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SAYI: 218 
G ÔNDELlk .. GAZETE . .,.. 

iDARE YERi 
Er7.unım Gölbaşı DOÖU Basıme,;I 

Pazarlulden maad• hergl1n çıkar 
Sayısı her yerde 5 lmnıştur 

Basılmayan 11.zılar geri verilmez 

-
Almanlar. Avrupayı Gene Korkuya Düşürdüler 
Manevra yapmak için hazırlandığı iddia edilen ordunun başka 

bir maksat takip ettiği söylenmektedir 

Çekoslovakyanın nasıl bir kıskaç içinde bulundu{Junu 
gösteril harita 

Alman gazeteleri, 
İngilterenin Çekos
_lovakya ile Südet 
Almanlarının arası
nı bulmak i.çin yap
tığı tavassuta. karşı 
birdenbire ateş püs
kürmeğe başladılar. 

Yeni Hatay mebusları 
• 

ikinci müntehip seçimi bitti. Mebuslar 
ayın otuzunda intihap edilecekler 

~illetler müthiş 
bir badireden 
korkuyorlar 

Seller bir çobanı ve on sığırı alıp 
götiJ.rdü. Bütün tarlalar harab oldu 

Avusturya - Mıcaristannr aı san 
amlrarı bir Alman har~ gemisini• 

denize. indirilmesinde hazır bulunacık 

H'AZIRAN 27 
Güzide tarihçimiz· Bay Abdürrahim Şerif gazetemiz için bu 

isim altında bir seri makale hazırlamıştır. Üstad yazılanna şöyle 
başl,ıyor: 

'· Yüz; on sene evvl' Hazir.ınm yedisinJe birinci Jef a olarak 
Ça.r qrduau Erzurumu naııl aldı? - Galip Paıa kimdir? ~ Framıs· 

edibi Şato Briyancn Paıa ile görüşmesi!,, 

Bir iki güne kadar neşre başlıyoruz .. 
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Doğ dan Ha erle Erzurum gazeteleri 

Yasak tabanca 
taşıyanlar 

Tortumda Diyadinde 
yeni binalar 

Erzurumda gazeteciliğin bir asra 
• 

v 
yakın bir mazisi vardır. Bu maziyı 

yagmur ve 
dolu afeti 

kısaca gözden geçirelim. 
Diyadin [Hususi] - Yeni belediye Erzurum, bir 

binasıntn fnşaası bitirilmiştir. Jacdarma çok vllayet'e-
Yusufelili Ahııed oğlu Sabitin Uze

rlnde tabanca olduğu halde um•Jmbane 
ye K'ltmtı olduğu görülmüı, tabanca mu· 
sadre o'.lilmlş, kendisi de evraklle Ad
liyeye teslim edllmlştlr. 

Sarıkamışlı Kuyumcu Hüseylnln de 
nzerinde tabanca ile dolaşdıkı görülmüş 
tabaııcası musadere edllmif, kendisi Ad
li yeye verllmlştir. 

Aşkalede yeni belediye ve 
Halkevi binası 

(Baş tarafı 1 incide) subay evinin taş ftıi de hemen h9men rımıze naza-
eden kasabanın önünde, su kenarlarında blllrilmek üzeredir. TaşlJ;ay nahlyesln- ran çok llerl
bulunup da idrake gelmiş olan tarla, de de bir karakol binası yapılmaktadır. de kültür ha
bostan ve çnyırlann büyük bir kısmı ba- Yeni zapılan şoııa kazanın yedi kllomet- re ket l erine 
rap olmuvtur. re şimaJinden geçmektedir Kaza bir sahne olmuı 

Ksabada da dört evin bir kısım dı- şosa ile bu yola batlanacaktır. şehirlErimfz _ 
variarı yıkılmıştır. den biridir. 

lıçebaybk binasının da bir köş~i Tatvan haberleri Fakat maııle-
yıkılmış\ır. . Tatvan, [ Hususi ] - On beş srün stf, bu küt-

Hamdolsun, nufu~ca f~zla za!ıat yoktur. mezuniyetle ayrılın ş olan Bitlis valisi tür sehrln\n 
Şimdilik tesblt edıldfğı~e- gore~ seller Rafet Şahin baş mezuniyetinden avdet birçok dü~ 

Aşkale, [ Husuo;i] - Kıymetli hba- on kadar sığm alıp goturmüştür.Bu ıı- ettiklerinden kendisine vekalet eden ıran htnala-
yımız Hqlm lşcan'ın her sahada kua- ğırları güden 1~33 doğumlu kasaba hd- Tat".'lD Kay~akamı Salahaddin Ahığ da rına, tehrlp- • 

mıza gOsterdikleri alaka ve büyük yar· kındsn Çoban lsmail oııu Mustafa da buraya dönmüştür. Kaymakam yeni ya- ere, yangın gibi felaketlere maruz kal- ı Gibi yaıı'arı ihtiva eden bu nüshalar~~ 
dımlaroıdan olarak, yeni~ a yapılaca~ ortadan kaybolunca, onu da sellerfn alub p1lmakda olan bük-O.met konağı ilk okul ması yüzünden bina kütüphane gibi pek öyle başmakaleye imzaya tesadıl 
olan belediye ve Hıdlevı binası için götUrdüğüne hükmolunmuş ve araştır- ve Jatdarma subay evi b1nala;ını sonba birçok asarı meyanında, memleket tari- edilmemektedir. ' . 
tahsis ettikleri 3000 liraya, bu hususta malara başlanmıştı. Nihayet zavallı Mus- hara kadar bitlrtmeğe çahşmakdadır. hini aydınlatacak diğer vesikaları da Son zamanlarda bu gazete « f.rııı 
belediyenin büdce.slne koydu§ıı 1500 11- tafanın cesedi kasabanın yarım saat aşa· * Van gölü işletmesine ald Cüm- mühim miktarda zayi olmuştur. rum » adını alarak yeni harflerle peşrtr 
ra ilave edilmek surettle, 4500 ltrelık ğısında, su. kenarında bulunmuştur. _s~l- hurlyet motoıu tamir edilmiş ve saya Uzun zamandaııberl muhteltf matbaa, dilmiştir. 

