üıeriae 7Q- yor. 
r .na alwıılıtrdı fi mdl K~fUenfn Uerlıln- du. ıü kuyun dltmiıttı. Orada deU•a t ı· ! (SON) 
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EN SON HABERLERD 
Japonlar Çinlilerin hükii
met merkezine girdiler 

}f N ... nk'n, 6 (A. A.) - Japon kıtaatı 
111k•uyu tema 'Dile le~ıl etmişlerdir. 

J pon kıhlarıoı'l 2000 klşiUK: bir Çlo 
kuvvetini bOtQn techizat ve mabemeleri 
le birlikte esir a'dıklsrı öğrenil nlştir. 

DOGU 

1 Atatiirk'iin 
teşekkürleri 

. . . 

Cumhur Reisi Atatürk Enıuru • 
ma ilk ayak tustıklan günün yıldö
nümünde, şehrimiz.de yapılan mera
sim ınünasebetile çekilen tazim tel
graflanna a-iadakl cevab'ı ıönder

mlşJerdir: 

Bay Haşim 1'can 
Vali ve C. H. P. Sekreteri 

Enurwn 

Dolmabahçe - Bana karşı ıös -
terilen yüksek hislere teşekkür ecle -

.. 
3 

10 Nakleden: S. A. bl 1'okyo, 7 (A A) - Domey ajansı 
~Hyo·: Vukua relen Sil tıaslunlann

- Japo:ıların 300 milyon yen ziyan 
~~iltu yapılan son tatk.ika t uı anlaııl 

.. ,cdır. 

'•Ponıar 2000 Çlnli)'l eslı· aldı 
bUcu Tolıty\ 6 (A. A.) - D1me1 ajansı 

rlyo·: Lu 1• ay demrryolu Ozerlnde 

Yeni mubarebeh'r 
Hankeu, 7 (A. A.) - Tiyanşan cep· 

s'nde muharebeler '1Avam etmektedir· 
Kıı çao ıehrlni saran Çinltler hncumlan· 
na devam ederek haylı ilerlemişlerdir· 
Bn crpbede 5 bin Jap~n ve Çln askeri 
ölmOş ür. 

Hitler Viyanaya geliyor 

rlm. 
K.ATATÜRK 

Basın Birliği 
Kanunu 

Bir gün altın put 
kiliseden uctu , 

~ Viyana, ti (A. A ) - Httlerlo yarın Vlyanaya geleceği haber alınmıetır. Ş9-
i de hazırlıklar yapılmak.tadır. Hltlerln burada bir nutuk iradedc-c'!li tahmin 
0~ııwaktadır 

(B•ımaltaleden d.aam) 

Bu kılıç, memleketin hizmetinde ça

bşbk~a faydalıdır. Burada fikir ih
tiliflarının kıymetini de bilhassa te-

iki ahbap çavuşlar putu uçurmuşlardı 
ve bir gün Azerbaycana döndüler 

Kudüste kanlı çarpışma 
barüz ettirmek liıımdır. Meml.ek~t O gün ik1.sl de kilisede yalnız k.alınc3.J Aıkşa.m olup onta.lık ık.a.ra:mıışt. Ku .. 
hizmeti demek, her yapılan şeyı ko-ıne zaımanda.nberi beütledlkldrl. fırsatm yUmcu Ue <tW.ger llca.Mn.lıktan blltst1fnde 
rü körüne takdir etmek demek de- artık ayaklarına kadar ge1d1ğ1nl dıllşilne-!a.ıtın putu göm.düklqrt ÇU}rurda.n çıka.rdı-

azif . rek, sevindiler. KL!dsede halis ayai'd'l som dılar ve ofi:ppeler.lınin rotında sa.k:lıyara.k 
Üç y ahudi, on seki~ Arab öldü, Otuz ğildir. Gazetecinin . v esı, umumi aLtından ya.pılımı.ş 'bfryük ib4r put vaTdı. ge!cilltleri yoldan gerı döndiller. Yolda hi~ 
Sekizi B ttrır Olmak Üzere İÜÜ yaralı Var menf~at~ ta«ill:u~ .eden he~ meselede_ Her l~nin de da.ha 'kiliseye ~!dikleri ~ Md1.sıe çkmaıd.a.n, a.rızaya uğramadan 

6 en guzelı, en ıyıyı, en dogruyu ara gün, gözleri bu putta kaılmıştı. gt.lnlıeden bLr gün Azerıbayca.na var'dılar. 
it K ır.u •, 7 < A. A.) - D~~ Y~hudUer ı - makbr. Fakat gazeteci, samimi mem- Ak..şa.m olup ıklalra.rılık. basınc3., aJtın Aftın ıput ~unun elinde idi. Dtllger-

1\·aphr arası~da kanh bar h .din ol- Dii b.n, .J&k l k t . il hareket etmez de puıtu yer.lınden kaadırıp, QQ!iseden dışarı ~e ı:lisi ~ lbol keseden israf dene _ 
111 ' 3 Y h dl ve 18 A ·ap ölmü,tür. Mü- nvanın en u'"U e e sev~ e ah • f t . . f' va çrkardılar Tenha ve münasip bf!r yer cek de.recede llY-ll'Nl harcıyola.rd'ı 
ti h 'J J u " .. · ş sı men aa ıçın e - J - • .....- ... • 

1 
t 11•d ~ bul nan po'ls\erd n de 8 s\ ı · s .. romu ıç~n, . . v bula:ra.k orada b.ltt· çukur karl.dılar ve putun Dülger Bllr gtm ~cuya dedi ki: 
it· S 1• 0 te 'R alanmışlardtr. ve sürat ı kan umumıyeyı zehırlemege kalkarsa, iıçdne kıOyup çukuru örttülE!ı'. Sonra. ken - - V<>"""-'- altın in 

K • h \ • 1 k ti d ... .._~.. sen :yanında..·· 
d 1düıı, 7 ( .\ A.) - Du'l çıka., - . ~T d. ışte o zaman meme e ne e en dlleri de kiliseye dönerek, güya il>adet ve İy1 ve dikkatli tart ki, l'blılblrtmize hakkı-
J.. ~ , .. Olenl.rin ad' 'l. 21 yl bulmuştur. VdpUTU:J ~Orman le büyük fenalığı yapar. r~azetıe meşgul olmağa koyuidulac. mız geçmesin, 

k~ t<'a ria 38 kl~l ıtır olm~k Ozerc 100, Biz hürriyet namına bozgunculuk A!raıda.n 1bil' ·ıaı.ç ıgün geQl'lÜ§ti. Bir gün Fab.t kızyumcunun niyeti hiç te öyle 
Y•rılı v r :ır. Paris, [ Hu~ususi mubab!rlml:r.dea] • lm na ne kadar taraftan de- kilisenin hademeler.inden bili -altın putun değJldi. 

