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Antakyada Tahrikatcılar 
tevkif ediliyorlar .. 

A,.talc.ga 26 ( A. A ) - Milletler cemıy-ti /co71isqonu Hatcyı terk dmek 
ü~redir. Bu lcomisvonıın gerine lc:ıim o 1mak Üz'e bir Türle v ı F rarı.sı r.lard~n mürekkep 
tiijer bir kornİSJOn te, kil edilecelctır. A11tak9ada dö .. t aqalc m lh'llltı!sirıd'? t ılıri/cqfın 
devam etmesi Vı! yeniden bir jtırıdarmanın yaralunması üıerin~ diirı gece bu maltallecle 
emniyet kuooıtleri tarafından bir aro1fırma yapı/mı~ ve tahrilc.atcıl ~rın ele btışıların

dan ol11b bir mü /det Öflce leolc.if edilmiş h• 'u1an Ci rıusu'lan kardeşi n~s p arz ısu ı 
diğer üç tahrik tcı teırJkrf edilmiştir. Henüz ele geçirilmemiş o/on cliğu clö'rt tahrikot. 
~ının bulunclu;a yui h!ıbff usre11lere hülciı"ltt'I tarafmdn.n m·iklifat <tıad edilmiştir. 

ispanya cumhuriyetcileri frankistlere yardım 

limanlarına akın gdecekler 1 eden hükumet 
P•ris 26 ( A. A . ) - Curnhariyetci bp?.nua h1kiı neti k-ndi Uman {}e ş•h;r

lt!rind karıı gapılan hafla h ica'11laruıa muk~heiei hl misil olmrılc ütre frtırılco kuofıct
lerini ta/eviye ıden memltlcttler lim!'lnlarına karşı akrrılar qapılcrc11ğındm Frans11 ve 
.. nıiltuegi lıcıbırdtır etmiıtir. Her iki hülcümet tögl"' bir harele.etin m ;;eleri üzerine 
Cflmlıuriy•tci /ıpan!lanrn nasarı dilckotini çtkrnislerdir. 

Başvekilin 
yeni beyanatı: 
(Jarpta ve şarkta 
şeker fabrikaları 

açılacak .. 
Ankara 28 ( A. A. ) 
C. H. P. K.,nafog ıara 

6ur.arı '1uıünlcd top!antumcla 
Boıflelc.il Ce 'dl Bagarın ye 
11.iden proırama bağlanacalc 
ıanagi iıleri1td•n lu a.roda 

~ l•rpta '1• ıa' ltt• .,ılocale 
ıelcer fabrilcaları pancar zı. 

'İgotını11 ikiiutlr " zıraf 
f agtlalarırttlan balaıt,,.;ı •• 
ıe/cı,. ıan•ıii11in istilsam 
etti;i hlmagı prınıi6t iiH· 
tinde Jarma,tur. 

Partı fll'abu ıılctr ıana · 
~li himag11i pr1111i6ir1i nttit
lefilc.11n taı'Uip etneiıtir. 

Filistinde 

Cumhuriyetci 
İspanyanın 
uyandırdığı 
endişeler .... 

Lontlra 27 ( A. A } -
Cumlıurigıtci ispanyanın 

botJ16a1dımanlara mulcabelti 
bi/ıniıilde bu!unmalc husu· 
sıınclalci taıa'Vvar/11rı Juin 
bir tesir uyandır•ı,tır. Bu 
"'"" halcı,. olan /ılcir högle 
6ir lıar1lcetin oaıigeti ôir 
icat daha f1•1ıimle,tirileatji 

n ı lceıind•dir. 
P11riı ıa•deleri cı..mlıari-

1/dci lıprınga baı flurm•lc 
t111afl!ur11nda L u 'untluju leJ-
6irl1rt m ı 'ti • u ui a h i ı 
ı t m ı le tı vı ba11l11.rdt111 

Kamutayda 
Avukatlık kanunu 
Anlcara27 ( A. A ) -
Kı1muta11ın buıünkii t:Jp. 

lantuında geni avukat.ık 
kanıın ldyıhasr i/11 h•oa sal
dırm11l•rına tfa:r kanun 
mü:r.::lcttr• fJe kaha/ etrniıtir. 

Çin - Japon 
Tokyo 28 ( A. A. ) -
Çinlilerin ye,,itlen b11% 

s•cllr.li tahrip ettilcl•ri biJ. 
dirilmektedir. Bası mıratolca
lartla çin lcıtaatı genicl•n 
bazı anısi (le kasabaları 
iıınl etmişlardir. 

Saadabat pakti .• 
Tahran 17 ( A A. ) -
Tiirlcige, /1alc, A/gıl,. el-

ıileri hariciv• nezaretine ı•· 
le,,/c Jö rt det1let tırosıntitı 
imza edilmiı olen saadab ~ı 
polctıru• muıaddalr. nuıh•
larını teati etmişlerdir. 