4
, 

kısmı ekslltaıeye çıkarılmıştır. Yakında lerl~ şlddetıns b~kın k~. suıarınlblot~r: indirilmiştir, gazete, mecmualar çıkarılmış bulunan bu 28 Birinci Teşrin 937 tarlb~ 
1 füılesl yapılarak İDş1ata başlanacaktır. d?ğu taş ve kum ar Musta;anın f zses ~ı Dost sevgısı şehirde bunlara ' ait derli toplu veıalk, Cumhuriyetin on dördüncü yıldön1lIJlıl~ıı 

• .... A bıle parçalayıp sıyırmış ardır. ıva 1 tahsis etti§'l nüsha bu azeteıt 
Jlummayı kallaı çoban yalnız belindeki kayJşile çırçıplak Umumhane de Çeşmiour isminde 

1 
• 

8 
g 357~ bir kadın, kendisini dostuna acındırmak sonuncusu 0 up ayı · vakalarında olarak bulunmuştur. yıl 7l ,, kayıtlarını taşır. "~ 

için bir mlkdar permankanat içmiştir. 8 Sahife olarak çıkan bU 'ı~ 
Ankara [Hamsi] - Ztraat vekaleti Kars haberler·ı Umumhanedekiler hadiseyi p'llise bil ' nüshada ytızı, resimler d8 ol 

bundan böyle zuhur edecek hummai kal- haber vermlşler, Çeşm nur derhal çıktığı gibi eskilere nazaraO ·ıs 
lAt vakalannda, gerek. hayvanla·m, ve * Van Belediye reisi Şaban Baysal doktora götii·ülerek midesi yıka•ılmış'ır. dukça ileri bir teknik farkı ~~ıe· 
gerekse hayvan maddelerinin ve bun- Karsa gelmiş ve b'r kaçgün kalarak av- Bir öküz hırsızı çarpar. Bu gszete, 319 tar~ıııt~ 
larla temasa gelen bilcümle, eşya, ve det etmiştir. Dumlu nahlyes1nln Çlpak köyü hal- rinde yanmış olan eski hükılb'' 
eıhuın dezen feksiyonlan için tercitıen * iktisat Vekaleti ö'çü ve ayarlar kından Aşur oğlu Az'z'in Çıpak, Gün- binası ya~ındaki matbaasıPd• iS 
sutk.ostlk kullanılması içln vıllyetlere genel direktörü Niz ıımettin Ali Karatan görmez, Akdeğ köyleri sınırı dahilinde sılmakta ımfş Son nüshalıtl 6, 
tamimde bulunmuştur. Bunun için ayrıca Ardahana geçmiştir. Çıpak muhtarı Nedlm'in öküzü ile be- koUekslyon vesaire bulmak bugün ol- şimdiki Erzurum Vilayet Matbaası" 
birde talimatname gönderm'ştfr. • Ôdevlerlne dikkat dmeyen on raber otlamakta olan bir çift öküzün- dukça müşküldür. ta'bedl1m!ıtlr. &' 

l l d · beş muhtar seğlık direktör.üğnün teklifi den boz renkte olanı Çakran mevkllnin Hususi ellerde perakende, veya Ş1mdtlik ediudlğlmlz meJQmat• ~e 
Patnos tar a arın a muzır üzerine ihtar cezaslle cezalandırılmışlar· kale denilen mahallinde bir meçhul toplu olarak burada çıkan gezete Vf re, Erzurumda ikinci olarak çıkan i'ı,. 

böcekler d r. şahıs tarafmdan kesilerek, yalnız deri- mecmuaların buluodu~unu memnuniyetle te meşmtlyet sıralarında intltara b'!ı~ 
Patnos [Hususi] _ D?dell Sarısu • Yıllardan beri su barkları mu~ıtel sinin götürOldüğü ve etinin orada hıra- fş1tlyorsak ta, sah'plerfnl ikna ederek van « Sedayı şark» olmuştur. N11 1ı1 

ve merkez köylerinden bir kısmında bir ha'de bulunan lğdırın . Allkızıl koyQ- kılarak k.okduğu tahkikat neticesinde onları layıklle görmek, tetkik etmek Beyin başmuharrirllğlle , haftada 1t 

1 1 'I mbul böcekleri istifa etmiş nün suıam~ kanallannı aç. ı ·mağa muvaf anlaşılmıştır. Hırsız aranmaktadır. imkanını henüz elde edememiş buıunuyo- defa olarak çıkan • Sedayı var1' '~ıd 
tara arı a fak olan Kamunbay İdrıs Kocı:oğluoa p t tel afda ta ·nıer ruz matbaıtSl, belediyenin yaptırdılı pıır_.I~ 
Ye zarar verme""e başlamıştır 11 ziraat ıı· k kd' il 1 os a ve gr yı . tıe· 

& • v ayet ma amınca ta ırname var m ş- Fakat b la ıc, ide ettl""I yukarı kısmında, Esat Paşa maha 
muallimi lıçeyl ziyaret ederek raporunu tir. E zurum Posta, Telgraf Müdür Mu • un ra rasmen e & • 

vermiş, ona g-öre tedblıler elınma~tadır. * Kars memleket hastanesinde on avinUğl Kalem memurlanndan Ahmet mlz bu küçük mal-O.matı 
· tt bin liralık tamirat yapliacaktır. Ciran oğlu terfian Hınıs Şefliğine, maki- daha ziyade bekletmek-

Bır at çocuğu ağır sure e • Şehre getirllen Borluk suyunun nlst Sabri de Zonguldak maklnistllğlne tense biran evvel neşrini 
yaraladı abonelere tevzi fçln altı bin liralık mal- nakledilmişlerdir. faydalı bulduk. 

[ t 1 - Ge e lerde zeme getirilecektir. Pazarlıksız alışveriş * *. 
Patnus, Husus ç 

0 * Cüzam hastanesinde yapıltcak B ada ld 1·1 k-1 
bl ., · bf k bi iş için ya Kamutayın son toplantılarında ka- ur ' maz e.. u -r .. öy.Q çayır çe_r en, r . yeni pavyon yakında eksiltmeye çtkarı- ı· h ketl · d 
Dına gelen kendi koyünden blrısl, atını lacaktır. bul etmiş olduğu pazarlıksız satış mec- ur are erı arasın a 

b k t B d at Çocu""a burlyetı'nı· koyan kanun 1 Ey1u·1 t938 bllhas51 gazetec\llk sayıl-otluna ıra mış ır. u sıra a & • Kars - Erzurum üzerinde Soğanlı 
1 bt ıft ak Yavruyu ba tarihinde merlyete glrec'"ktir. Ekonomi maya layık bir vaziyet mütb ş r ç e vurar • - da~ındakl bakım evi tam!r edilecektir. " 

şından ağır surette yaralamıştır. Çocu· Bakanlığı kanunun tatbiki etrafındaki gösterir. Gazett-ıcilfğln bu-
aun hayat\ tehlikededir. hazırlıklarına devam etmekte ve bıledl- rada hemen bir asra ya-

H AVA yelerin vazifelerini tesblt etrnektedır. kın mazisi vardır. 
inhisarlar Başmüdürü Bskanhk, kanunun ilk defa tatbik edile- GazetecUfğin tarihi, ~ - ıf"j 

Teftişde 15 - 8 - 998 aut 14 r•poro ceği Ankara, İstanbul ve İzmir şehirleri Erzurumda, 1866 ad intişar eden de, lzmir oteli civarında tesis edll~ıet8-
lnhlsarlar Beşmndnrü Saffet Kah· Rüzgar sürab: Sakin hakkındaki kararnameyi hazırlamıya baş- « Envarı şarkiye ,. ile başlamıştır. Haftada bir çıkan bu i ô•~ 

Rftzg&r istikameti: » lamıştır. Kararname projes1 p:ızarhksız Muhtelif fasılalaıla 70 sene kadar nin isml değiterek « Faruk » -qe odÔ 
YOilD tettlt için lsplre gitmiştir. Kuru hararet derecesi: + 28 O satı şın etiket ve işaret koyma işinin ıonra da • Bingöl • olup bir JJl bir ömür süren bu gazete zama zaman 