1 
'Nev·york Hıvr arasında ltleyen Nor· ~~~ık as~z nculuv önlemek için yerinde oıma.dığını görünce, aklı başın • Kend.1 kendine (!Öyle dUşünrnliştii: 

Spa nyada 1 mandl Transatlantlti bQtUn Fransızların gı e. ' . guhd' gu dilm . d dan gitti. Meseleyi pa.pasla,'ııa h8J'ber ver- - Şu altını pa.yla.ş:maat aptallık ola-
1 · hümyetm ta ıt e esme e "''1 h k ibirb'rt , ruru ·ı nu okşayıın bir ucubed\r. Bır w. • b .. _ di. Artık ~ ise karışmış, er es ~ - cak. Bll' de!a yaıplılan hırsızlığı dülgerden 

g ·· ·· ıı ·· ı • l mHytrrla" bzla pa'"a sarfediıer"k. mey· o kadar taraftar. de~z. Ya u mu ne g'ilrrntşti. Pa;pıa.sla.r, kendi arn!a.rında'kl başka kimse tııtlrnzyor. Dülgere ~diye 
onu u t r gerı dnıa getirilen bu muazzam gemiyi ge- vazene nasıl teman edılecek? sın.sanlardan şüphe ~lıa..r. fakaıt ku - kadar verıdJ.ğin maJ. yetı.şir. Gerisini inka.r 

k 1 ı ı . · · f'k • hlik. yumcu tıe dü~ itham etıme'k. şöyle dur- edersen ne !Azım ellır? 
Ç · • zerken hayret etmemek ve uzun uzun Evvela gazetecının ı rı ve a ı , g e J 1 Y Q f ·ı dOşOnmemek kabil dt.""ildlr. Su Oaerlnde · · · y!~'---ltmek meslegv e kıy- sun. onlan ha:tırJ.a.rına bile getiı'tmek !s· Bir gl1n dülger gene, atuyumcunun • _ . I sevıyesını UJUtC ' temııyorLardu ~ra Allah'l. ve Meslhe bu yanln 

kıı (Üat tar•fı 1 incit•) ~ÜTen bu hnl servttt g!)rup, tetkık el metli, genç, münevver elemanlar ka- ka.d.a.'r bağl~mı.ş, ıühdütıakva.danba.ş kal-K~c= :~miktar altın ~stemiştl. 
b ırıa as ıçtlın11nda i~i mebusların da o tıden sonra, dönOıte bir.kaç F anllz l zanclırİnak saniyen de tahdit yerine dırmayan bu iki muhterem ı.nsa.nm Allaha . · • 
bltiıin'ıı açtıtı süa1e cevaben Bay Çem- arkadaııma « Normandl • hakkındaki J ü ti 'k ' tmek ve k.lliseye böylıe bir ihanet ya.pmabrı d· - Ka.rdeşım, artık aııtınımız ka.lma-
'l'layn lrillİZ - İtalyan rn'a,masırıın dü~Uncelerint sordum.• Budalalık, dedi 8 ra 1 ame. e · biç ak! Ur miycll? Ancak lbiır gün pa _ ·•· Şlm<U.ye kada.r hepshıl de Jmrcettik. 

'''Yl konu\ın ıartlara l•a'yanla·ca rla· lcr, bir presttj nıesPlest için dOnyanın Mesela: tar a el~ hAdlseyi !kuyumcu ue dülgere . Dülger, akıllı, tecrübeli !1n.sandı. Kırk 
~tet cilld aı tat1irde anlaşın' nın merlyc masraf ıl"I g-QIOnç bir ıekUde bir araya Matbuat kanununu bir 42 nci :;1edil:ı.. İçleıtinin deırtıertnı dôktlller ve !:11!k ahbab~n kendislne bir oyun oy -
b. v · ıedilecf'RI nmldlnde bulundotunu ge!lrdlk... . maddesi vardır. Bu 42 nci madde altın putwı k'3.Yboluşunu yana; yakıla an- * 1Stediğini a.nlayıncıa., lhlç seslni çı-

hn , t ııittl. f Genıi hakkında izahat verdılten 1 .. 'b' k d' al h' l d l 1:a:1 ... ,ft- ka.rmadı, Jstltl.ni boımıaid.ı. Kuyumcunun 
· _ k . mucı ınce en ı ey me açı an a-

1 

"'-'-• ~en:zıe 11 .... 0 ......... , .. ...ıibı gö-"-dü Yln s-Jn·a siı de lülrı ve buyo remı yarı- , · . ti b suretle hA. _ · -.-.1.M<j - ..... u · e es-
' !lJnın 'manasızlıtını takdir edeceksiniz va hakkında gazete, sütunlann3 Ik1 .saıhte papa.sb" .. ~"~ ~rıp saçlarını kl şekiıl.de dostca. muarnelelarine devam 

Mu h k umu yeni ., b · b · h dist f zı bir şey d1.seyı1 öğrenince, ...,....... .... ı ....... ettL 
Ş 8VR Uf 1 Sl3 metreden fala bir uzunluğu 87 1 asıt ır ava ~n a a . . sa.'klk.ailarım :yçı1.ımağa. dlrzlerinl dövüp aA"ta· Ne a a.I:ım? 