Üçüncü Um. 
Müfettişimiz 

Erzurumda .. 
G •çf'n gQn Rize VP Hnpaya 

kadıu llk tPt tik ve tıırttş sPva 
hııh ynptıkl 11'101 Jl'IZ •ığımıı Üç. 
Un. MUfeıttlşlmiz Sıvın Tııhstn 
Uıer Rlı .. dea şehrimlzo g l iş 

ve pııurtec;i güaU her!\lı!lrle 

rinde KOltQr mnşllvM Reşit 
1'arekcıu~lu, Maliye Moş virt 
fi •yrettln zlfa 1'aluy. Veteriner 
M ışHlrl Mustara ve Belediye 
Reisi nlz D lktor C~mel Turfıın 

oldutu halde Erzuruma hareket 
etmi~lerdir. 

Oc. U11. M!ltottlşlmlz 00· 
mnşııı-. '" Bıtyburtıa blror gece 
lulmı~lardır. 

kooperatifleri 

IRAK BA '5T~J 

Hatay meselesi 
9 - 11 HezirHo 19S8 tnrlbll 

!fak gazeteleri şimdiye ktıd r 
Hıtay d 11 yıslylo rorkly eley 
biade neşrlyattn bulunmuyor 
lıırdı. S Jn gelen BPğ1ıd g~zl"tP 
lerl Araplık l hande yazılar 

koyaıaya beşlamış\erdır. N"t~kl 

ı ı bszlraa tnrlhU Eh\1 mi Arıbt 
udla B11ğdııd gezete"i ı\l"l bıışma· 
kalHlnln adı: do;t Surly 1'1 
ç~ktlklealdlr. Hu mak'llede de· 
nlll7or kl : 

s Aziz 1Jku1uculımmıı bu 
gflııkn gıızetemltdA lcıkenderun 
beklnndakl bıberlerl görDocfl 

ftteısccip olmazlar, Orada teb· 
llke çoğe.lmıştlr. Dost Surlyentn 
ç ktlğl nob hadslzdlr. Ve mıııııl 
esef y şayışını brılel gelmiştir. 

Biz Iraklılar blrç )le ı rnA 

evvel azlı Mu~uı Mı ~elestndf; 

bu feJattetlerl ç-kmlşttk. Ayni 
t Iakett bugtta Surfye lskecıde 
ruo lçlıı çekmektedir. 

Suriyenla lloıtu ve maadaterl 
ohn hQkQmeıiu k"odlslH yar 
dımda buluumıım,.ıını te HIJrle 
görOyoruz lskenderuo hıkkıodıı 
Surlf• haklı JMe eodlşe çek 
mettedlr. Halbuki Suriye He 
Fransa arası da e.kdolunan mua 

. bede muclblnc,. r rar~11nın S•ırl· 
yeye ba~h olması ger('klyo ·du. 

A'e"Dt Aubl dost Su h yl 
aelAmltır ve başınıı g~ı o f Q 

kııtten kendial kurt rmnsını 
göoOldeo diler ts ·enderun hd:. 
lmıd kl mtıltl-nat:ı o!lmlzden gel· 
dlğl kadar laf ilUHla veu~c ğlı,, 

Aym g:ızettmlo 10 aazl an 
tarihli sayısı cta Şam :lnn ıılıa11n 
şu telgref vardır : 

" Ermeni kum'tnde ı TQrk 
l&k.erl S iQCııQ', girdiği t1tkdlrd~ 
silabln mu!Hıvem •t tmelerl 
ıçln tebıınlerına emir verdi. 

ş .. m 8 H"zlra • Ermeni ku· 
mandanı O!lldlşvan tııkPndPrun 
StıLC'lğı dıılıHindA ve Cebvıllwu. 
tadaki odıım 1Grına ve .. dlei bir 

emlrdo TDrklıırln S-.ncl!ğa gir· 
dikleri takdirde si abl!l karşı 

k'->nul111uıaı btldirmlş lr. l.sken. 
d ruo S<.ınc.,g-ı nhıtllstnden bu. 
vnk bir kısmı da Cı.ıbellmu • 
4a\i ermeni ku 'IVetlerlyle bera
ber huekete femlo t işlerdir., 

Avri grır.eterıhı 9 h11zlran 
t'rlbll D08h~·ııda Is cEl-Elınm• 
dan lınaR şu ınals:al mev· 
mevcuddur: 

lktisal Vekaleti maralc 'p 
ko'11isulerinde,. dokto, 0 ·
han DrJ.rner, Nabi A:aç oı 

Z B. lt.oop•uotij feri müdür 
mucoini Şukrü O:ov ue 
vilti!lttim z Z 8. lcoopera
ti/lui lcontıo örd Salih Kı 
ıim•ldın müte,.lc.kil bir h~ 
gd OrJu. Giresnrı Vilaqtf. 
/erinci~ fındık tczrım satış 
lcooperati/ltrini lcu ~muılardır. 

lskenderun meselesi ve Suriyenin 
Sancaktaki haklan 

Heget buıün şeh,imize 

eelteek v~ '1ilayıtimizde c!ı 
ayni kooperuti/i kurscalctır. 