Ilıcadan dönüş Azami hararet « : + 29 O hangi maddeler hakkında ve ne suretle şekil de değiştirmiştir. Mesela: 922 ta- sonra kapanmıştır. 
Evvelki akşam saat 6,30 da lıcadan Asğart » « : + ıı.9 tatbik edileceğini gösteren httkümlerl rihlerlnde küçük k.ıtada, dört sayfa ola- • • • 111/ 

hareket eden Saadet otobusu kendisin- Rutubet « : % 29 ihtiva edec~ktir · rak çıkarken 926 sıralarında büyük 1 Mart 329 ta,lhlnde çıkar~11dl) 
ıd Yafıı:Yok s·ıo t nt ak ktd 6 Qtu" i 2 f 1 k 'Arkası4iJflGP den evvtl hareket ederek yarı yo a Hava tazyiki (Erzorumda): 611.0 ı yu a l m ı a a s n uzer ne say a o ata 

bozulan dfter bir otobtısün mOşterilerlnl « « (Deniz aevtyeslnde): 757 8 Ziraat Vekaleti silo mevzuunu ta- ç•ktığı görü!Qr. 
de k!mllen blndirme1e suretlle y~luna nıtmak gayaslle hazarladı§'ı (Siloları- Bunlatıo başlığında « Envarı şarki-
devam etmlttir. ..b t · mlz) uo.vanlı kitabını vlJiyetlere gön- ye, haftada bir çıkar, resmi Erzurum 

Otobüsün, içinde kadmlr, er~ekli, Bu gece DO e çı eczane dermlştlr. Çok kıymetli ve yerinde bir gazetesi; iktısadt, ziraf, sıhhi yazılar 
çocuklu 41 kisi balık. istifi halinde Efzu «Cumhuriyet» eczanesidir eser olan bu kitabı herkese tavsiye dercolunur • kayıtları bulunmaktadır. 
ruma . gelmişlerdir. edeblllrlz. Havadis, ııao, kararname, kanun ... 

1 S T EME M ·ı 
Roman: 32 Yazan Selim BABAN 

Rıza Şerif tekrar titredi, kendi kfndlne: de de geoe eski cazibe vardı. 
- Tıpkı Nermlnln gülüıü 1 Dedi. Rıza Şerif düşündü : 
Yalnız Nermioi bir az değfşmlş bul- - Mahir de görse çabucak tanıya. 

du. Bu Nermin Mahirin sovdlğl N ~rmfn cak. Esti Nerm~n öyle kolay unutulur 
dığlldl. «Bahardaki kadın » r.erde, bu mu? Esaıerleş'.Dlş Nermin .. O da şimdi 
kadın nerde? hep esmerlerle düşüp kalkıyor. işte tam 

Buna «Son bahrdakl kadın • demek istediği gibi Nermin 1 
daha muvaflk olacaktı. Çünkü yüzünde Rıza Şerlt eHerini uğuşturdu : 
g-eçen mevsimlerin izleri va,dı. Bir ka- - Bu gec9 vaktımızı bot geçirme-
.tının hayatında on sene bu 1 Şaka mı 1 mlşiz, dedi. 
O ince, o narin N.;rmln timdi şişman· • • • 
lamış, ağırlaşmııtı. . Rıza Şerli ne Mahirin yanına uğra-

Tubat tarafı, artık Nermin sarışın dı, ne de a'vukatla doitora görtındü. Er
da değildi Saçlarını boyamış, esmer bir test gece tekrar bara gedil. 
Nermin olmuştu. K<Jndlslne iyi bir masa bulmak, da-

Fakat bu cezri detJşlkllkte bile ge- ha doğrusu Çatıkka~ Osmanıa ahbapları
ne eski gDzelliğio eserleri vardı. Çeh· nın toplandıkları köş~dekl masalatdan 
resinin batıan o kadar bozulmamıştı. Be- birini seçınek lçio erkenden bara düştü. 
le a-özlerf, o alıcı bakıtlannın sihrinden Bu gece şansı projelerine yardım edl
blr ıey ıra7betmemlftl. Tebessümlerin- yordu. Çok geçmeden albndlf Mahmut 

ğöründn va Rıza Şulfln masasına en 
yakın masaya oturdu. 

Rıza Şerif o dakikadan itibaren bü
tün kozları elinde tuttuğunu anlamıştı. 

Artık oybn sırası k.endlslne g-elm\şll ve 
bu kozlarda oyunu kaybetmek ihtimali 

de yoktu. 

Fakat gene ne de olsa dikkatlı ve 
lhttyatlı bulunmak. lazımdı. Bu adamlarla 
eğer görüşmek mümkOn olursa, ilk iş 
onlara ltlmat ve emniyet telkin etmek 
olmalıydı. 

Filhakika daha ilk. dakikalarda o
yun başlamıştı. 

Altındlş Mahmut, ye!ll gelen arka
daşlarını selamladı. Arkası Rıza Şerife 
dönüktü. Bir aralık Mıhmut yerinden 
kalktı ve nasıl oldu ise geçerken, Rıza 
Şerlfln ayağına bastı : 

- Affedersin bey ağabey 1 Dedi. 
Rıza Ş"rlt: 
- Bilakis efendim, elz bsnl aff&dln, 

dedi. 
Altındlş Mahmut bu cevap üzerine 

muhatabına dik dik baktı. Bu bakışta 
tehditle karışık bir dikkat vardı. 

Rıza Şarlt vaziyetin nezaketini der-

hal kavradı. Zaten oturduğu masaya zlh· 
nen hazırlıklı gelmiş olduğu için, arhk 
eltndekl kozların en mühimini oynamak 
zamanı geldiğini anlamıştı. 

- Belki sizin ahbaplannızın masa
sına oturdum. 

- Yok, yok canım, buraya galen 
istediği masaıa oturur. 

- Eğer sizi rahatsız ediyorsam, 
kalkar, başka masaya otururum. 

- Biz rahatsız olmayız. 
Rıza Şerif sözünün arkasını kesme 

dl : 
- Ef eodlm, ben bu bara ara sıra 

gelirim. Resıam bir arkadıışım var. Bu
rada buluşmak için ona söz veımişllm. 
HAia gelmedi. Bet dakika daha bekle
yeceğim. Eğer gelme.zse gideceğim. 

Altındltı Mahmut « ne istersen yap» 
gibi omuz silkti. Rıza Şerif masumane 
bir tavır takınarak, gene sözlerine de
vam etti: 

- Ef endlm, ben bir az resimden 
hoşlanırım, bllmem siz de öyle misiniz ? 
Her zaman teşrif eder misiniz ? 

- Ben mi ? Ben buranın gediklisi· 
ylm be 1 

- Çok gttzel ı O halde ben her "e-

.-----------: ,,. 
Bu yazımız yalınız ga.ıj fi 

lere ait olup mecmualar tJ 

ayrıca bahsedecefiz. 

