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iDARE YERi 
Erzurum Gölbaşı DOÖU Basımevf 

Pazartesiden maada hergi1.n çıkar 
Sa·yısı her yerde 5 kuruştur 

.,, 

-. Ağustos 1988 
SAYI: ~O'i 

GAZETE 
Basılmayan yazılar geri verilmez 

& E'*"N* M"'3'W w; 

·:~Şeker Mesellesi Ha ledildi 
Şirket, Belediyenin koyduğu narh üzerinden 
şeker satılmasını buradaki şubesine tebliğ etti 

.... 

Belediy~ ~alk lehi?.e Şirketin sür~üğü Bulgarların pakta girmesi 
teklıfı tereddutsuz kabul ettı bütün Balkanlarda 

Selanikte imza Artık piyasada şeker memnuniyet uyandırdı 
~dilen muahede · 
G•neral Ergüder'in bir sözünü buhranı kalmamıştır Balkan Hariciye Nazırları arasında bu 

~~ hatı rladık. Bulgarların, Bal- h d • -' J l • b •k 
•o~~ sanıimiyetine girmelerini bildiren mesut a ıseaen o ayı samımi te rı 

haberler münasebetile : Dünden itibaren şeker, telgrafları taati edildi 
dar' Atatürk bizi zaferlere o ka- B d \J h •• 
~a alıştırdı ki, tarihi hadiseler bile elediyenin koy ugu nar a gore, 

ı.iltıtııızda ufaldı, demişti. 3Q k t t 1 kt d 
la Dun bu ajdDS telgrafını aldığımız uruş an sa 1 ma a ır 
t
4
:an, ifade edemediğimiz bir haleti ş_ekcır buhrenı artık teınımi_le izale ----------~ 

• 
1Yeye bir isim vermek isterken edllmı; buhınmlktadır . Dün şırkcltfn Şeker fiatını tesbit 

~lt bu .. ... .~ Vtıayet m"kBıJ ına ve slrkctln Erzurum· 
~ıtı - ~oı ..... duyduk. Ve yalnız hı da bulunan memuruı:ıa gelen telgraf ü· eden kanunun 
~ degı), bütün Türk milletinin his- zer!ne buh·an temamile ortan kalkmış 
~atıııa tercüman olduğuna k~ni tel!kkl edilebilir. maddeleri 

\ındu .. . . d il ttç- glımuz ıçm e s tunumuza llı'ldlsPnhı cereyam 
ltdik. İki avdun beri •DOGU• gvzetesl şe· 