Denizbank 

lskead'3ron rnıotflk 11nda 
Suriyealn haklarını gO~lerlr bir 
çuk deliller vardır : 

Coğrafi b11kımdH bu m11-

tıka Sııriyere bAğhdır. El • Yı
iubl, El - Estıhrl, ltıni. Hukal, 
El · Mukeddes V8 Yııkud Alt 

Yolcu salonu glbl ANb coarıt11 aumıert To-
salon hizmet ros datlanaıa Surlyenio şlm1tl 

hududna teıkll etttataı kad derler 
i ş 1 e r i . . Adana Ye Muı, UI bu budud 

Denizbanlc Tra6ıon şubı- dahillodedlr. Mııverritı lstrabon 
sirairı yapııca;ı iıler megtt• da der kl "Surl1e Toroı dağla. 
nında hu 'unan polcu ıalonu rındıa Sılvun berıahıoa Ye F
i,lerinı de başlanılmak üze- raddao Ak.d::ıııtze kııdar uzaoau 
redir. ı muıtıkıdır, Okıtord tilema11ndu 

sonra Tnrk fatihlr,r buralordı 
1eğrn111cı1ıktan başkn birşey yap
madılar. Buolarıa sııyısı aıdı ve 
ısıl yeril halkı ktmdl olnıilye -: 
tlol kabul ettlrornez. 

Tarih bıkımındıın ise blo 
kimse inkar edeıuez kt isken
derun ve Antakya şchlılerl d • 
l 211 Suclye7e bı h kalmışlardır. 
K.a~Umler Antakyıyıs Suriye AD· 
tıtyaaı derlır:ırdl. Bll~nıa aô Su· 
rly• klpıaı idi. Suriye Romıll• 
lanı ellae geçttgi zamaa. An .. 
takyı p ıyıtahtlı~ etmiştir. 

örfi idare 1 

ıaj cınaha mınsup ıazetı
lırin f1•zigdi• fJtılttımetine 

ve tıvlit ıdeceji alı.i6etı ait 
111Jiıılırinı mu/cahil ıol ce
nah ıantılıTI Cumh•'i'et 
cilırir1 b• t1110TJfJurl•rıru 
mıidaf a• ec/1r görünmı:lcte

dirlır. 

profesör Hogard da der ki "Surl7e 
---== ....... =--==--....... ....,,.-.1 Yolcular tera/ındr.1n hiuat nla bududu deniz ve Irak çölO 

S. Gökçeni nelcl•tlilemigen •ıgala, 111- Toroı dalları n Sina çOIO il~ 

Dl!! cfbetlnden Suriyenln 
SanoaRı olan batlılıtı asla ltirıız 
gOtOrıııeı. Antak7a ilk bQyOk 
bırlıtiyaD ıehridlr. BUtQo şark 

pıMklerl Aatakya7a bağlı idi~ 
ler. Suriye Ye Cebeldeki dla 

Kudüı 28 ( A. A. ) 
Tüllcereltl• gcnidcn bası 

'4,ıaıalılcltır olrn•Ş '" Ör· 

benin işçileri tarafından çevrllınlştlr . • Alim 1''itlll Dıte'ytf 

tebrl• k nakleJilecek t1• bunlara gelince Halep vlllyetlnln 36 ve • • ait ücretler /lctisal Vekale- 37 tul dereceleri ara11ndakl şl ~idare ildn olunmuştur. 

~ıer, Duyuşlar 
BollcanlarJa 111 rtfJaf fak 

çuşforı münusebttile l!ıgga· 

Hem nahna, hem mıhına 
reci Sabiha Gökçene çekilen 

• • tıl>rik telgrof larile alınan 

• Park ıaıel, tarh ınıel , 
"9ıtm •Yl. her braf çlÇAk, 
'-'vtı mnsteıo11, ıorvl~ yerinde, 
lltr şey tımım, as mBkemmel, 
:.- mOk•mmel, i•Hl aed 

tap taban• .• 
Harurılnıa bu T11 Tra

ll)ıda yarattııı bu nrlık brşı 
~~d• tııkdhdea Yfl talıttllnden 
O'ka diyecek ıoı JOkH dı .. 

tahaoe y~rde loa111 karun 
~"'ıltt hdına çıkuıp. sıowk H 

"' •dıın ktt 11 bllıln 1 diyen bir 
1' k11da'" bak. v~rlrirkeo ôbOr 

'•ftaa blr arkadaş dıa : 