. de~ l ışln:de zatıalfnlzle teşerrof e 1,oı;,. 
demektir. Artık anladım ki, be\ ~'' 
arkadaş gelmiyecek. Yarın sab8 I 
tim lzmite gitmek ! ,,ı 

Rıza Şerif yerinden kalktı. 1 •t'· 
kadaşının elini sıktı ve bardan gı ~~ 

Bu gece lh'iyatlı davranıyor, rl r 
cağı suallerde ilk adımda pek ıı: ,~~ 
meğl münasip görmeyordu. Fıtk8 ıı""' 
ca da emeline muvaffak olmuşt&Jı er'lf1 

masadakilerin şüpheleri celbetııı tıl' ~ 
Nermlnle Ça•ıkta~ Osmaoııt e14I fı 

kada~ı ile tanışmak ne mühlnı ~şoı" 
Rıza şerif, yeni ahbabını se r''tı 

rak, bardan çıkarken, albndlş ~ 
arkasından gözetleyo!du. eıtdl; 

O da şapkasını geydi ve 1' J"f~ 
Mç belli etmeden Rıza Ş uf fi O ~ıı' ~ 
takıldı. Evine kadar takfp etti. 501ııŞ rif evine girince kendi k.endtoe _11e~ı 

- Nerde plnekledltin1 °610' 
Bu herif hayırlı bir mala benzeııı 

1
11 

ma dur bakalım ! ~if1 ~ 
Rıza Şerif o geceki mu vııttıı I' ıı' 

den son darece memnun, yatlJJ~ıı 
zırlanırken, Altındfş Maboıut 1''ş 
dönmüştü. O vakta kadar çaı,'~erdl· 
man ile Firuze de bara geıaı f ıJll) 

(.ArlU'' 

b 
r 
b 
b 
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EN SON HABERLER!> 
Uzak Şarkta Askeri Ha
rekata Nihayet erildi 

Miletler müthiş 
bir badireden 
korkuyorlar 

( Baımakaleden devam) 

1 Muhtelit heyet hududu 
tesbite başladı 

Çinliler bir Japon harb gemisini batırdılar,/ 
onunu da hasara uğrattılar 

Çiçeronun geçmiş zamanlarda 
sÖylediği bu sözleri arhk dinleyen 
kcılınamıştır. Çünkü beynelmilel hu

kukun koyduğu mamaları süngü ile 

tersine çevirmek yolları bulunmuştur. '1'okyo, 13 ( A. A ] - Sovyet-Ja· I nu hasara uğratmışlar, bü,ük bir barp 
. İtaly ınlar Habeşistani ilanı harp- pon anlaşması Uzeıine Çang Ku Feng'de gemisini de babrmıtlardır. 

43 Nakleden: S. A. 

Necib, kızcağızı 
mezardan cıkardı , 
Nazif, kızı bir ağaca sararak zavallıyı 

öyle bir dövdü ki ... 
81? işgal ettiler. Eğer harp ilin et- ki as"tert barakata n1hayet veri'miştlr Ç'nlller Honan cephesinde de bir Dudu başladı: iş bununla da kalma7, bldise şehrin 
!stlerdi, belki de Milletler Cemiyeti iki taraf aslcert mUmesslllcrl dünden iti· çok ş~blrlerl geri almışlardır. - Horasanda zabit bfr adam var· içinde ağ1zdan ağıza yayılmaya batlar. 
~tkanizması harekete gelirdi. Çin baren temasa geçmişlerdi. Hududu muh· 1 tOO .Japon boğuldu mış. Bir gün hacca gitmeye niyet eder Beri tarafta ise uvxllı kızcağız btt 
il telit bir komfsyon t!\bdld etmete çalışa· Hankov 1 t. (A.A) - Lumkay demir oğluna karısına veda· eduek: • Kız,mız vaziyete, dile düşmeye dayana~ıyarak 
e Japonya bu kadar dökülen kan- c•kt r. y.>lu civarında Snı nebd g'çmek jgte· kemale gehll, ee-rr ben orada iken biri· günden ınae zayıflar, hastalanır ve ni· 1 ilrcı, cesetlerin üzerine yığılan ceset- Çlnlilt•rle mubareb~ ne lıalde? yen Japon kıtaları kayı\lar.1a ık .. n Çin si talip olursa verin, bım ya g-elirtm, ya bayet bir l(iln ölür. 

~ere rağmen, biribirlerine karşı harp Şsngh"y; 13 [ A. A.] - Çın·o tıi- topcuları ta· afmdaa 14 kayık batırılmış· ıelemem. demiş. Annesi, bab3sı tabii baş'arlar ferya· 
ili.11 etmedilerse harbi «kanun ha- ırallrıdeki Çin ordusu, Şans• eyaletinin hr. Bu sırada başlayan şiddetli bir mu- Yolda Ntdp namında bir delikanlı da, takat ne çare. 
tlcj)) ad<I den ~eşhur Briyan - Kel- cenup kı · mını lstir:tat etmfşttr. barebede .Japonlar ricc.t.ı mecbur bl ıle arkadtı olurlar. Adam bu iencln Kız gömlllur. Bizfm Uç nikahlı lıe 
lOğ • k~ h.. tk• ld kl rını Ç n trpc ıısu ve ta•yareleri Goyaı:gl mışlar6ır. Japonlardan 1400 kadar asker tavrı harrketiııi pek bcğendltlnden kızı ıece kızın kabrini ziyarete giderler . 
İsb tnısa ma .. u~e ar 

0 
u a nehrlnd•kl jepon ha'p gem!lerfnden onu yalız suda boğulmuştur. ona nikah e ~er ve bfcce kadar beraber Necip derki - Ark1tda3lar, ben bu 

Clt etmek ıçmdır. götüıür. kız ~ağızıa güulleğlna aşık olaıuştum. 
bt Fakat bu mürailiğin arkasında JI 8 d •d • _J •dr _J Diğer taraftan oğlu da t'caret mak· AlJah onu aldı, yllzünQ görmek naslbol· 
. •ka bir hakikat var: Milletler lYIQ rı yenıaen Şl uet·le sadlle yola çıkmıf, o da başka zarif m&dı. Hasret kıyamete kaldı. Hiç ol· 
~diki modem vasıtalarla yapılacak isminde bir delikanlı tanıyarak hemş'r•· mazsa b'r defa oın lk~n olsun yü1üoU 
111!' h k k k l Ç" k.. b b ld sini oaa nik~hlamış. göreyim. b.ı .. arpten ço or uyor ar: un .. u om aya tutu u Bunların ikisinden de haberi olma- Zarif ve Nazif ikisi birden : ilitıkü harp vasıtaları tarihte go-
l'illQı h . d. 'di yan karısı da yine kocasinln tenbibi üze - Birader bakacaksan ş'mdi bak-

toıiş derecede ta rıp e ıcı '· re bir delikanlı da o bularak kızını nl· malısın. Yoksa kıyamet gününde onu 
Diinya çok daraldiğı ve milletler Loııdra 14, ( ~ A. > - Bugnn halyad:ın bir bay •t buraya sr~lrniştlr. Bu hey'dt kablıınııf Buııutı da adı Nazır imiş. Yal· sana kim verir? 