~'4 Dünyadaki bütün siyaset cere- "er tfyatının yü~sek o!duğu1ı u kaydede· 
~~t~. harp sonrasındanberi, muh- rek, ~u mevzu e1 ra!ında geniş neşriyat· 
t~ tuıgarların t esiri alhnda kala- ta bu _unn uştu H!dıse ile alaka~ar olan 
tUt .. ~\t çeşit istikametlere doğru Beledıyt> , yapt ğ ı tetkikat nctıccs!nd1', 
Qı llltıelltıı. 1 d" s··;- d"' d şeker f'yatının yllksck o'duğuna kabul 
.Gstakar ış er ır:. u .un unya a e: etmi~ ve şekeı1n ucuzlatılması için de 
~~~ şey ı degışmıyen, oynamıya narh koymuş, esnafın elindeki şekeri 
Bu i !ürk harici siyaseti olmuştur. çıkıırması için on günlük uıUhlft te 
llıijtl 'lıkrar Türk Ulusunun beynel- vermişti. _ _ 
illi" •a.hada muvaffak olmasını te· On g-ünluk mtlh\d evvelki gun nl· 
kt eden yegane amil olmuştur. Ve hayete ermişti. Şeker şirketinin bu·ada· 
t ile bll • "k . d d' k' ki deposu, Beledlyer:in gösterdiği ffat 
~... ıstı rar sayesın e ır ı et· 

1ı;1 ~q B ' llzerind! n mal satmak içhı emir alma· 
~ alkanlı dostlarını toplaya- dığıodan satışı kt'f~mfş ve blnnetlce ıe· 
~,.Ş, bu dostluğu her giln biraz birde m;hsus blr buhran hssıl o~m~ştu . 

"sa.-1 • 8 g amlaştınnıştır. EUeıinde şeker saklayanlar da bu buh· 
t,~ ~~an paktı haylı yaşlanmışhr. randan lstira1e ederek, ihtikar yoluı:ıa 
~ qt ıtiraf etmek )lzımdır ki, doıt saptılıır ve ş9k.eri gizli olorak 40 kuru· 
t~~a~stanın bu pakta temayUl şa kadar sattılar. 
'tsı, ondaki asil zindeliği Buhranın uzam~sı bir takım mahzur 
bı \-etle . • . Jer tevl.t •!dectıtl b r sırada şirket ye· 
·'llt b· ndırmıştır. Balkanları yekna- nl ve tflşekküre dı ğer bir kararla vczl· 

& lt kütle haline getirmiştir. yeti h'!lkın lehine tadil etmiştir. 
Ulgaristanın devlet idaresini e- \'tıAyde nelen telgraf 

'~ tutan Bay Köse İvanofu bu Vi ayete g ılen t · grdın su·eu şudur: 
~tti.ı.'ebetle ne kadar tebrik etsek, «ErzJrumda buıu.,ao memurumuz· 

~it. 

~ dıın aldıfımız bir td graf a Equru.n 
~'1 'Ügaristan, kıymetli ve dürbi11 belEdlyesinln ~cnebi Ş "! kerlerl fçln 28 
'.t ~ Borisin sevk ve idaresinde, kuru~ oa ı b koyduğ~nu öğrendik Mem· 

bıt senedenberi şuurlu ve mahsus lekthaılzie şeker fıatları hlH Oaıet tara 
ltta.kki . " t : d tından tesbit edilmek tedir. Ecnebi şeker-

!!serı gos erıyor u. lcr de memleketimizin h~r tarafında bu 
CiHAD BABAN esue <t ııblllnde s •t ılmıktadır. 

~ (Arka~ı .!/ il.ncüde) 

liatayda 
~ayıt işi 
~ona erdi 

HllkQmett~n karar ahnınaksıztn, Be· 
ledlyenf n narh tayin etmesi, <İofru bir 
hareket olmadı ğı mlltalcasındayıı. Bu 
vaziyet karşısında bU~um.etin vereceğ ı 

katara flat farkım belediyeden talep 
etmek hususundaki hakkımız mahfuz bu· 
ıunmak şertlls Erzurumda halkın şeker· 

sfz kaim ması için ihtlyac kadar şeke
rin, belediye emrine amade bulund\lrul· 
m~sı haklçıoda memurumuza talimat ver· 

Halkımıza ucuz ve çok şeker 
yedirebilmek gayesile Kamutaya 
sunuYaıı kanun layihası 18 / 6 / 935 
te onaylanmıştı. Sah günü resmi 
gazete ile neşri mümkün olabile
cektir. O tarihten itibaren atideki 
hususlara riayet olunacaktır. 

Madde 1 - İstanbulda ve şe