.; Be hlrıder, bide derlerU 
-. ır farkı yoktur •. Nuıl yok· 
.:.• · . tete Kalet Parkı •. Trab· 
ıı.._ b11lk1 övle IM&lflara 11yrıl 
~kt .• Sade halkı deatl; zevk· 
t, 1 ıoı bllk.ları, kulık duyga 

tı, geılott yer!ırl, lıcurntıat 
~bıllsrl öyht uıtııllkh takıim· 
~- ı:ntoki • . Eaer cebinde 5, 15 
llıı tuı110 ,·arsa 4emotr11 tFıa •• 
otirdl demokrat , .. rıoe.. fıfdıp 
~· dernokrııtc-, dinle, ı yret .. 
~,~ Ce'9tade bir klç Ura var11, 
"tt1r l •rbtotrat yerine gidip 
~. tı.' '"baae bira iç, keyif ~ t 
~••ktaa baksa demokratları 
'ilıtot'ktlr . Dan dikkat ettlat: '•t 7.,hule Dp beı tııe 

çıkırtmp znk ed ne karşı, c•flopları d~1culigorus : 
dvmok.rat yerlotltt ynzterçe klm- Atatürk Kızı Bn. 
11e 11alıtrı ıeylr etmekle ukıt 

geçiriyordu. . Sabiha Gökçen 
Halbuki Al ahıa bu lilıel tSTANBUL 

yerinde olaaa ııoıf farkı olm1t- 1'" k 1 rl i · 
' tır sema aranın ıı T ı 

.... d11 her keı domokratca g.,ç(. f 
olp gitse fena mı oıurdu? . • la!lklmf yelini dahıı mUtebarlz 
- O ,.ı.ı aınuıa, gıızıo •Y•eı manada ve bllbRs11 TOrk kadı o 

öyle dPall . . ıı2ıaıa milli dnamızı bOtllo 

G b k c o ve başla lştlrAk ı!etfnln 
uru a arşı şiddet derec?.slrıl batna dOo-

Jhıan Gttıtekine' yaya ifıtd6 Vfl ilan ed~o Bal 
Dnn i"'Ce ytthı 116 k~udl kaolard~kl 11çus muvaffsktveti 

mhften aeçtlk • • liehtı dun e nlıdeo do! .&y• PD aamlml tebrik 
llndeo blr dolu lcf.\ıim. teef!lll ~e lııkdlr du:vııulımınızın ıotreu 
uıtyılım ince sezd~~1 deı11k. Ya knb1ı1IQ ılculle onı bnrmet 
11k k.l guruba kartlı bira lı;,,rkeo, eJlcrlz. 
Ordu Pukıııın o mUstt•ırıı "Or· 
cuntlaa muıllt1 dinlerken içi 
mlıdea: 

- O Defe kalnnmış peyma
Hlerde , • Dl verek gO acştn de 
atıde reımPttlıtl altın ırm gıt 
snklerlmlıt gO:nerek gQo ve 
gtın~te •eda edip çekildik . 

Ağlı gözüm ağla ! 
Şarbayn. 

Atla ıozaın aftla ı Hıcr11 
yıraıır .• Qatrntlerl ık.mayan 
K•mırkaya halkına fıgao yara 
flf •• 

Cevdet Alap 

Vali v C H. p 
llynnkurul Başken VeklU 

NİZAMİ A'l'AKER 

lh~ledtye Reisi 
Dr, Cemal Tnrfaıı 

HalkflYl Rt>lsl 
Dr, Apd!Ukadır 

Gelen cevap 
Bay Nizami Ataker 

Vali Ye C. H. P. Başkaa Vekili 
1RABZON 

NulkAatı tebrlklerlotze te· 
şekkQr odertuı. 

Su•ilı• Ci6kçın 

tlnce ttudik ,,difmiı olan mııl hududu Toroı dsglırınn 
tarı.!· u-z ı' ~ l lct k;ıd!lr UZdDlr ve bu mıntakeya .. er naen a ınaca ır. 

Birkaç z<ımandan beri tamir su\taolarw Yerdlk.lori fermllll· 
ıtJe t ı · · l l l hrd Arubbtaa deailmektedlr. 

e vınıne ça 'ş' an go cu U.asur b11kıomıdan \ş lnoı· 
salonu tüul b;, şelcil almış. lenlrıe lıkeaderan llvııeı Hkln· 
işçilere yeknrsak elbisel~ı lerl çok e11kl samocılardanbori 
gapfırılmıştır. Suı iyttllol ler. Pcotesör Gök 

O.. mucmel laılb kitabında ı:ami 
t~dtn h•ri igi bir tlüzen 

verilmesi lazımgelen ha iı 
d"hi nihayet Dsnizbank e
/i/e mükemmel ıelclini almış 
luı'anmektotlır. 

Japon gemilerini 
batırmışlar .. 

Hankeo 28 ( A. A } -
Çcn tayyareleri bir J .pon 

herp gemisi ile üç nuklige 
vcpuranu batırmı~lardır. 

Ha midiye 

lskenderunda 
Pag•s 26 ( A. A. ) -
Bir kaç gündenberi bara. 