~~sı ınnnasebetler son derece biri- yarırıkl ariı>ml mndah~le komitesinin fçtlmaına glr cek va gö:ıU 'IOJer meseleslcin nız tetbirli davranarak czefaf • an ancak Bunun üzerine Necip hemen kabri 
Qı..: müzakeresinde bulunııcaktır. k 
"•ile b ·1 ld ğu için yer yüzü- otlu ve ko~usı avdst ettiği z•man yapı- açarak ızcıı~azı dışarı çıkan", ötekilerde ~~ h ag 

1 
•
0

• u .. . ' Madıid 14 (A.A) - Dün akşam asi tayya:eler burayı şlddt:t : c bom'cardım 1n l ğ öl · ı gelerek yüzünü seyre dalarlar. 
k erhangı hır koşesınde patlayan etmişterdfr. Bomb•rdıman esnasmda 24 klşt ölmOş ve 56 kişi yaralanm· ştır ac Bul ı s _zdetş'l>ış .er k hactan, oA-- Fakat·, Zarif bı·r do'"tormu". Kızın 
~ ll:ıuharebenin birdenbire dünyayı _ · r mu e Ronra ocası r. • y 

' lu tlca:etten d~nn ı:ı ca evde üç tane gü· yüzüne dlk"atıa bakarken h!lyat eseri 
cısı ihtimalleri ç~k kuv.~et~dir" Al el V' h d . l h •ea• bir araya gelmez mi? iÖıünc3 arkadaşlarına dönerek: 

ltu Deınek oluyor ki, bugunkü. mıl: manya a I a u l a ev - Hepsi şaşkına döndüler. Maıı:afl - Atkadıışlar bana kalırsa bu kız nı. 
~er kuvvete müracaat ettiklerı 'J birbirlerine kabahat bulmaya hakları da memlştlr. Kalbi durmuş Fazla teessür 

ıq~an dahi, bu t~şebb~sü . m~d~t d l ~ •d • _J J tl d • yok~. . . ve heyecan sebeblle kan hllcum etmiş. 
~()l''8ında bırakmagı munasıp gor.u- ar ıgı yenı en Şluue en l Uç gftvct;den blrı olan NPcıp söze Bundan bir az kcn almak, vücude ma-
'll lar. Fakat düşmanı yola getır- başladı: saj yapnak biraz d. dövmek !Azım yal-
tk içi d k te müracaatten Berlln 13 - Geçen Haziranda Ya· - Kızı babası ban1 vardi. Ben be nız bu gül endamı kim döğmeye kıyar? 

~ltiQ ... · n le Buvd~~.. .1 d d.. hudllere karşı, Avusturya ve Almanya- fstanbulda çıkan ı·kı· pinbden önceyim bu i~te. Nıszıf &tıldı - Bu ı1ı bJn yaparım. 
ıı.. ~•yor ar. u uşunce 1 e e uş- d i b ı har ket son dere d- k 1\•- d d h r d ~ıı ~lla .. . . ~ a yen aş ayan e · tıdnci nikahlı Zulf - Kızı, kardeşi onu ovpıe , v.um en 11 a ena eı. · 
foh.... 1~arşı gonderdiklen kuvvetlerı, ce şiddetini arbrmıştır. ltalyanın da Ya· gazete kapatıldı b e dt 0 da babasl mııkamındadır. ya? Eğer siz tdh1mmUl ederseniz mese-.... a ıt t•b' t t l . aoa v r . 

C eye a ı u muyor ar. • hudilere karıı aleyhdarane bir vazıyet B sın Kanununa ayk,• ı neşriyatla· Ve esa!Jen ba'Jasınm iznlle yapmıt t .r le yok. 
itli leçen sene Alman harp gemı- alması, Almanyada son dertcede mem- rından dolayı t~tanbulda ç ı k~n « Tan • bu işi. Diyerek kızcagızı kaldırıp bir ataca 
ı.. 8Panyol lı'manlannı topa tut- nunfyetf mucip olmuştur. b 

1 
B d e i sö verdi . a ar, z vallıyı öy'e döherki bu-tu-n vQ-... ';l Al d Gö be s gaz ~tesl üç ay, •Haber• gazetesi bir Nıız ı f - .ra ıı :;nn s z & 

~il ,'rdı. Kimse ses çıkarmadı. Rus- son sö~:dı{ır~fra~~':uktand:::ıştlr ki: buçuk ay icra V( killerl heyeti kararlle kızda b~nt ıAyık gô dil. fünl::ı hakkım cudu kırnrır ve yavaş yavaş harekete 
1 

Mançu hududunda da Japon "' d ld·ı it ı ı kapatılmıııtır. hepinizden üstOndnr. başlar. O sırada birazda kan alırlar, ıcıt~ı -«.-.ere en ge ı erse oraya g sn er v - • d k k 
1 

ili 
t' arı birkaç kilometre Sovyet top- Artık b'zlm omuzlarımızda yük olmasın Hırsız tahsildar Derken, mese'e kmşır. Uç gUveğı er en ızcağız d r verir. 

lcıarı.. · kt b · .. d'l l y h dil Al da Nasuonal benmdlr yJk s0 n ndlr diye ağız kavğa Bu sefer üç arkaı:ta, tekrar münaka b ~a gırme e eıs gorme ı er. ar. a u er, manya .J 
1 

[H ' . k d b 
1 1 ı Qİrk be · ·· 1 h • dise- Sos allst lbtllill oldutuodan haberleri Q'Jır ususf] - Zimmet ne 550 11· sını böylltntl~r . Bu va~ıyet arş s ıı a şaya a~ ar ar: 

~te aç seneden rı oy e a / lbl d 1 çek aldanır ıa ıeçirerek frana kaçtıaı rlvıyet edl· kızın babası Zabit şaşkına döner. Kızı Necip - Onu ancak ben almalıyım 
bitj Şahit olduk ki, bunlardan her f'0 

'!uf g avranır arsa, - len husu t mubaseb.: tahsildarı Niyazi· hanktaine verecetlnl bir tüdü kestire çünk.O t~er mezardan çıkarmasaydım 
't~ eski zamanlarda, iki devlet ar. Hila Yahudilerle ticari münasebette nfn kay:ll tHkin ed'Jmiıtlr. mez. nereden bulacakdız. 
~t· •tıctaki siyasi münasebetleri kes- bulunan Alman tacirleri beryerde hakaret Zarif duramaz - İyi amme, eter 
~t &~. arkasından da muharebe ilan görmtktcdlr. Yahudilerin doktorluktan b n coktor c.lmaısaydım, ö.nyü ne yapa-

'-ıtgc k•f l bT d. bışka dl~er b!r çok mesleklerde çalış· ı ç T o R ı• z M c ıktınız. ŞUphJ yok ki ben daha ~- &ll<r" a 
1 h~ek~ ı ırl ı. A b. malan da y sak edilmiştir. çok ona n Us:ahakım. 