idare heytti metce i' nııtiğl ve 30 mil sQratı olan bu yazamaz. Bu hiikum kanaatimizce mağa başl'aldıla.r. o kaıdıar ağladı.J.:a.r ki, ki- - ~ Pısun Altınımız kalmasiyse, 
M k 1 (ev biçimli g mide neler )'Ok 1 F o kat 1 mahkemelerin aleniliği prensibi ile u.secıe bulunanluın hepsini de ağlattılar :.~~a~vet · ç~~ n~ir ki~ ::~n 

~ .... ~ 11
• l .Husu t l - H1ı1vı1i 1 

urumu boton itina IQ.lıs mevki yolculan lçln 1 taban tabana zıtbr. Oyle ise kanun· Bil' akQlılt kuyumcu &'ÖZ ya!IJlannı si· sarfetmdk içindiır Saıkın ~ü=ir ~ln~9.~ 
" ı•ıbuı h•yetl Ua'e lfÇ m on moay- 1 k ti lllt ı ? G ·1 ded1 td: · 

h" lllÜddctlnln hululQne mebni yı pılan c Oşünülmüf. Demokrat mcm e e n m 1 da niçin yer bulmuştur azetecı er lerek • . iz za _ diye üstelik al'ka.da.şma teselıli vardi. 
leatttı&ptı başkanhta ieıetecl c,ıaı Gür.ı· gururu u okş •mak için yapı~ gemide lbu haklanm suiistimal etmişlerdir de - _Biz zaten ::ao::ını dü- Dülger, arkada.şnın sakladığı altın-
~r ıı b•şkanhta Tnccafdın ~bdollıh lkh:c~ m~::ı y:ı;~ar~~ P~~ru!:k ~=;~: ondan. Çok defa vakidir. Gazeteci :~~:J,!.b~tin :t4r gün sizi bırakıp dakt kendi pa.ymı zorla .slamıyacağını bi· 

"' r ü , .. ' Fabrl mürakipıtğe ~~c'ısll ~mı u· ~~r ~e;e;absl: edilmemJş: OçOncil mevki il rezil etmek istediği adam hakkında gideceğini ~or<iuk. Çünkü siz ona lA - ~~;1~t:k:!~:u ~~:=n~l ge-
" YU'nien Bakı Akıo tabu IZ'l I• ua . 1 k l k•- d dıv , ... ,.w,, \lıhtimm ve tevk:iıılı ~rml. - a -
•UıYet d ft d M b • t laa.. v liret yolculara ise gahba nefes ama m IUll kendi sütunların a yazama gı ya- yık OJAJ.""6o.& ~---un··ıı blleceictt ı J e er ar• ı e me .... ı • ı · " . ydrdunUlll. Hümıette kusur .,.....,,v•u ~ · b 1\, 8in'>aıı H imi A. bak.. ukerllk ıu- . bile ) o'ı. z.ılan, hakkı mudafaaya dayanarak gihıd.. onu yalnız bıraıkıp gidiyor . Kuıyumcu die ıgene suretıa eski arıka-
• b· •"atıı Hilmi Süer, Halkevlnden tüc·' Mermer sntu~lar ve duvarl •r arasın· mahkemede söyler ve zabıtlan ay- =uz. ~ bllibl.Nm!Zle dal1m aıbu me- daşlıık devam ediyordu. Bl.r müddet ıböyle 

irct," bart d •de, bel8o"iyeden Z-,ynet· da palmiyeli, muten~vvl çiçekli klflık ı nen ne rederek, daha av r hakaret- sele~ ıronu.şuyıordUk. Eğer rotr gıU.n mabu- nılp gittiler. Kuyumcu Jse dülgeTin al-
il, Top'u zıraatten Tnccar M~bmet Mut- babçe, zeııgin Amerıkın çocuklır~ın , ş ga dumurı gma-redfJr, ca.nı göğe çellcll:lı', gider tın1aır:ın tülrenme& h.lka.yestne inanını~ 
~ ·~l'mtı ve ytnl beyrf çlırllti \:S'ltlı yolda eğlencel va~ıt geçirmeleri ıçln ller yapar. " w• • de, Me3i:he ŞlltAyetederse. bun\*1.n ve bl.- olm.a.sını aptallığına veriyor ve hiç sesini 

· <>trııaı <atı'l:nde faal yete g- çlm'ıttr . vOcud re·irllen ıık bir oyuncak salonu, Şu halde usulu degastirerek, bu . hall.ınia ne olUl', dtye canımız sılo.lıp ıldamu:yordu. 
• 

1 
muazzam asa"sörlerle çı1nhn bQyük hol, mahzuru ortadan kaldırabiliriz. Ga- ~:Uyordll. (Arkası\'f.U') 

~VUslurya mültecilerine 1 ~50 metre gealılttinde lüks l-ir ılne•a 1 
zeteci zabıtları neşretsin, mahkeme- Dülger de göz yaşla.tını sü~k, ark1-

d 1 ve tiyatro. mute~a ha•ılar ve h'ykMellerle: lerin aleniliği prensibi ihlil edilmesin. da.şla.n~m bu s&ılerine k.uvvet verdi: 
yar ım ! tezyin ed!lmlt buytlk aa!onlar, fumuar,' k 1 d b' tb t _ T•te •imdi de kdrllttıu~uz oo.,ı -