J11. hul•nmalcta olan Hami 
Jige mılct"p ıemisi dündt' 

1'/cınc/ergn fJI boy/anlılar 
an mur~klcep bir heyet ta 
refınd<ln ıi!Jard ıdilmi ıttr. 

noauun ermeallerl, B11btlerl, 
ısurilerl, ora baları, tırnlkelllerl 

v 1braalleri lbtha ettiği.ol ve 
bunların buluodo~u mıolak.anıa 

'foroı dağları, Ermenhıtaa dat· 
J m, Iran. Bıısrtı körteıl, Hiod· 
dıaız.l, Kızııdenlz ve Akdeniz 
ile çevdlUJlş buluaduguotı &Oy· 

lerler. Tarih Tnr.kierla ftılblcdeıı 
enr>l bu mıattlklllara umiler
deo batıkaa bır k.a vıuı g4'1mlı ol 
duğuau 1&la kaydetmez. 1'Drk· 
ıerlo liltltlcrlo ıbtadı old:ıkla-

n hakkıRdalı.i lddlııya gellnoe ; 
bunu itpat edecek hlp b.r v• 
slka JO~tul'. MU11.Uıneolar 1lv0 • 

yı t11Uıottiıı.toa ım.:ırıı 8 llrtt A 

rıb kabl. sl buyr..ıya yerleşdl \'t

tenuh arub kablıoi rl de eirua1 v• 
~arktakl ınınta~1ıluda k uuerln 
v halebe kadar aH:ı\1 mın 

tıkıılurın11 1 e ı 1 e ş t ı 1 e r. 
Ktıab k.abllul Ualebe ve 
roro&ları k&dor olan aıotı.kel11rtı 
ıırltfll. TQrJı.leria tıtblud@n 

reisleri bal& öyledir. Cebeldeki 
marunl talf eslnia Antatyada bir 
çok din<bşlım vardır. Suriy 
Ram Ortodoks parti~\ hlll4 An• 
takyada lntihab edlılr. Böylece 
Antaky4hlar Ş:ımlılarla berabet 
Patrlğio latllnbınn n UdJbııle ,,. 
derler. 

Hukuk bakımından Suriye 
lak nderttn Sancığmdaki bıık· 
larım bir çok kn\i dellılerle fı· 
p t edıhlllr. Frensa He TQrklye 
arısında imzalanmış OlılD mua· 
bedenin 8 iocl maddesi d r l 
• lkl m•mlek.et arasıudakl budud 
hıttı DQllDC!l maddedeki v çbi· 

- Arkası 2 de -

Ki SACA 

Yağmura 

Otobttse dair . 
Yaz geldı gidiyor, bal~ ka· 

zılmımış ve ekllınemi~ tnrlalar 
vıu. Belj oıı g ... u dabıı frtğ ur 
yagınazsa ne f Plıl eri elı.llir v11 
uo de etvelco ektlendeo b r 
bayır umulıa. 

O .;lelim uto.,U:ı da vu ve sev
dı,,ı ın: 

1ll il ,zlrnnrta lecek vP 
lşleuıeyo tı şlıysca~ ol rn ot., 
büilerd@n heoOz rf :- o ·'ok. 

H z rao h g lu 29 y n 30 , 
Yaa nurırnı u glıl ot lUı:ıüz'Ull 

<le ~jıll lak d di arıı' ı 



Yımiuol 29 .1-/nzitan 93R'--------.,...--------------------
/ apa ı zarfla çam tomruk eksiltmesi 
Devlet Demiryollan Onuncu işletme Müdürlüğünden: 

"ske 'er n 

m selesi 
Ba<; t r fı 1 d -

ı rı r. Y ı hudurt 1 'lttı lşke • 
n -.ruo Hı ki df' h\r nokt do 
h ~\ı ra we d•rnı Pkber i~tl
trnmrtinl 'ır. t-u l<ıt kıımettP de· 
ı ılr)'Olo.J u o ad i şehirleri 
.... urıy yo terit d ıı • 

Le. z 0 muah d( sinin tftsrl 
h e gör TQr i~e- Suriye hu 
uU1U 2 f şrlO~ttV\ l 1921 la· 
r hı l r rsJ - filr im anlaş· 
mnsındel-. hudurlun aynıdır. 

Frao!.a ve fürk ye arasınd 

1 ~W d ~o snnra , lutedllen bO· 
tno mu hed ıer e ~ı'Jrkıyo ls 
k d •ruo S\r.C ğmı~ SuriyPye 
el\ olduğunu aç.ıkc .. kabul d· 
ıı.i tır. tlu Sa ,c tl tu Franısız 

t ıtıl llnden sonra c an bndıse· 

ı ~r de bunu teyid erler. 
1920 senesi eyll.lOlUnOn iP· 

t J smda lskenderu 1 Sı.ınc 121 

H ıl b vllılyetine bı g'aodı. 28 
lıoz ran 1920 de Surıye devleti 
ı. uruldu ve Livayı Utıak etli. 
I ıyı l .>'26 d S11nc ık mecıisi 

bul ett ğl b\r katc..la lsken
derun mıotak sımn Surlyeııln 
&yrılın z bır parç sı olduğunu 
t d~k etli 1928 de Sancak 