ker fabrikalarında teslim edilmek 
üzere toptan ve toz şeker şim

diki fiat olan 36,75 ve 37 kuruş 
yerine 25 ve kesme şeker, 40 
kuruş yerine 28 kuruşa satıla
caktır. Bu fiata bütün vergi ve 
resimler dahil olup, vagonda tes
lim edilecektir. 

Madde 2 - Sair mahallerde 
toptan satış fiatı yukariki fiat
lara yalnız nakliye ve buna ait 
diğer masrafların il3vesile bulu
nacak fiattan ibaret olacaktır. 

Madde 3 - Perakende fiatlar 
ile yukarıdaki maddelerdeki top-= 
ten satış fiatları arasındaki fiat 
bugün m~teamil bulunmakta olan 
ve perakende satıcıların cari ve 
normal k~rını teşkil eyleyen mik
tardan ibaret kalacaktır. 

Madde 4 - Bu suretle tesbit 
edilecek olan toptan· ve perakende 
satış fiatlarının fevkind,e pera
kende fiatlarla satış yapmak ih- 1 
tikir telakki edileçektir. 

Saylavlarımız dün 
Halkevinde halkla 
hasbihal ettiler 

d ttıntıı de arzederız. ,, Herkes arzusunu ve 

Sel~nikte Daimi Balkan Konseyi Reisi sıfatile Bulgarlarla ademi tscavüz muahe
desini imzalayan Yunan Başvekili Metaksas 11e .Bmyar Başvekili Köse lu:ınof 

Selanik, 2 (A. A.) - Dün burada 1 Başvekillerin Selaniğe gelişleri 
Bulgaristanla Balkan Antantı dev- büyük tezahürata vesile vermiştir. 
!etleri arasında bir muahede imza Yunan Başvekiline Türkiye, Romanya 
edilmiştir. Muahedeyi Bulgaristan ve Yugoslavya elçileri de refakat 
adına Bulgar Başvekili Köse İvanof, et mekte idiler. 
Balkan Antantı adına da, Antantın Bulgar Başvekili huduttan itiba-
daimi konseyi Reisi sıfatile Yunan ren Selaniğe otomobille gelmiştir. 
Başvekili Metaksas imza etmiştir. l r 1l rk11sı 3 ürıclldeJ 

• w. 

ER~URUM ELEKTRIGI 

Tortum şelilesinde 
yapılan tetkikler 

•• 
F enHayeti U çüncü Umumi Müf ettişlige 
gönderdiği raporda Tortum Şelalesin· 
den nasıl istifade edileceğini bildirdi 

Erıuruma verilecek elektrik. için şimdiden kat'I blr 9ey söylenememekte· 
Tortum şe1Jal49slnde tetkikat yapmış olan dlr. 
fen h'yetl raporunu UçUncü Umumi Mü- Heyet gölden çık.an suyu ölçmüf vfi 
fettlşlige göndermiştir. j 33 O M 3/S bulmuıtur. 

Erzurumun en canh bir meselesini (Arkası 2 incide) 
teıktı eden, ~lektrlk işi hakkında, bu ra· 
porun bütün esaslarını okuyucularımıza 

bildlrlyoruz : 

Su -.aıiyeti ~le~~akya, ( A. A. ) - Kayıt 
c:il~t aıartesi günü bitmiş ola
~Cltşır. İkinci müntehip namzetleri 
itfq "nıba gününden itibaren beş 
ltdi} ıarfında müracaata davet 

Bu telgraf üzerine BelEdiye Şirke· 
tın istediği taııhhüdn yapmış , ve böyle· şikavetlerini Heyet evvela Kırk değirmen, Akdağ 
ce de Rus şekeri 30 kuruştan satışa mebus)arına anlath lğdaaor, Gü~görm~z,, Nebi derelerinto 

Transit yolu için 
iki kar 

makinesi alınıyof' 

Ct:ekt • . . • 
l\ erdır. 

ilttt ayıt neticesinin Salı günü 
edilrnesi muhtemeldir. 

.............__~------------------.: 

çıkıırılıuştır. _ sularını tetlı;,ık etmıştlr. Bu sulardan Is· Trabzon, [ Husust] - Bu sene Na 
Bu arada balkın rarurt bir gıda Kıymt t1l saylavlarımız Nakiye Elgon, tenllen enerjinin tem'n edilemlyeceğl fıa Ve'ıAleti transit yolu için iki kar· 