V · · ı b k Fakat mah eme er e ır ma ua ..,,, T .. tıı •t•nıton , 'i (A. A) - Avu•turya büyOk otel eri andıran dıpı ı uoa sız mıza geldi, dedi, Hazret ılwxl:, sızı de, ce-
llttbt cilerıae Avuıturyaoıo Almany 1a yemek salonları, lıtlrahat yerleri, mOzlk', ~avasını uamı u~ veya beş ~nde rnaatinizi de t.er.ltedip ıgöğe gitti. Artık bu 
~"' •\tt dolayııile bir yardım kom te~ı h\VUZ, kllfse, oyun .. Hülisa aeaylp ruh ıntaç ederek, neticeye rabtetsınler, vııa.yetten hayır ~lme-L. !Burala\rda bere
Ç~k~~•ıı hak~ındıkl Amrrlkın teklifi - ıu fakat ungin Amerikalıya memnun gazeteci haftalarca, aylarca, hakkını ket olmaz. Hatta. dua bile lkabul edilmez. 
,, .,: O\'akya, ~,.rGtHe, İsviçre, Polo~- edecek', hayraa b rakac!k h:r f&J bu suiistimal edemesin. Arttk bura.lcla. d~rmaık !aydasıZdır. Biz gel-
-.tl Mac u hullQıneUerl btrer n t ver- gemide var. Kamaralar bir dam?: yetal( K k k kı tli D h' dğlmiz giıbt g'itıme:llyiz. Başka yerde mak-
l'r •uvatik bulcruılar ve İtalya asa odaaı. salo'.'1, banyo.. Dahası var: On . anu_n. ç.ı ar en, yme a ı- bul ıblr kilise buılup drada ıha.det ve riya-
ltr ~t)ec.:ıtlni ve Frarsa da mü9Lha o ' dö d- n L i t!liııd tefrit edilmi, lıye Vekilı, Türk matbuatının mem- ı.etlmize deva:m etmell.yiz. 
b ld' kalınayı daha muvıtlk buldutuı:u lükr ukne 1° 

1 
A. yeıp odalar aenl• Jeket hizmetlerini bilhassa tebarüz Ötekipa.pa.slar lbu söüeri işitılnce, yıll-

' lllı ,. s ımua ar. ca ' 6 ., ..,,,. ,.,.,. ... 1 dıaır 
1 ı -. dehlizler, sonsuz koridorlar, demir kasa- ettirmiştir. va.r:ma.ğa;, yaıka.rrn"'&a ~eı : 

'h - B f tl .. .. 1 - Ama.n AlilJahım, ned~bu başımıza 
1yıbcar _ F ~ d tluX-u ıar, 40 ooo t"bak, 5 \000 bardak .. Yuı u zorte errüa ann ustus~e ge - gellenlerı diye dövUndüler. Siz de gtderse-

randZ OS 6 \ y'rml ıtçı1 h•r biri yarım ton atırhttn- mesinden meydana çıkan mudıl mes- nm lblzlım halimfz ne olıll'? Bi7'e mertı.a -
)Qn ~uıt"Pfıte, 6 (A. A.) - M ·car Nas- da bir m\lyon değerinde kıymetli halı· Ieğin müşkülleri hayla bertaraf edil- met eclini"ı. Şetka.tl.nlze ne kadar muhtaç 
d d • •ti r a urubu bugOn t>ir ~çtlma ak·' lar bir çevlrlıte 40 ki o mayonej imal . 'l kt Şimdi ikin · b' b.!r haJıd.e olduğrwnuzu göröyorsunuz. Çok 41,,t•k Macar • 1"raaa1ı do•tluk muahe- \ ed;n sratbab mııklnelerl.. Bütün bu adet- mış 0 aca ır.. . cı ır me- yıaıııva.rırız, buradan ~ey:S.niz. Belık1 ce-
ht bi" baıt maddeteıt üıerinde tetk'kıl·, ıerlo, büyüklOklerln tqh1flık.land1r ve Is· sel~ kal~yor kı ~ ~a k~er~e gaz~- na.bı Moo!h Hazretleri sizin mü.ibra.ek ka· 

b~Y•t Ulımu, ve ParlM bı husua için bir · rafın toplandıtı geınlnlo baddi fıttabisi tenın milnasebetinı tanzımdır. Bu ış detniniz yüztln~en bizletrl affeder, tövbe-
ı~nJeri'mes'ne karar vertlmlıtlr. 00001 fakat birçok seferlerinde ancık de arbk ferda endişesini kaybeden ~ ka.bul eyler, ımabud'\lllu ~ne 

1'ttyy
8 

. l .· ba l d birkaç yüz miras yedi Am~rlkahyı ro- gazetecinin vazifesidir. ~=~es:; gt~ereniz, sorlra. bizt!m 

.\11\ re servıs eı 1 ş a l ,. türüp getlrm4'kle lktUa edl1or... Gazetecilik yapmış olmakla ifti- Art.ık ocıne sıa.nkl bir m.a:temhıa.neye 
lo l.trı ara 6 ( A. A.) - Devlet hava .Mll.t gurur, servet rekoru, mavi har duyan Büyük Şefimiz başımızda dönmrü.7tü. Fa.kat dWıgehie ku~cu hlç 
1'eaı_, tıletme ldercıt ıerv!ılerlne 7 1 kordela.. Hepıt gOzel fakat siyasi ve iken bizim mesleğimiz de elbet li- bu ya;t.va.nŞlara 'kulak asarlar mı yal 
tan Utdan itibaren baffanıctkbr. Her lkhsa1t sıkın•ılar içinde kıvranan Fran· k ld w h . t •' ki Kendiler.lıne doğru uzanan nlya2 elldrlnl 
t,)) ••ıt 8,80 da lstınbul ve Aı:ktıradan'aayı yakından tanıyanlann bu ıuya atı· yı 0 ugu e emımye .ve mev eJhuşunetile reddettiler. Bir ilki gün sonra 
ltrt lreler han ket edecektir. Pazar rün-1 lan munzam ser•et karııaında acınmama- ul~şacakb. da. paıpa.1.alra. ved'a. edeek, k!U.seden çıkıp 

iller JOktur, · ıanu tmkln 7oktur. '·,.. P r · dBAD aABAN ıwtUer. .. . '"_ :.lltl 1 