8 ırlye mues Isın mfclislııe mu. 
m 5 il gö d rcıi ıs M~yıs 1\130 
d s ncnk kanunu t 11sisi S1.1n· 
c tı Suriye r zlslnden olarak 

abul ettl. 
Jn ı. ınımlard mlll tler 

l rni,'feli koınisyonuı.un idare-
1.Jd s ne kta reyifün Y pıl

rr ış ır. Bunun net'ces\nin 1'Qı k-
1 r için ekseri etl knzansalar 
t llP h ır ı nrt celer vermlye· 
c ~i lşaretledlglınlz noktalardan 
n 1 ıl!Ilektacbr. 

Kud .. ste 
korışıkhk ! 

Kudüs 26 ( A. A. ) 
Ftlistinde kargoşalılclar 

d vam etm ktedir. Dün Ta
l vivde atılan bir bomba. 
d n dört gahudi gara lan· 
d ğı g'bi tu s'll>ahd.ı atılan 

ciğer bir b o m b a d a n 

do ·du ağır olmak iizre yedi 
r p uarala ntnıştır. 

Zayı şoför vesikası 
T ı a b z on Belediyesinden 

12 R 931 taril. fJ~ 341 numa· 
•a ile ald,ğımşofö,. eh 1iqet 
v•sika71ı zagı ttim. Bu ker
r ıen 'si'1i al cağımdan zayı 
, silcanın hükmti olmadıtı 11 

A e l rim. 
s,,zt p•i zir ff'lf1htı.ll' 

efes ... 
• Cst dıın Bekir SOküt 'Y• • 

_ Na n·u ·ıı r ı • , d •v ', dudaıt lı ııu ıı>kl". 
Hıt'D sofıı ! Z•nrwtm<> iı.nn•' Y-'k izrh•: · · · 
Bir rnııhh•ıh ö,,Uııda hin d"z çnl(ı ıekll•, 

ln:ın'ki yorul 1ıık. rlerınan ynk bizrJ ! ... 

* * * 
Allahııı l ·mir\ zlkr4>rif' Pde 
Kf'nıiimizdPn gt>ç!p geliriz vrcd ! ... 
ll1ktk"t ö•ınn1e f•vlnlz sı>cdP : 

luenmak bıth"ınria g ıman }Ok l>iırte · · · 

* * * 
Büyüklük gtı ' meviz, hl\şa. vrkf>l'll, 
Hnkkıu nuru eder hl7.ae tı c 0 1Hl •• 
Bizdedir ı;ınd11kııt, ikı ar, tı>vt>llil : 
.MUral söLfınU duy.ın yok bizde ..• 

* * * 
Gaze•ıer l>eznılı i 'aı,,f Pı1Prlz : 
Gliı ile kör nP.fsl k •f ıf Pd •rlz .. . 
G .. rdPtte g\rnı+>den ııfaf Pderiz : .. . 
Vuslatsız gPÇ •n bir zamnn yok blıd 

* * * 
E\' Necd..ıt, hlr Pl., Aldıkmı ıuızı : 
Dl'den diWl:-meyiz h<tkk.a niyazı. 
O du\c ere ·lerln biz serfirıız· : 
llahl neş'c:ıye payan yok b\zde ... 

İdaremiz ihtiyaci için mubayaa edilecek 5000 ~ çam tomruk ka
paiı zarf usulile eksı!tmeye konmuştur. 

1 - Muhan1ır.en bedel tomrukların beher .metı e mikabı 14 liradan 
( 70000 ) liradır. 

2 - Muvakkat teminatı 47 50 liradır. 
3 ~ Çaın tomrukları Kars ()rman Müdürlüğünce Oltunun 

ormanlarından Devkt Demfryolları jdaresi için tahsis edilecek 
dan tedarik edilecektir. 

4 -- Teslim yeri Sankamışta idarey ait hızar fabrikasıdır. 

Köroğlu 
maktalar-

5 - Daha mufassal malumat almak isteyenler bu işe ait şartnameleri 
Erzurumda idare veznesinden Sarıkamış, Kars istasyonlarından ve Hay
darpaşa birinci işletme, Ank ra devlet dE mir ) olları merkez veznesinden 
350 kuruş rrıukabilinde r la bili !er. · 

6 --- Taliplerin u 'tlumi müteahhitlik ves ·kalarını ibrazı şarttır. 