maddesi olan şeker için , Belediyenin n_oklor Sa'm Ali Dllrmre, ve general Z~· anıaş°ılrnış , bundan sonra Tortum suyu· makinesi alacakbr. Geçen s•nelerde ka·· 
gö •terdi~f alaka ve st- bata t"şlkkOr e~er- kı evvelki akşam sehrfm ze relmfşlerdlr. na gldllm1ştlr. rın yollan kapatması dolayısile lnkllaa 
ken, Şirketin de geç olmakla be.raber, Dün Vali v: Beledi~~ r.elelmlzl zlyaret Tortum gölünden çı'ran su üzerfnde uğrayan nakUyat işleri önümüzdeki ıe · 
buhranı uzatmamak hususundaki formü· eloı'şler, a şaı.n :saat 16 da Hallrevinde sDrekll akım ölçQlerl ı yapılmadığından , ne iokltaaj uğramadan devam edebtle,ç 
!ünü memnuniyetle kaı~ılar~. 'Arl!ası. ~ incide) . elde edilecek 11nerJI mtkdan tıekkında çektir ... 
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Erzurum ikizlerle 
elektri v i 1 doğurm 

on çocuk 
ş olan an 

DOGV a Ağııstos 1938 

BİR FACİANIN HlKAYESl: 5 

---
(Baş tar:ıfz ı t11cide 1 Yavr ıar ürtıhhaltır. Her 

Azort nah'yc merkcııl civarından . • .. • . P. • 
1 

Doğuda idare 
amirlerine mesken 

Umumi Müfettişlik kaza kay
makamlanna ve nahiye müdür
lerinin ikametlerine tahsis edil
mek üzere birer mesken yapıl

ması için icap eden teşebbüslere 
girişilmiştir. Bu binalar için mu
ayyen bir tip tesbit edilmiştir . 
Bundan sonra ilçelerde memurin 
evleri yaplırılacaktır. Patnosta 
yapılan ilçebay evi 3000 liraya 
mal olmuştur. 

TO N AGA 
Yazan: E. T. 

trö'e JrAlen S'l da ölçUlınUŞ, t Urası da blfl UÇ~f bUÇU k k\10 g . .11) Or pB 
:J2 m 3/s olarak bulunmı.ş ' ur. M ,ha'lin- Sarık11mış, [ Htısusi 1 - 1 çem':dn 
d"' y11pılan tttkikala göre, su dörtle br PJzat köyünün "'ski nekclsi H sııı'm 
nlsbatinde aza!abilmektedir Bu s ıretle\ eş ' Bayan zııkefil bir gün evvel köyde 
de asg-ıri s~rıiyat 25 m 3/s olarak k"· 1 btr kız do~urmuş, fakat lklcıci b 1r ço-
bu1 ed imiştir cuk daba olduğu ıu gören köy ebeleri 

K ş·s, haJA.: « Tokaatıcl » Diye zo·- Ar.cak, ev yanıp kUI olduktan so~r~ll el 

luyo:muş 1 • Ağanın direnmesir.dcn hid beri olmuş : Günlerce yangın yerın ,şl 
dete ğelmf ş, gözünün üstune bfr yumruk rafında feryzd edip, deli gibi, dolaf~f . 
indirmiş ... Artık o, vurdukca ağa diren- Külleri, alıp alı p başına serplyorlllure 
miş ... Ağa dirend k"r: o, vurmuş!.. Onu hestaneya zorla getirmişler ... i'.3 etli 

. \raıtohı \'ıt:riye-li bu ikfnc; yavruyu b1r tnrlü alamamışlar. 

Tortum gö'ünün bir inhidam had isi\- B.ınun üzerine kad •nı S rıkamışa geti
RI netiefslnds husu'e geldiği ıabmin e- reren, belediye eheslne baş v?rmu~lar. 
dil n•ktedlr. E ~velce Tortum deresin'n Mah,.lllne giden ebe Bayan Nazı Cone
akt ğ· vad:, inhldem }üzünden kapanmış- ral hir güı soı ra ik\rc\ çocuğu slm ş
tır. 1'atiı surette husule g .. ıen bendin tır. S.hatı11rı yeıiode olan bu .lk'zlerfn 
arkasında sular birikerek, T.:>ıtum gölü h:r birisi üçet buçu'i ktll)dur. (l{i gün 
teşekkül e~mlştir. Gö e g ~ıen sular bu evvel doğ'urduğu ik·zlerle Bayan Z•ıke
tabli barPjtn üzel'lnıfen akma\ta ve mü fH on beş sene lç'nde on çcc ı k coğur
teaddıt ~ellale ve ç ğlıyanlar busu le ge- muş bu'unuyo ·. 