Poata gi1nleri 
bbra • t.taahl . 'l'rahon ~ 

GWt GeUt 
OUZDıllrtM1 111 CW:nartea1 
Paartıu1 11 PUJarteet 
~ 11 Perfembe 

'1,H 
H,H 
18,30 

Kan • Ain .-talan 
OUm&nMl 13.1'1 OUmart.eeı 13.11 ., 
PUlll'teım 13.l'JI P&arties1 13.13 
P9qmnbl 13.1'1 C&l'f&Dlba 11.11 

Oltw • Teri,1lm )tOdalan 
crumutell 10.IO Puarteal 11.0I 
.... 1.11 Q&rf&m'M 11.11 ......... 
.,........ .. ouu u.m 

HAVA 
3 • 7 - 988 aaat 8 raporu 

Rüıglr ıurab: 1 - 2 metre 
RO.Zglr istikameti : ŞlmaUşarkl 
Kuru hararet derecesi : + 2 ı. 4 
Azami hararet « : ;-

Aağart • « : + 16. t 
Rutubet « : % 56 
Yatıı : Yok 
Havı tuyikl (Erzurumda) : 612,2 

« c (Denli avtyestnde): 762.6 



• 

= O~uyucularmıııın yazıları =ı kırı "" ulu Piya 6 op ·uff· n 
:ır. Kilometrelik yol şartları 1 miişter k faaliye i 

mesel si Çoçuk Eslrı}eme Runımu gepel' (t!st tarafı ı tnolcle) 

. mer' e.zlntlen: ·1 O sıralarda · jorr yerini Geııeral 
Ersı .ten yııı •lıyor: Çocuk Esirgeme Kurnwuoun ~a· · Nivele t~rkedlyur. · 
l 'öy'uler dlyorlu ki_: Doğu yaratıldı· radakf Çocuk b:skıcı okuluna 1 Temmuz' ~lvel eski usu~ü t dil ediyor, p!Anı 

ı '>'ıı · ıt kııltıur'a t>lenınıs, toprak kısmı 938 den 1t haren talebs kaydına b ılın- şudur: Topcusu, duımanın ilk menile· 
Frz ı ruın \ "C f'.ı'llıı.- ııtılmış ve bunlardan a>aaıştır. Kay!t muamelesine Temnıuz rlnl Euüuracak, piyade bu ilk m~villert 
ovı:ı has ı olmu~. Taş kıs~ı da Yusu'ell- 938 nlbayetlnde son verHece:ktir. Okul lıgal ettikten son·a, ötesi kolav, nncu· 
M a' ılmış , bu ·orelle sıraslle datlar yatılı ve parasızdır. Ted1''sat iki sene lr. ma geç·p net cel · kaUY61i istihsal ede
ri zi!ın's . Hakikaten Yuııufeli 2000 rakım· Dersler r azad ve pratiktir Okulu mu- cek.: Piyade topcu at•ş'J in blmayesl 
<l n : ı 00 r Jıkıını:ı. ka~a!: bütOn detlarla vaffak yetle b~tlrerEk diplotra alan Ba· altt da ilerleyebilecek, hatta atee bile 
<. vr il' dir. Dağ ıtrveJr r.inden. dere enrln- yanlar çocu '< estqteme kurumunun l)l)<:· aom~a, savı şm • ~a bUe lUzum g"Orme-
lf ı i n er işli , yo fu, l!.olamtaçh patika· terec• ğl yerlerde iki sene maatlı olarak Y ek, civarda t if edilen ibtly11t pi 
lıı r içind :ı her beş kllometr~ 'nde ayrı çahşıruıyı deruhte edeC! ıe~dfr. yade kuvvetleri, arkadan bu bücum ve ta· 

. • 

Alametı Farıko 

lOPANE terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

Erıurumda Sı~ yeri: NEŞET SOLAKOGLU 'f8 Or'8C)• 
Oürcakapısı, K11.ua/l11.r çarıuı 

hi • ma:c.ara Ş"yri e m ol ya» ·ul y hıız B anlar i dir. arruzu takviye edtcek. Bu plin ukerl 
illi t ıp bütü gü e j rı 1 tü ~e 1 - 18 ında'l şatı olmak vmutaleaDya or jlnıl ve c,zip g~ldl. Nlvel Erzurum Vilayeti Daimi encümeninden: 
ıı ~ıyan «'lis· z ve fcıkat akımsız, gormeae o ve omon da bu usulle bırkaç mu· 
m tı ~us t u 'l'U · k yurdu paı çuındıı hfı 2 - tık mektrpdQn diploma ~lpıış vattakıyet te elde etti. 1917 d~ p\an tatbl VilAyel merkezinde yeniden yapılmakta oları ilk okul blna.sı 9998 Ura SSkll' 
:m ı ; iu tür ü lü lii mAvsimltre btpzc işi olmıtk. (Orte m ktep ile llse talebesı r· kat alanına intikal etti. 75 ilk toplar her ruş bedeli keşlfli imkalı inşaatı Mık ekılltme usullle eksiltmeye konulmUŞ~· ..... ıa· 
ni muta .tza e rr. 'eki d t, kir z, db lrl ·r). 20 m~treye bir yerl,otirlldi. Atır toplar 1 - Eksiltme 15. 7 - 938 Cnma ınn'\ saat 14. de Vfl4yet daimi encuoıc--
tııüD", etın"', ıumut gtbi 20 -'30 çeşt 3 - Sıhhahyerindeahlakı lyiolm~k. da 25' şer metre fasıla ile diz'l:H. 16 ele yapılac~tır. 
meyva Lir me 5 ·mdc birleşir. Bundan 4 - Olula yazılmak isteyenler (An· Nisanda tauruz ba~ladı. G'nerat Nivel 2 _ Muva"kat tem.lnatı (?50) liradır. 
b ,.ka b r tan fın c a köylünün ıptldat su- karada Çocuk Es'rg me Korumu Merke- sk rlere bir bey nname nefretti. Bu 3- istekliler bu loln evrakı tennfyeslnf vUAyet daimt encümeninde ve Nıfl' 
rı l e ı . •i fade ettiği demir, 0 ir aratın zt fkanhğ na) adie ine fa da ile mü· beyannamede: « P18nlarım tecrObe edil· mOdürlntünıle okuya bilirler. • 
r11\ topr ğın ~ltıcdan t şkıran bakır, kö racaat etmelidirler. mfş, zıtfer kıızarmıştır. Muvaffakıyet 1f' 
m"r r.de teri evq tur. 5 - KaY..it çln .gerekli olan evrak:: sizi dlr. ,, Diyordu. _. - htekUler bu gibi işleri yaptığına datr Nafia mUdbrlüg-Qndon alınıDI~ 