~h 6 un u umet er umumı ır Borsada hiç bir Y"hudl bırakılma· H 
l· -"' h li &i emen Nazıf atılır - Pek ala, siz ~ a 'nde, memleketlerinin nasıl m ştır. Alm8nyada tababet lcrasıodan • • lklnlzıte onu dövmeğe cesaret edemedi-

~ ~d~he~neme döneceğini pek iyi men edilen Yahudilerin miktarı yedi bl· /zzef DELJÇA Y nlz. Halbuki ben onu iyice sararık 
le~ r~ılly} erı içindir ki, ihtilafları harp oe yakandır . adam .L ıllı dö 1dUm. Bu .sayede C.:1rflıJI, 
"'' llİ)01 a halletmekten son derece çeki- Japon Hariciye Nezareti Adana, Mersin gibi cenup ı ıe•!nde soğuk sulu, temiz ve Şimdi asıl o benim olmahdır. 
tı ,f dil\et '~· Fakat her memleketin ken- vilayetlerimizde detil; lzmirde, seri.n havalı bir yer bulurum? n Bu ıunlada kalmazlar, Uç kişi birbl-

1 ~-..d Rore tatmin edilecek ihtirasları Müsteşarı Ankara da lstanbulda, hatta Trabzonda Diye düşünen vatandaıların rl:ıe gire·, s·ll' toka·. gırla gider. 
~ b,ıı •t. Bu ihtirasları da uzlaşmakla Arı kara, 13 (A. A) - Jıpon Hart· sıcaktan boram boram terle- Erzurum gibi bir yeri de Akıl- Bu manzarayı teessn:-ıe seyreden 
•i1'.ıf \it etlbek m·· k.. değildir. Bu ih- clye Nezareti MQatfşarı dtın burafa ge- yenleri dü,ündükce, bircok ek- /arından gecirip gecirmedikle- zav Jlh kız::ağız : 
"ı. ,ı_-•lar b k' um un . • lerek, Hariciye Vtkaleti umumt katibi ' • • ' - H ye.ita iken sizin yüzüonzdan 

• ti t' ~ t a ı kaldıkca ve sılah yarışı Numan Menemerc\oğlunu ziyaret etm'ş· sik/erine rafmen, Erzurumun rini hatırlattı. Buraya 11elmeğe dillere do~ um. Ôlllm de: elinlzderl kurtu· 1' '.:ıı1 ı..: · ~lb h il d tik ·· .. l k b h k l l v 
t IY.J -:ıtilld ıı e evam et çe, gunun miştir ~az-tecilerl kabu eden m~ste ı ı sa a ı, serin a ıam arına yeltenirken Erzurum için söy e- lamsdı, ıimdl de beni bu vaziyette bı· 
J~ d~b: beşeriyetin ve medeniyetin şar bu zıya · etin resmt hiç bir mahıyetl bayılıyorum ve içimden: nen mübalağalı lafları hatırlıı- rakhnız, birbiıiolzi öldUrüyorsuouz. Eter 

' ~r" ~11 •ltce ~. .. 0 . b' b d" d olıııtd ğırıı ve Hariciye Vekaleti umumt _ Oh! /yi ki buradayım, 
1 

b 
1 

be 
e..ıt ı" ~ldabbili'l:rı mu tış ır a ı~e en kltlbfnl hususi surette ziyaret ettiğini dım. Erzurum! Yurttaılarımıza s zde !r parça 'nsan k varsa nf evl-
~I ,~· DO~U söJlemtştlr. der gibi oluyorum. Eh. Bazan bile ne kadar tanıtılmaya muh- me, anneme ba'>ama götürün. 

ttı,~'' lt~ıya d A vusturulyaya aiden okuyucular bu düşünceme: tac! Demesi üzerloe yaptıkları işten bir 
P \( O U 8 T ıı·f d. ki · T az utanırlar, knıc.ayı aUrü:tüyU bırakıp J,ıı k ' r usun muhacı"rler - ese ı. ıyece ermış, l k d 1 6 • "' Tren yapı ıncaya a ar k vln aet'ri ler llVvetl d. · zararı yok. Sade sıcak mıya? ızı e e • 1 r , 

1 t> en ırıyor Lonrlr.ıı . 13 - Haziran sonunda tu· J ıehrin imar faaliyetinin 1üphe- Tabii evdeki aevlrci takdir edersi· 
~• "<>ıtı J • ı - k d atanbulda bir de ıu kıtlığı baş-ıcvp1t 'ılı:ıı a, H - Ordu clhütsm\arının ar· tu an lstatlstık ere gore, o va.kıta ı ar siz arka cifti; elektrik, cadde ı . z. AOtün aile s3vfnçten çıltına döner· 
,.- ~ t~ ı ~: İçi 1, Raşvekil ile Maliye N. z rı, on iki ay zarfında Avusturulyaya 7.284 lamıı. Halk taıdelen, kocataı, ve biraz da gece hayatının baı- ter T~'ırar h&dlse al6vleomek üzere 
~11~"· ~11~ 11 bava erkanı hıubiye r isi a·a· mUbecir gelmfştlr. Bunların çoğu İtalyan ı karakulak sularına hasret fe· l ik ' n k z, heı tByf baıleder: 

sO • li~va- ve Yunandır. kiyormuı. layacağını, ağa<;larla, inıaal ah B d .. 
1 

•
1 

_ t• 
1 •tttB iır - e.dtrn ın01aktrelerd 0n so •rs d k 1 _ il . . 

1 
. l . b - en ma em. o muş um, yen · 0:1°' ~ıranı bazırlanmı~tır. Bir hafta a kaça cılık i Halbuki bizim burada bol guze eştırt en mesıre erme u Ofn dirildim. A~tık bu dQnyaya f.ı.zl• 

. il ~'a, ı:-.ll"og-ram ınuclbınc", yeni batar· Ankara 14, <A.A) - Son bir hafta bol, kana kana içtiğimiz akpı- mevsimde yurdun başka taraf- a 'Alrn duyamıyorum. Ben odama kapa· 
ı,J'f"~ ~ l· ··'l\ l'dilecektır H v ı k•uv . t'ui · z'\rfında gümrük ve ksçakcılık muhafaza nar, Tabakhane, Yazıcı, Cen- /arından yayla suyu, yayla ha- nacağım ibadetle meıQul olaca~ım 
,ı• _. h ~ll ı\ij vazfy<ıti kat uö ülmerr.ck· idaresince 14 kaçalr.cı, 56 kilo inhisar vası arayan halkın vagon va- Der ve saPlarmı keılp bir ab&ya 

V'. b net pınarı ... nın gÜ7e/ ve •otuk " 
el• t I• kaçağı 1300 deste sığart: ka~ıoı, 456 ki- suları da caba! gon taıınacağını ta•avvura bürünerek rah'b:h:r ılbl tarıkl dUny• w•''· t~~I. .ıl"ıo Dıt~ · ya gazetesi, t knik te lo inhisar ksçe~ı, 1 kilo uyuşturucu daldım. Ne tatlı hayal detil 'lur· ıle~} ~.~~t sııY:!sln 1e ı ! zun sürecek muha· madde ve 1000 Türk lirası, 56 altın, 12 Bütün bunlar bana, oralar- w ·? 

