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Çocuk • • 

c-ıM.aıı• • al 
elllJI çok 

16r•nt olacatız. De
rilterlı ki ha11r sever bal

tımmn bu ç 1k bayırh işe daha 
•Dit blr mikyııta el tutmaslle 
pdaa llil•ıtln ve vuılaıı ue

loeol•, bHlanmm deba çok 
ll'braak bir duruma ı..ı edil· 
lllt oAaalta mutı:atkaktır. 

Haber aldı&ıoma göre, du· 
rı-. JObul taWbeala llfelloden 
"eki. bwada I04n, lolerladeo 
ta tok &O• prpaalaruwa a&Jlm· 
..... de ....... Olloıik, laU ID 
~ 1obol r•mıla!Uia bir 
katıDa iki tQrlQ Hvlncllrlleaekttr. 

Bu te19bbOI dahi. ba11r • 
ter llalkıllllllll alakamı artua-
tat ıllzel bir vealtedlr • 

B.lclr Sülıati Kalobızojlu 

Alman ordu
sunda mühim 
değişiklikler 1 
A.wa 6 &a.-Amcn 

•r6m ıaluelc lcamand 1 

~ı•ln• fO,~ ,,.;, ti.il· 
fltUiler ,.,ıhiuı, girmiıi 
Aorpaeral oltnalc lizere 49 
,.,.ualln ı•rlert *iiıtiril 
~ w ,,.,.,.ı Vonblom-
1.;, lle ıener.l FrllM:~n 
~- tli;er ontlört ıcneral 
~ tJuıgde •olwlilnıiflir. 

M.aderes ovası 
sular altuıda 

Adan 6- M.- en 
liliu gafM 1111.,.r

lerllon Getlls sa/arı lcahr 
..,, w 6itıin Mt1ntÜr•• ._ 
,.;, ,.,., ,,,,, •• lcal11U1tır. 

lzmirde 
Şehir iıleri 

Ankara 6 - /snair N· 
~ıeli ıılair /Jinalarıntlalci 

• .. rlerl """"1/aa ve 
•ı'1ına fliG'fllllGfı ipn 

f,«.ltıd• ıeçrniftir. Kodi/e 
~lınln tll lefpr w ,,.,., 
~ ltfftı• ı.Aılıat ko-1 
....,ı8'. 

e 
Çarş mb Cum e es 

/ 

ngi ter • 

HükUmetin sabrı artık tüken 
Aıık rt.c 7 ( A A ) / ai 't re g :-ıer l F 

lnıiliz gemilerine karşı 11apıla m k rr 
miştir. Notodıı lngiliı /ı - 'U. rn.e 'n n rtr le 

11 1·1938 tarihli •E Şebab• 
ı•zeteallllo muharriri Mehmed 
.E7ref ElkaUp QçQaco makale 
ılol, Aokarada J•Pblı SIJUi 
gOrQşmelere tahsis etmlşUr. 

Mubarrlr d11or ki : • S ya 
ballmlo ılyaal kısmına baıladım, 
•• Tclrk ılyaıl rlcallol ziyaret 
etUm· .Eneıa Matbuat Umum 
MQdQ Qn attUm. Aramızda geç. 
mit oıaıı uma ıaOktıeıııeyl 
b1 Aban Dekledecellm. Sonra 
E .not et Uısıaıa 11.QdllrQ Bay 
ŞQkrQ Ue IOrDfdGm. o uala 
aı1as1 bir k JDUfmada bulaadum. 
i''dı&l abYilll Dama dolaf'91Jle 
bu tooutmam~1111 a.,redllm• 
mealul tart kOJdU. 

.üarlclye Geael Sekreteri 
liaJ Numan Meaemeoctotıu Ue 
goroşmek temini lçla Emni7et 
umum MDdOrQoe deWet •tıa• 
&'1al do• ettim. Hıı lciye V ek81• 
t1ade Genel Sekreterın çalışma 
odallD• etrdJtlm zımaa kendimi 
• El ş l\.ıab • ıaz tesl namı 
takdl:Ja ettim. Hu rıh .. t ııut 
TGU.lfe -Surlfe mnzak rabnıa 
keallmealae sebep oıa;u~lur. aay 
Numan, bani nezaket e kabul 
elli •e • El Şebab " 1 zeteslol 
•• ODDD Surl1• mWeU 1n biz. 
aetlade lfpl 6tUtl J 11 it 88 k 
mHkll takdir etll&iol soy cdi ve 
11>racajım ıuallere c vap vere
oe&lal uılatU. Kendlaiae u l 
lerlml IOJ&edım. titr ız dQşQ dQ 
sonra bu auallere c v p v"r Jt 
lçla tetklkatta bulunmak. ve 
beyell •eklleıe teJfiyetı " z 
etmek llıım &eldii ol iOyl 
Sonra latanltUJc&an avdet ed n 
tekrar ıorQfmeaıJli .sttcli. A&Ac.-a 
o vakit t0nutu ıu•llere cev P 
••r•nla •DmkDa oı.uuauu 
iJAYt etti, 

k r . AB 

s •• 

r ~ Dtre1dllrll, Raıyuıc• 
B IR ;:o., KOt. KULAKSlzOOLU 

Fiati 100 Para 

ilan satırı 5 lcııruıtıır 

Uır:unsokak ; 63 • (ı6 • 67 

ON '-
15 ncıi gıl .) 