Gen'3 giln doğarken kesller, güo .Mektep diploması Fransız topcusu, hiç durmadan do- sika ve ticaret odası vealk:aelle birlikte birinci maddede yazılı rlbı fe 
,.ş :-ıken coşan GOn görmez rnyu roma- Nüfui h.nviyat :~üz aı ı kuz gOn Alman cephesini döğdO. Atman- Vllayei daimi enen.meni riyasetine muracaat edeceklerdir. 
tizmaya tutulmuş o'anlaı iç\n şita veren Sıhhat ve ~1 raporu !arın üzeri • e adeta cehennem yağd', (No.: 491) ' - 3 ~ 
yel suları vardı r. Fakat alt \nd~ b'tlın ı.~n nühal ilpıUhaberl artık oralH,da tek bi~ insanın sağ ~al· • "' • • A •• • • 

h\lmediğlıntz bir çok haz,nelerı sakla- Uç totog~af mesı mutasavver dttıldl. Piyade hucu· Trabzon v ılayetı daımı Encumenınden. 
yan bu g-fzc~im yurt yols.uz1ur. ~u bas· ma geçti Aman. . Daha ilk kadfmede Jir' 
ıdi ~ anıtı?d ğrnôrn bugüııe ka9ar ç~kl· Köy ~? kınlarında çeltik mitrallyoz'ar l'Skeri brpanlamağa bş.şla- Trabzon - Rize sııbU yolunun ısxooo, 20 ,,._ ooo inci kilometresinde (6220)daıı' 
y ı r \C ç l:m: kde}İZ . Bunuıı için zeçen • . mıştı. ~sker ilerleyemiyordu. Şsvk kın!- 47 kuruş keşif bedelli 2000 metrelik ıos·t tamlrab esa.slyeslle o, 60 lık dört tll 
tıjr v: z• tuııl ll J ol bakk nda Errnqı,q;ıuu Zlf83b menedtlecek dı. Disıplln tozoldu. Btıyük bfr lDaan ve betonarme tabllyell menfez inşaatı 2-7938 gününden itibaren 18 gtın ıntıdde Jj• 
bbyın \'alisi şcandan yalvanda bulun· Yrusufeli (Hususi) _ Çoruh ı\raat ku?1a11dan. olan general Peten, Nlvell açık eksiltmeye çıkanlmıştır. 20·7-938 Çarşanba güntı saat ıı de Trabzon ~rı· 
muş V" bu.-u n ta\dbinde gen~ ve çalış- mOdiir,ü F.t h'm Kotan beş gQn evvel ka- lstıhla~ e"ttı. yet mıkamın~a toplanacak datmt encümen huzurunda yapılacakbr. Jhaleye ~., 
kan Kaymakf"mımızla yol Jşı için Tor- .,, IUl elerek çeltik ziraatı y~p l:nakta 0 • Buyuk bir knma11danın en berlz cekler (451) hra 73 kuruıluk teminat mektup veya makbuz, ticaret odası vıal 
turna hdır gitmis ve Tortum Kayma J ~Ah t n""rtkU' Gö ı.. J> k E . vasfı, zlyaıakal kanununu tatbik edebil- 3000 liralık iş yapbtına dair ehliyeti f1..nnlye vesikasını ibraz etmelidirler. 

- '"k. BI r k tl an '...,o .. , e.!'", re ' rus k k 1 f 1 b b b h · d t ,dl· kum yle görOşmuştu. . z neza e e ve 0 n.:tk köy:lerir.de tctklkatta bulunınuı \ me ' as er er n n aya nı oşuııa ar- Keşıf osyasmı gö:mek isteyenler Trabzon Nafıa müdOrlüto.ne muracaa 
kısbu\ eden Tortum Kayıukamı bu m v _ 'camamaktedır. Slr ttk neferin, sırasına blltrler. (No. 507) •-t 

~ d 1 aca"'ım ve "fakat ( Eskl va Çoruha boreke!l etmiştir. Tetkik.atı u- , göre büyük kıyı:netl vardır. ~ 
zu,rasıLaÇal~ & 1.J. -A·ıı ö "'t"' n""'ltikk f ' d n •ror uma yol yo tu. Çok Hki.,11 e er P~ tu.uıs e 6 n.ış uın . v-u anun 1 Esasen za)'fatt kabil olduğu kader . • OtJ ' 

rahat ba)·at gF ç"riyorduk. Şlmdt öyle mi? ~uciblnce .köylue e!U metre yakıoı~da· ,az vermek te b'r zaru·et haline relimiŞU. Borçka Be led ıye Baş kan lıgı nda'1' 
Gelip geçici mi aftFlerın ga testle ut - kı 9eltlk zıraatınıu menedıleceğlnf, dı~er Harp'n UMyacağr teJAkktsl, herkesin 