ı U'' ~~ " tık tarlb~ kar:ştı~.nı yaz · tüfek, 324 mermi ve 10 adat kaçakcı da "Acaba yurdun han11i k6- 1• 

· qayvanı ele ıeolrllıiılftlt. - -



Erzurum gazeteleri 
( Blllı 1 incide) 

l,aılanan • Al bayrak 
g-azeteslrıe gelıııcf', 

DOGU 

Trabzon Askeri 
Satınalma 
Komisyonundan: 

16 A<}ustos 1938 -=== 

.,.... __ ,_ •rıurum Vtllyet Matbaaıında ___ ..... 
Ba1Iık., Duvar ve El· llAnları, DeUer, Fatura, makltus, Cel-Yel. 
llarıvtslt, Amele karne•l, Evrakkalemlerı, lıluhasıebet Huawatye, 
-.e Naftalara aU BUt\mum Evrakı Matbua, l[Uü, Ehllyetaa•• 

Sıbbal ve H'üvlyet GO.Zdaaları 

UCUZ ve NEFİS BlR SURETTE TABI ismine lAyık. blr 
faaliyet göstermiş 260000 iki yüz altmış bin kilo un 
olduğu anlaş1hyor. kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ve Hart.; Vllayet.l~rde• gönderilecek atpartfler sOratle lllur edUJr . 

Süleyman Necati- Tahmin bedeli 35100 otuz bet bin yUz Adres: Erzurum- Vi/8.yet Matbaası 
nln idaresinde çıkan lira ilk temiııatı 2632 lkl bin altı yQz 
hu gezete Müştak otuz Jkf lira 50 elit kuruıtur. EksUtmeıi 
Sıtkı, Salim Polat, Fuat Sabit, Karahan gösteı mektedir. Bu tarihlerde haftada 26 - Ağ. stos - 938 Cuma glınü saat 12 
zade Eedlp, Bahri Yalvaç... Gibi kıv- iti ddcl P.azartesi ve Pcnş'lmbe günleri de Trabzouda Askeri Satınalma komls
metll yazıcılar elinde memleketin bub· çıkm~kta olup, idare yeri olarak Tış· yonunda yspıltcaktır. Şartnamesi her 
ranh zamanlarında mlllt cidalin başlan- msıtazalar tar$ısında Al bayrak matba- gün komisyonda görülebilfr. Teklif 
ııcı sıralarında milliyet duygu ve mefkQ.- as•, gösteriidiği gibi; ikinci saytaDıo mektupları belli gUn ve saattan bir 
resini muhitine aşılamak için son sonunda. ( Albayrak matbaası - Yüce saat evveline kadar Komisyon Baş\can- • /\ .ımetı r.ı~.ı.. .. • 1 

1rayretle çalışmıştır. Erzurum muhitinde, !yurt) kayıtları vardır. lığına verilmiş veya posta ile gönderll-
g-engliğl üzerinde yaptığı tes\r kıymetli- Dört sütun üzeıine 2 sayfa olarak mtş bulunacaktır. 

r ~ "' 

ctlr. çıkan ıazetede ekseriya milli cidal ve ( No 636 ) 4-2 TOPANE Terazileri 
Korgre sılarmda ve kurtuluşa ait amale att başmakaleler, diğer taraflann 

yazılarile yalnız gazetecilik tarihi da da yurdun Şark ve Garbindeki mü· 
de~ıı. inkılap ve edebiyat tarihini de cadelelerlni muhtelit dUşmanlarıo emel 
alakadar edebUlr. ve teşebbüsh,rine dair haber ve hava-

Erzurumun sukutunda tabiattle disleri vermekte'.iir. 

Sarıkamış Askeri 
Satınalma 
Komisyonundan · 

Türkiyenin En Biırinci Tcı·a2i 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

1:nora111dıt Sahf yeri: NEŞET SOLAKOÖLU •e Ort1t(Jı 
susarak, sonradan btr müd( ~t daha çıkan Albbayrak gazetesfn1n çık.tığı ilk 
bu gazetenin kahramanlık sahaelerlnl matbaa şimdiki hükumetin karşısmda 
canlandıran yazılarını bazı İstanbul şimdi mevcut olmayan ittihat ve terakki 
iazetelerl de iktibas etmişlerdir. kulfibünde imiş. 13000 kilo sabun, 500000 kllo arpa 

Mesela 336 tarihlerinde çılran nlls- Ourduııun gazetesi olan 4( Varlık,. kapalı zarfla . ekslltmeya konulmuştur. 

Garcakapm, Kavaflar ç11rım 

balarının bitinin başında bulunan eu ta evvela Sankamışt;\ çıkmııkte. iken, S~bunun tahmın bedeli 5330 lira ilk te-
mısralar : o·du Erzuruma nakledilirce bir müddet mınatı 399 liradır. Arpanın tahmin be· 

İnhisarlar Artvin Müstakil 
Vatan tüba~ında mukaddes bir dal burada da çıkmıştır. deli 11750 lira ilk teminah 

881 
Ura 

25 Müdür}üg"' ünden : 
Şırkt Anadolu, islam ocağ; * * • kuruştur. Sıbunua ihalesi 25 Aıtustos 110 
!Llıre verilmez canan kucadı; İ k defa 14 Birinci Teırln 937 de 9e8 Perşenbe günü saat onbeıtedir Ar~ Artvin Ardanuç va Borckıs anbarında mevcut artar ekstllr (390 blo) ~ 
.Adana, Urfayı unutmak muhal çıkan • Doğu • nun bir nDmaralı sayısını p~nı_n ihalesi 22 Ağustos 938 Paıartesı yaprak tütünlerin kamyonla Hopa inhisarlar anbarlarma EylQl ve birine( 'fefrlıı 
Hatırdan çıka.r mı Mera.~ illeri?. 29 Bbinct Te~rln 1937 tar'h'i nüsha gunu sut onbettedfr. İhaleleri Suıkamış- ayları zarfında taşıuma~ı işi 5 8 938 hrlbtnden itibaren 15 gün müdd~tle açık ,ı 

. Gazetlnlo taıuuğı üikiıyü çok gUzel teşkil eder. Bugün eeki arkadaşlarının ta askeri satınalma k.omlsyonunda yı1pı· sntmeyd konulmuştur. lbıt1e 19 8 938 Cuma günü sa!t 11 de Artvin lnhtsarl-' 
yaptığl vazifeleri 4( Doğu,. lacaktır. Şa~toamelerı her gün komls· ldııreslnde y.spılacaktır. Bu itıln muva'<kat teminat akçesi 380 llradtr. Talip o~ 
üzerine a'mış bulunmak- yonda M göruleblllr. T.ekllt mektuplar~ tarın v3 cartnaın'3yi görmek ı~teyenlrrln inb'sarlar idaresine müracaaUatı tıl 
t [ belli gun v• saaltan bırer saat evve olunur. No 615 4-B 
adır. 1 1

1 
komisyon başkanlıtına verilmiş buluna- l · ) / 

zzet DBLIÇA Y caktır. (No 552) 4·4 -

J 
[ 1/ Burada ermeni va

tandaşlar da kendi dll 'e
rile bir iki ga~ete çıkar

d kları bilinmektedir. Me
sela; T•6ntıkl11rın çıkardliJı 
Haraç (bugünkü Kilise cı
varında bu r•amda bir de 
kltaphanesi va.rm ş) ve ge
ne Tifiisfe Taşnaklo.rın 

çıkardığı Mişak gazetesi
nin yürQtlüğü fikirleri 
takip eden Yarelı gazete· 
leri gibi. 