-
Kan Davası 

Kan Gütme itiyadı 

nelik bUtçeıı 
n Ur dır. Bu 

r , ı , kı p r, d rs leva· 
zmu parasııdır. HDknmet lale. 
bedt , fakir olaalına 111 otll•I 

Devam edecek-

teaılo eder. Talebe mlMtn1• 
yQzdQr. Bu~ JGI klrb 
tadır. Mektepte Jabua oluü. 
dOrt lr-klı, dOrt Efpü. ltlr 1-
ranlı, iki Balpr •• doku Ro· 
mın1alı Yafdlk. 8oB .. ...,. 
Irak Maarif Vulrl ile TQrklfe 
Mı1arlf Vetlll .,...... lıüJa 
talebeden daha fala bir •lkW 
uıUtDye kabala ~o, ....... 
reler olmuetar. ~ 
C mil Mardam TGrklJedla ,... 
çerken SurlJell blıtok taleMDID 
Drut Butltlllae mtcea
bltal ICU1aaeat 4W, Tlrk IDIUlı ....,.. ••k•ıta bal 
it•· 
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Tr zon ve 
havalisi resmi ~w 
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Boru parmaklık eksiltmesi 
Defterdarlıktan: 

Maaş cüzdanları değiştirilecek 
Defterdarlıktan: 

Sandığımızdan maaş almakta olan mütekcit,e tam ve 
eramilin maaş cüzdanlarını değitirmek üzere 23-2 938 
t11rihi ıe Kadar dair1tmize müracaatları ;:, n olunur. l - 3 

-- Z--. -!vfekttp şehadetnam;mi zayi eyledim. Yenisini 
ayı alacağımdan eski::.info muteber olmagacoğı 

ilan olur.ur. 
V olc/ikellirin !laylccik köyünden 

Midilli oğ 1u :" us11f 

ret 

va lllll e 

dı 

Kira 

8 ŞUBAT 7938 

a vardır 

kuroşfur Satış umu-

n /, ( ıı' nan kami1:gona 
3-4 

Vaki Mevkii I t i Muhammen bedeli 
~- ..__. 

Mezarlık camii Akçaabat tarla 350 
75 !/urba eti ri:ıden Yol su 

çi t içi ke eli lastik çizr e 
Eksiltmec;i 

De 

Medrese ,, 

v ıf lor idare ind 
Yukarda yazılı vakıf ake t 

n1ebni yeniden artırmağ·a çıkarı m t r. ı 
beşde Vakıf!ar idaresinde yap lara t r. 
Vak flar idaresıne gelmeleri ilan olunur. 

,, 

l 're ı 'dc1 t 1 eıi in lıilar 11 a 
sİ O- -938 günii saat on 

Ltel ı 1 rin teminat akçe le rile 
2-3 

t Demiryo lan 10 c s. ie me Müdürlüg" ünd n·. Gayri men u s 
Kö9ü J ' ·ri M M. 

l\1uham~ek dedeli { 1800) Iıra olan ( 200) çift içi keçeli lastik Meı:arya Fmdıldık t.J.r'a ev arsası 
14 N RE. U. N. Lira M. 

çizme idaremiz e İ nümunesi ~vsafına u gun alnrc;.k 22-2-938 salı günü Kilj5e ve m l ı P arsası 
soat 15 de Erzurumda 1 O cu işletme binasında İşletme Komisyo:ıu tara- Hos~irasya Fındıklık ve t..ırla 
fından aç k eksiltme usulü ile ve Erzurumda teslimıedilmek üzre mubayaa ,, ,, ,, 
edilecektir. Def terdarlıkan: 

55 I 
( 

70109 
11947 

24 26 

70 8 
11 99 !O 11 

-- -2270 720 M. 
20 M. 

615 315 E. 
548 549 616 360 E. 

. Bu .işe g'rmek istey~nlerin ~anuni vesikalarile birlikte ve j üzde ., Yuka "lı cins ve eı1sa/ı y?zr/ ç1 g yrı m n~u "üa _ m·ill<igeti peşin para 
7.5 nısbetınde pey akçalarıle komısyona muracaatlan ilan olunur. ı e satılmak uzre 25-7 -938 t ._ " " n o 1 b ş gun muddutle açık artırmaya 

Şartnameler paras z olarak Erzurum da İ letme Komis 'Onundan k~n~lmu~tar. utekı /erin yüzde 7-' te':1inCJtı muv kkota makbuılarile birli/ede ihalı 
T b d D ·l t Ot b" d ;y d H dş d D} J D ' gurıu olan 9-2 :::38 Çarşamba gunu saat 74 de Dd//e·darlıkta toplanacak kom/ı .. ra zon a e"V e o us ura~ın an ve ay arpaşa a ev et e- tl " ,ı1. · lJ ) K · d • 9ona muracaa an . .,-T 
mıryo arı .satına mı omısyonun an tedarik ~dilebilir l - 4 · 
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