şıyoıuz, yolu ne yJı-pacaksııuz ~ ) - yerle!de k~sik sulama usulütün tatbU,!kalblne .ırirmiş, bu ~ lik:etln devam edip Elektrik Proieleri yaptırılacak 
Ve bu it için görüştnğümüz '.Azort edtlecsğtnf, ve bu auret~e sılmanmoı, 80 g"idecetıne herkes ınanmrştı. J 

nabiye mü~ürü de : ( B ztm ıtz'n yola ö:türıe teçilebilcceJinl !öyledi. E!lasenl Pltnlarda tebeddül oldu. Taarruzlar 1 - Boçkada yaptınlaca" Hldroli~ elektrik teslsab lçln (800) metre UJ11f' 
itıtlyacımız yok . S ze yol lazım.sa pna zlroat ll Ocedele J.§lerinde ihtisası olanlmuayyen h'!d~fler dahillrde yapı\a.cü, luğunda bir kanal ile fabrika ve üç metre irtitaında ve bef metre arzmda ~ 
verın, amele Gôkün <le biztm mı:. ta~- bu zahn tetkik ve dlrı ktifıcrinden h 1- Jtop u ~tış~, duşmanı mukab!l .mevzılere cephe dıvarı havi bir barajın ve (2000) metre uzıınluğundaki şebekelerin plill...ı!ı, 
mızıda yapın ve)ahul viJAyel naf1 ı kımııtn Jy;t istıtade ed~c' ıtlıı~ n şüphe yerlfştırmıyccektl. Bunun tab.t netıcea proje evrakı keşftyeslnln iki nusha olarak tanzimi işi 1-7-938 den 15-7-938 tJrl""' 
yapsın) mütalaas.r.act bulundwar. BI~ yop ur. · şu oldu: ne kadar on be~ ıun müddetle eksiltaıeye verllmtttlr. 
yol velsin, büyüklerimizi komiklıycdı~ 

1
,. g: ;; Cophane, devlete masraf... 2 - Muhammen badel yol masarifi hariç olmak üze:e 75 Ura muvakkit rr' ' 

P k bii ı e yapa Bu ds'em bQyük mHraf mukabl- 1 t -L • be lf 1 f'· hasretin\ ç ker en, e yo u n r · Erzuruın Belediye 11 b. . m na -.çesı ı ra a tmıs ıd kuruttur. 
c1tksuıız? Kimn s ıe gel'l esin, kusu • • . nde ır sıstem olmuştur. Kat'i lr ne- 3 - Kasabının 1/1000 mıkyasında hali hazır ve mustakbel hantası vardı'· 
ların.zı görm· sin, de1tıerinizi <ltnlemes"liı! Rıy,as ~tıo<;len : 1 ticenin bu yoldan lstlhsallne imkln 4 - Bu kAg.tlar ihale tarihhıden itibaren on gün lçlde yapılacaktır. 
tavsif' si karşı sında kal yorl.z !Biz tru k Bel diye dairaioe ıdt , h re ve(oktŞ~ izabatt 

1 1 
k' 

1 
d 5 - istekli olanlar Borç'ca belediye encnaıenlne müracaat eylemeUdlrl"• 

ulus ve yurduı<uu Ulli ne ıı,anmı~ w m&y•~. b l'~ttle baynp P z n - pazar topcunun h<Jzı:ı:d.'ğ~,aş~.'~~;p ıkurr.:;ı; (No. 503) •-2 
bu ıı:auın saı sılmaz i..nanile .en yak n gOnlerı kapah olduğundan hdlwı bu bir yem'!ğl -'yccek bir b1zır yivle( de-
0 kadarki 30 kilometre hudut komw rd el 1 1 ı 6

' " . t günle e pazara ı mem'- tri ~ıtn o u- ğlldlr. Topcu ate•f ne kıdu kuvvetli 
muz arasmda yolu~ ";ılmasını ıs yor- y 

ıA Ö nur. (No 50a) 2·2 oluna o~suo, ne adar mahirane terUp 
keo, bize lazım uetıl, slze ıuısa s f· 
lerlle kaış lundıktan so~ra Tortuıı.dan e: f)dllmlş ilerlemesine mani tedbirler ya-

ratmak mümkütı oluyor. Şu izahattan 
ayr.l ıJJ ıŞ bulunduk. iki p:ensip çıkıyor: 

Yurdun her y~ırd\''i i ilt11'leylo baJ· Biritclsl insan, ailihın en dayaruk-
sata )Ol 19.erinae eo çt.t.n kay~l~len, lısı, en kuvvetllsldır. Oaun hayatını it-
en çetin tünf l1eri delon, muazzıun kOp- raf etmamek lbımdır. İkincisi, piyade 
rüle rl kuran Y.usutelili uştı ve JlCJ e:.e lin topçunun b::>şahtığı y rlerl doldurmakla 
bu çalışn:ahmua multt bil ct:':>l• rine dol mük~llet ohımıyor. Karşı tarafın müda 
uurdu ! arı pliqıla 1 b-z.uı u dan sonra dafaa hattını o kıracak ve .neticeyi ıe-
mekkari ve Yl1Yd i imek sur~t lcı Tor· ne ptpade istlh:al ed.ıcektlr. Topçu, 
Lum köy~erine dp mek mtcburlfetlndr plyı.dealn yard .mcıs:dır. 

1 1DC1 l&b.1tedı mt1m1 S5 kurut 
7 • l J H • 
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ıTrabz0n Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Merrez İskender paşa Uk okulunun (1432) Uralık tamirata 18 gl1D nıodd•~ 

açık eksUtmeye konutmuş ' ur. Muvakkat teminatı (107) lira (40) kuruştur 2(}-7·~_, 
tarihine çatan Çarşanba günn saat 11 de Vilayet makamında toplanacak 0 · • 

dalmt encümende ihalesi yapılacaktır. İs'eklilerln muvakkat teminatlarile encdiJI 
ne müracaatları. (No. 608) 4-1 ~ 

lşletıne Devlet Demiryolları Onuncu 
Müdürlüğünden: 

1 - Ktıkürtlü maden - Karabiyık arasındaki Dar hattın ı0k1llerek bltilJI .-ı: 
ıemeiliıln Karabıyıaa nakıl ve tıtlf lıt 3500 lira muhammen bedel Ue açık -., 
ellsUtmeye konulmuıtur. ,dl' 

2 - Bu ite ait şartoameler parasız o'arak ifletmemlz komlıyonundan t 
~~nı~ . 

3 - E ~slltme 15 - 7 • 938 tarihine mn.sadit Cuma aüntı saat 15 de tştıtıO' 
m.iz tomslyo:mnca yapılacaktır. 