J'tltıcclet Atı hıt1n 

Kıymetli Şairimiz Necd~t Atılgan'a 
Şu engin dAnfzA bık, Nnıfet Oya.~ c-irlııl 
Her kes SPı de tnnısm tııbi tın pirlcıl 
BendPn başka kim anlar s nin hı sa yerini 
Aşıklar bana sOCiUD rubunu. c'ğ• rlr f ••• 

7 - İhale 11-7-938 günü saat 15 de Erzurumda Gölbaşındaki işletme 

1 

binasında müteşekkıl komisyon~~ ycıpılacağmdan ta.Jiplt-rin tarihi mez
kurde 2490 sayılı artbrma ve eksutme kanununun 31 ve ~2 inci maddeleri 
n1ucibince teklif n1ektublarıııı ve İcs p eden diğer ves iki vak tında işletme 

Bestfr.kü .. : z .. ıd Durıgu'u 
Pazarllkla orsa icar artırması 
Belediye Eocilmeninden : 

Kavak me1.1d nda Bef tdigeqe ait T. phi, h "'" ci11arrndu 
ki mezarlık o rsnsrnın l-ira artırması bir ay mıidd~tlt11 Pıl· 
ıarlığa bırakılJığındurı istekalenn muv(llck t f~m;not 
makbuz/arile salı ve cuma günleri saat 15 de E"'.cüm ne 
muracaotları 

Kuru odun ve maden kömürü 
e k s i 1 t rn e s i 

Vilayet Daimi Eocü 'lleninden : 
Jık okullar için beher H'osur.u-ı mulıammen bedelt 50 

parslan 58 bin ki o kesi'mh kızılağaç ti·gen, istiriç 
/cura o.:Jurıile behur lonuı u ı mu.'ıammen b"deli J.1 lırod •n 
2 ton sımilcolc maden ı ömürü ş ırtn.,mesind .. vaıılı mele.tep 

lere teslimi şartilP. srıtın alınac ıktı,., 1 i 7 938 tarihine ç.ıtan 
çarşamba günil sıat 15 de ni/aqet makamırıd·• toplün_( cak 
olan duimf tnc imende ihalesi yapılacaktır. Duhtı rıyade 
malum .t almak üte11tnluin encümen kalemine ve ist .. kli 
lırin yüzde qf.di buçuk muvakkat ltminatlarile .ı.ukarda 
uazılı gün v,. s1atte d imC encümene murocacıtl ırı. "-4 

komisyon başkanl?ğına tevdi etmeleri Uızımdır... 3 - 4 
- -··---'-------------

Tanzifat, tenvirat ve'·gilerile vesait 
resimleri hakkında 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 

nakliye 

1 938 moli yılı tanzı/at u~ (~nvirat fJugi>i hirirıci tıılcsit mıid,/r.ti olan Erı· 
liı' ve ikinci taksıt miiddeti olan Kcinunisani içinde Belediye tah i at dairuine 
uatırılmadığı takdırde l:Jele!:Je ka u u·ıan I 12 inci madJesi veçhile güzde 10 cezasile 
bzriıkte bhsiL olunacaktır. 

2 - Beled ![emi:-d~ nıaka-ıyet kıra ve d •niz '1t!S ıiti nakli ıelerinin [motor, r.aDnr, 

otor,lobil. kamyon, kamy Jnet, bisiklet, motosiklet. at arabafıı,ı J lıer aqa ait aqlrk re
simlerinin oyı iç:nde beledive t ıhsilat daireJİne vermedikleri tıı 'dirde onu takip eden 
eden agd:ı yine Beiediye kanununun 112 inci madJe!i veçhi/• güzde 10 cezasile birli/ete 
t"hsil o urıacopı ilan olnrıu". 2 - 3 

Pazarlıkla icar artırması 
1 - hkender paş ı - Uzansokak 2ii-279 numarg/ı dükkan 
2 - • .. .. 271 .. • 
3 - • • Esv1k 200-202 No. Iu ilci göz • 
4 - • • ,, 197-~ No. lu dükkdrı 

MuhammmFn icarı 

190 
100 

· 180 
75 

Pazorhkla saydiye resmi artırması 1 

Defterdarhktan : 

5 - • ., Mt gdan cr:ddesi 19 numara!ı dük/can 
6- ,, ,, • • 17 .. 
7 - Ayof ı:o Erzurum caddesi kargir oda 
8 - D.baihane mah lle1i köprü baıında 9 numaralı dük/.:dn 

50 
50 
45 
25 

iki stn:ııliti 6912 lira bı leli muhammene i!t 6 6 938 · 
tarihinden. itibtıren kapalı %ar.f usu/; ile mıir.ayed,.qe ko 
nulan Trcıbzon merk•z lc.aıasile Vakfık~hir, Akçaabat 
Sürmene 'Ve Of le z·ıları sevalıilinin srı11diyt reımi ;çin j 
11 H •İran 938 tnrihinde f PŞ kkül ,.den komis:;ona t..ı/ip ' 
zuhsr etmedığinden ihalenin pazarlık su,.ttıle ''e bir oy 
z11/ında qr.pı 1ma!ma karar v rilmi$ o'iıpmıdıın tııhp 
olnnlarm hu mıi~d t içfrıdf' Defterd'.Jrbğa muracrnt eq ~-