, .... u11111110•111mmuıınıuanıııııııınnııoınm1111111111111111uıııuı••nı1111Ht1ım1 

DOG U 1 
ilanlarınızı kabul eder, 1 

FIRMANIZI 1 
Bütün Doğuya tanıtır 1 
"DO G U,, bOyük bir 1 
memleket parçasının 1 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan bütün ı 
müesseselerin gazetemiz vasıta
sile kendilerini bu geniş bölgeye 1 

tanıtmaları menfaatlerinin 1 
. . • ~ ilk icabıdır. 

1 LAN LAR 1 N iZi 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz J 

... m1J11muoo111111uıııunıumıım .. ınıumw .. 11111m 

Erzurum Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

. ~ 
iki adet baogar kapalı zarfla eksiltmeye konulm\lştur. Keoit be~eU elli • 

bin yedi yüz on beş ( 56715 Ura on dört ( 14) kuıuştur. İlk teminatı dort ıP 
seksen beş lira ( 4085 ) yamtı altı ( 76 ) kuruştur. Eksiltmesi 19 • 8 - 938 CıJ; 
g-Qntl saat on birde Erzurumda Askcrf Satınalma Komisyonunda yaptlac•ıtı' 
Şartname, keşif ve planları her gün komisyonda götO.lebilir. Teklif mettoP;" 
belli gllnde beJlf saaltan bir saat evvel Ko!lllsyon Bışkanhğma vertfmlı •'~ 
posta ile gönderilmiş bulunacaktır. ( N o. 592 ) 4 - 4 

l ürkiye İş Bankası 
1 9 3 8 

KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 
İl<ramlye plAnı 

4 adet 1000 liralık 

3 )t 500 ,. 

16 ,. 250 ,. 

76 • 100 ,. 

80 ,. 50 )t 

4000 lira 

4000 ,. 

4000 ,. 

7600 ,. 

4000 ,. 

Erzurum Vilayeti 
Daimi 

Encümeninden: 
Eızuruın - Tortum yJlunuo OX 435 

ncl kilometresinden lttbaren bin metre 
tul Bordür taımın ihzarı (1480) lira be
deli ketif mukabHlnde açık eksfltme u 
sulile ekslltmeğe konulmuştur. 

1 - Eksiltme 26 Ağustos 938 Cuma 
günü saat 16 da vilayet daimi encümen 
odasında yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli (1480) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (110) liradır. 
4 - lsteklller bu loln evrakı tennt-

yesinl Erzurum nafıa müdürlütü ve dai
mi aocümenlode okuyabilirler. 

5 - İstekliler ticaret o~ası vesika-
200 ,. 25 ,. SOOO ,. larlle nafıa müdürlüğüoden alınmış ehll-
384 ,. . 28600 • yet veslkaslle birinci maddede yazılı iO.n 

Kuralar: 1 Mart, 1 Hazıran, 1 Ey- ve saatta komisyon rlyaaetlne mOracaat-
ul, 1 Birinclkanun tarihinde çekilecektir. lan ilin olunur. (No. 638) •-2 

En az elll lfra mevdı,ıatı bulQnan he-
saplar kuralara dahil edilecei:lerdlr. 

(No. 476) 

Kars Nafıa 
Müdürlüğünden: 

Erzincan Askeri 
4 • • 

Satınalma 
Komisyonundan : 

2 adet 12 - şer tonluk Austln mar- 440000 kilo kuru çayır otu, 660000 
ka benzinli silindir makinesinin tamiri kilo arpa kapalı zartla eksillmeye ko
ve altı adet Austln marka benzinli si- nulmuştur. Otun tahmin bedeli onbef 

lindlre yedek parçalarının alınması işi bin dört yUz liradır. llk teminatı bin 
açık eksiltmeye konulmuştur. yQz elli beş liradır. Erslltmest 19 - 8 -

1 - Keşit becjell ( 4961) lira ( 50) 938 Cama günü saat on altıdadır. Ar-
lmmıtur. panın tahmin bedeli otuz dokuz bln altı 

2 - Keşif ve Şartrıamesi : Kars, yüz lira ilk teminatı iki bin dokuz yüz 
~:l~~.rum Natıa MüdOrli.iklerlnde g-örllle- yetmiş llradır. İl}alesi 22 . $. 938 Pazar

tesi günü saat on altıdadır. Şartnamesi 
3 - Muvakkat teminatı ( ·372) lira bir adedi 19~ kuruştur. Kuru otun Qart-

( 11 ) kuruştur. ~ 
4 - İhalesi: 17/ 81938 gününe namest par~sız ıörülür. Teklif mektup· 

mllsadif Çarşamba günü saat 12 de ları belll guolerde belli saatlardan birer 
Kars Nafıa Mlldürlüğü odasında teşek- uat evvel Komlsyqn Başkanlığına ve
kül eden eksiltme komisyonunda yapı· rilmlı v.eya posta ile göJJderilml~ bglu· 
lacakbr. nacakt11. 

Taliplerin mezkQ.r ıun ve saattı 
kqmls1onda bulnumaları. 

( No. 634) •-1 
Eksllt~eleri Erzlncaır,da Askerf Sa

tınaJma KQmlsyonunda yapılac~ktır. 
( No. 693 ) · 4 -:: -1 

İLAN 

Erzurum Tapu 
Müdürlüğünden , 
Erzurum Gez mahalleli Jtfıb:, 

oğulları Ali ve Haydar tııraflarındall t 

zlm dmlş o'du\ları beyanname ne ıd~ ı~ 
ye müracaatla ayni muh1llenln sa911 .r ~ 
lu sokağında büyük anaları Muıt•f~ 
zı Penbeden kendtlerlne intlt<al ~ 
banenln tnpu sicil kaydl olmamaJ•11' 0ı 
naen seoetsiz tasarrufata kıyaseıı ııı,, 
mel" yapılacaQ'ıoa göre sözü ge~ ti 
nede h1kkı tasıırrufu olanlar vars' t<' 
hi ilandan itibaren on g-Un içinde ',.,,J 
~ı müsbftelerlle birlikte tapau daftf~ 
ve yahut tahkikat gününde mab•1 ~ 
bulunacak tahkik memuruna mür•ô" 
Uan olunur. (No~ 

DOGU 
ILlN rntna1 

1 lDel M.JıUed• an1.UDS • sol" 
' > • J .. , 

1 » • • " , 
1 , • • ı• , 
• , • • 111 , . , . . - , 
•• ' il it' 
1 • ' • - ~ tan Yellecek ~ ooö11 ~ 

tA-41 İd.a.re Mtld'f>.rltıtane m~~ 
Uıcınrler. Denmıı 1l&nl&r lotn ~ 
t&tıb1k ed1l1r. 

JD.rmmlı ~ .. "' 
f••""le tJııu.ı. 

Adnıl 4el1t\1mı•• • ~ 
tMtdlı. 

DO&U .&..._. Tuti-' ıJt' 
len.utı ı ıı 

ü'1 &Jlıtı : ' • 
üo &7htı ' • • 
B1r &7hll • ı,11 ' .~~ 

l:GNBB~ ~EML-!'K~'fL--.; 
lleullit ' " • 
•llia7llll • -~ 

Sahih ve 13almublfllrl 
CİHAD BABA~ 'iı# 

Omnmf Neşrly~tf idare Ed~ç> 1 
lılerl Müdürü: izzet nEL1 ~ 

BaaıI~;.: noQ~....--