4 - Muvakkat temioat miktan 262 Ura 50 kuruştur. l• 
5 - isteklilerin mezlı:Qr gün ve ıaatte Ticaret odasının bu seneki vesrıc• 

arlle ltletmemtz komslyonuna müracaatt ll!n olunur. (No.: 490) 4A 

--~-----!----'!"-'!"'---------------------------------------""-

kallyorl rkl g.t ç l )d y z rıWa arıettl~Jıı. 
·.rortum huo.ucıundaki • 30 ~llo.ınetre!I~ 
yo u·ı otoı;qobll işlem~sıne muş11ıt blr ae 
kit' fı~ı talldldoc'e To tu'.lllu kpın~u'a· 
rıwız bu ır. enfaıillarını kay:te1iyo ' ar. İt
te ı:wnua için de ~olun y11p.lmasını iste 
mlyorlar. B z bugun yo: hasret ve lşt -
yakının ala:.vleri ç nde yanarken, hayt\ 
ucuz u u bakkıqda D h iye V aletioip 
umumi buyruklarını ve bu bUyruğun 
lkbıci mad ıesindt.k\ şu yuıları: (bil
hassa büyOk şehlrlt ri komşu id haal 
mmtakatarını bu )e:ı.,re muntazam yol 
larla bağ! drr.a '<. ic ıbede •. Vil&yet bus~ 
idareleri bU ~ibi yollun ÖD p l .. a al:r~ 
en kı~a bir zn.mon4a in ;a Vöy& busnıı 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden: 
han v.e11ecet t:ımaeıer l>OöU Gue - . . 8 ..:il' 

ıe.g İdare Mücıtlrl1ltt1ne m1lı'aea.a.t etme _ Merkez Te~flk bey ılk oku1unan (638) lıra (33) knruıluk tamtrab 1 r 

1 8 1 • 
bale ıfrag e\meUdir.) 

Küçük Cari Ut'J9 pla.r Bu yazıhıfl okurken e jadır K · 

vı~ ç duyduk. B \f k etlmiztn bizi bfzd9li 
daha ço'c c ü~ündU~lcrine yUz bjnİnCf 
d fa olarak ıah· t bulunuyoruz Yuaute' 

İ K R 1'1 İYE PLANI 

meyva ve sebzcslrıi E• z.t~ :umıı götürür • fd~d lDOO liralık - i.000 
Yiyecek ve giyecek ıbtlyc. cını oradar a • $00 • • 4008 
galtrlr ki bu buyruktald ön p'ina ılın· 18 1 ı > 
ması i~abeden bir yol olduğu meydan '6 1 

dadır. Erzurıııı Uı:rumi Mt. c'tslr ce bet _. 1 

aen"lik. mE sal pr lgramına dahil bulundu· • 
~unu iş\ttigi~lı bu yolun h 1rnii ~~t ~ 
ifrağı yalnız Azo\ t ı ~hiy si ~ilk llf.f • 

lOI 
ae 
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• 
- 7600 

• fOOO 
··~O 

!IGOO 

• 
• 
• 
• 
• 

amelesinin on gü l .. k me1:114lıi~~ biğ ı 
• kalmış bulunuyor E rv~l ve aahar an 

t·tf ğl ..... z Vt çh\le biz1m içi hB,);aµ olar: 
bu )v'uıı bira" ew. 1 ypptın·w,~1) .. 1 blı 

Kur~~: 1 Mart;, 1l:l~an.1. Eyltılf 
aırtr\dM,.rnm ta.rıııhincre ~ ecelr.Yf. 

Bn ·a7: fllf l.i.ı,ı mevduatı bul n tı ... 

duh'l ya\varmz 
Y'u3'lı'<1llt.ılıı ~~ t i~Vtfil· 

~- MI• 
saplar kur'alara dahil edlleceklerdJr, J 

Q. ·'"~ 

~ı Deva.mlı ilt.nlar 1'0hı l:mSUllt tarife müddeti' aç ı" ekslltm~ye ko:ıulmu,tu~. Muvakkat teminatı 47 lira 87 turuıtıır·11• er- 20·7-938 tarihiııe çıtan ÇarşanbA gnnü saat 11 de VilAyet makamında toP 
~ SlAnl bir m1ll1 nacak olan datmt enoüaıend~ ihalesi yapıl~caktır. 

&l'ita ta.nte İ9teklll!!rln m.uva}(kat temlnatlle encnmene müracaattan. (No .. SOO) ~ 
ruıuue &lımr. 

Adrel ~ell :m ~ teme 
wncı.ıı. 

. DOCtJ &hile Taıtf ... 

8eııellti 11 Lira 
Altı~: , • 
'Ö'9~' • • 
B1r lı1llll ' 1,11 , 

ECNEBİ llEMLBKSTLEI\ iÇİN 

• 

Devlet Demir yolları 1 O cu işletme 
Müdürlüğünden : 

idaremize aluncak mlıııur namntled için 9 Temınuz 938 de yapılaca~ 01" 
müıabata i ll'tibanlarının, 16 Tenı11uz 938 tarihine bırakıldığı ilao olanur. 

(No,,98) 2·2 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümeninden,: i 

l!k okullar için bastınlaca1' (39) kalem evrakı matbuanın muhammen btd;. 
(488) liradır. 20 7-938 tarihine çıtau Çarşanba gnnn saat 11 de Vilayet ıııak.adl &· um11.Dlf.::.":.:::: ~oı!: ~ da toplanacsk olan datmt encümende ihalesi yıt.pılacakbr. Nnmune ve ıartraı~ttl 

~ ... -.;,.. .. . ,", . ., .. - ~ ıttr " iı'ey'~er ııer ~u eııoOan~ ~ahmine. ve talip otalllarm )'11ıde _!'1 
~~· ağ1 '4İJI: L.0~(.l -....ım•vı · bu~\ ııt\i"a'l,t:at te~'ttfı enc<lldıl(e mUreoutla.ur (No. sı'(J) 4 

.. • of' t 