Bel diye Encümeninden : 
Yuka.nd ... mvilerile muhammen bedt.lleri rıazılı Beledi_qe alcaratmın hir s nelik 

kira artırması bir og mridd t'e p:.lZarlığa bıralcıld1ğından isteklilerill muvakkat temi
n t mak.buılarile salı ve cuma giirıleri sflat 15 dl! enc•im~rı,.. mu.Yacnntla,.r. 

meferi ilôn olunur. 2 - 5 
--~~in~d::,n~N..:.:.:;u:a~z:;~B:a~r~u~C~U=-ı·-:-:-----:~----=-----......,:---

OpOll zarfla sade yağı e1 sUtmesi 

m ra· 

Erziuc:ın As. Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Yir'fd iki bin (22,0l O) kilo sad~ yağı kc.p lı 

zarfla eksiltmeye lconu'muş'ur. 
2 - T11hmini bedttli yfrmi dö t bin iki ıılİr. lirrıdır. 
3 - / k t,-minntı birı ~ekiz rııiz tJrıb ş ( 1815} bradı·. 
4 - E"-$i/f,.,,ui J I Temn uz 938 paz..ı.rtesi g inü saut 

---~~....::.-------ı onbtşt~ Erzircan A~. Sa. AL. Kom da 11np1 'ocaktır. 

N' 

b '-1 OcO c ı " ı • 
l p;i m ırıhııldlr. 

rı h u ı Mutı seb 
t etme 

5 - Srı,tnameı;ini h•,, g in lcom:s;o umu d ı is1rk 'iln 
görebilırler. 

6 - Tek!,f melc.tcp 1arı belli gfin 1ıe sc.r t' n bir !ıtıf•t 
HJVeline le d1, Ko,,.isl!on Bışlcanlığ nrı f.leri'miş Vt'yo posta 
ile gö rtdt!ril miş olucokıır 

7 - /ıteHiler belli gün ve s:ıaf/p ıo·nis H>'i başlort 
ftğına t,.cim fJI' endüsfüri odasında kayıtlı bu 'u~duk.lanr.a 
d .;. ,,.,.~;/.-n ;iı,-.-z ,.A.-c•lrln-1;,. 3 - ./ 

~--=-=-c==~'====:~~~~~~.=~==~,::o-~=::--~~ -- -==-

icar arttrması 
Jlahallısi Sokaiı M.N B l6diye NO: M,.,Jır.m11 ırı 

Ka g' .. m ğzrı Enı le 220 
221 
222 
104 

64 
f 6 
68 
eo· 

le ır bedeli lira 
21•0 
180 
180 
302 

.. 

.. 
• 

" . 
" Semereildr 

D f ~rdorlıktan: 
c' ""'" '"VS fı yaııli alc.ıf 1arbir~ .. rte rttidrletle "; açılc. tırtırm?. Ufali'e foa'a 
"1" '' rtl ıJlf ,J• 7 $ l nı',. t '1kç ,[a,.i1e 18 7 938 tarihin,, rn~tlnqar. 

I d l•ft d.·-ıhl.l ıwp arı''"" lcomi.;;oıa ,ur.,.,; (p.rı 1-4 

l t ı l f iatına satış 
Rubu asırdanberi Lüks ve LJcuzlntu ile şöhretşıar 

Andelib Manifatura Mağazası 
Bu kerre lf vrupadan getirttiği tuhafıye ve mdnifatura eşyasmı 

lstanbuJ fiat•na satmaktadır 
Bu itibar~a Şark vilave lerin:n artık l:.tanbula kaddr ıhtivari zahmet ve 

ma:raf etmenize lüzü,n kalmamıştır. Teşrif buyuracak halkımızın 
bu hakikatı anl~makda güçlük cekmiyeceği şübhesizdir. 

Her çeşit Lüks ve harciôlem eşya 
And l b ucuzluk ve Türk Şenpazarıada bulurlar, 

İ!>ta ıbulda 10 liraya sMtılan mevsimlik · 
son n oda buluzlar, ma~azamızda 6 - 7,5 lira 

arasında·hr, Ç'.ayıu müşterilerimize bir hizmet olmak üzre 
Bilumum PŞYıt gı>tırı lf lr. But hırdan ı.ışkı b~vn Jl'Zlık k,.teo ıaqtfk avııkkRhılardao 

Knr~vlıı ve t kı • 1 rınıt lı.adu bAr şey sut 1 mDtl4'ıllerlmlzln emirlerine 
ıım dı• lrluğıınn •ıtn l'l"l hll"mPtlPrt"'tıl l'UD· ıak "'"-Pdı>rtz 

Köylü halkımızın muhtaç olduQu mallarda de 
Ayrıca lkra ıı ve tenzilat yapmakta hez du\ arız . 

TRABZON BALIKPAZARINDA 
Andelib Ucuzluk Türk Şenpazan ... 

~,~r;t rl - CıGl--. .-~~~ 
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