tırmektedtr. Bu çocuklardan i isi büyümüş, YEDi 

Sukul ınlklaı·ı doğtn ikızlerden bt1şka en bOyüğU on 

oö'i";vıyesl ıfe sanlr.d kurulması beş ve küçU~ü ise lkl yaşında altı ço 
Cuk anıısıd:r. Bu çocukların hepsi de muvafık görül~n saha eh" ıındakl der~ 

s~vJye5f ansında 215 m. wku' oldu- sıh• th ve c-anlı kan·111rlar . 1-abvlan Ha· 
san E zir c.ın havali sin ete demlryolu in ğu tesblt olunmuştur. 

Bu sukut sayes n ie takriben 40,000 Ş\ahnda çalışıl ormuş. Anne Zıltefll 
kilovat elde edllec'Jec· ktlr. memhktte dbh!l on çocuk ye' iştlrc.cek 

Torhlm suyundan An verimli bi~ ş" bir sığlık göstermektedir. 

kt'de fsttr ıde edtlebtlmesi içir, asgari 
olan bu 1 akatın tamamından dııimt su·et
l'3 isutada edıtın-si icap etmtk~ed 1r. 

Halbu i 40,000 ktlov.ttın datıx i su 
retle \ uılan lma9 1 mk.An haıic'ııde oldu 
~u:ıdan . mümkün oldu~ıı kadar bu rbk· 
kama ya\rlatmak rç:n, lazımgel~n şe·aıtin 
tahakkuka 1s'enml ktedir. 

Fen h ~yetinin raporuna gör.-, Tor 
tum şella es'nıte k urulac.ık santral lıe 

8şağı,.akf ih•iyaçların kar9ılanm~sı düşü· 

nU'mt>ştür : 
ı - E·zu·um sebrl 
2 - l,;Jlilc fab~lkası ( 'uvvc:t ve tes

bla ) 
3 - Ş~ker fabrlkuı (kuvvet ve 

buhar) 

Karasu bataklığını 
kurutmak için 
tedkikler başladı 

Erzurumun Ka. asu bataklığ• nı kurut
ırak için şehr nıizc g'Clen 12 i c\ su'ar 
müdürü ve müb sndlsl1;1rt ıedkilra la bıışla· 
nıtlard•r. Bu tedklkatın üç gün sürtce 
2'1 tahmin edllmekt.!dir. Bır hafta sonra 
gene llüsnü'nün riyasetlnddkt Fen he
yeti de E ·zfncanıian ıehrimize gelerek 
f şa başlayacaktır. 

Adliyede tayiuler 
4 - Mur~ul bakır mad, ni 
5 K h "' \ A"ır Ceza ı\zaeından Hukkt, terf an - uars an ma·..ıen ö 

Hu ıh iyaçları tamamen Tor: um şel- ve mü ntaz bakim sınıfına geçerek Sulh 
JAlelerlnden kJJrş lındıA-ı takdirde, Erzu Hukuk Hni~liği.oe tayia edilmiştir. 
rum iplik ye şeker r .. brikalerının, Eızıı- Erzurumda vazıt~sı baıında hü · met 1e 
roma bet kilometre mesafedeki Ağzıaçık tekdir kuanan mumaileyh! tebrlk ede

köaıtlıü He bıışabaş gPlecf k bir şekilde riz . 
elektrikle teshin eaılmesi vJ seker is ih Gtne E·zurum 8Z" muavlnl Adran 

Kara•u, kel'dl taleb\ ile Fethiye Sorgıı 
bakllT'i ile lx-cayiş etmiştir. Yakında 

yeni memuriyetine ha ek et edecektir. 

saU lçln !Azım olan buharın temini kıtbll
dir. Ağzıaçılr kömürlerlnfn de ayrıca 
t•h~lline lüzum görU'maştü7. 

Bundan baş~a Tortum şellAleleri ci 
varında jeolojılr etütler yapılması da icap 
elmt'~tedir. Bu işi de maden tRhaut 
enstitüsü yapt racaktır. Bu etUtler ı:eti

ceılnde şimdi lbtiyısten tünel ile isalesi 
ciüştınU1en suyun bir kıı.nal ile i'eç'rilme
ıl mümkün o'ur~a. b•nt ve elektrik: sant · 

B~ y burtta Ortaokul 
Bsybu t, [Hususi] - Bıırsda hal 

hın yardımlle ~O bin liralık bir Orta 
o\;ul blnas nın yapılmasına tt'!şebbüs 

edilmişti.:-. Bu teşebbüs t:tf c sinde Bay 
buct O ~tamektebe kavuşmuı o'acııktır. 

rahnın inşa masrarı bir h"yiı azaJacafı =========--==============~=== 
· · ı 11 t' d O 5'l, Murgul madenine O 75, Ku~ushan 3 gibi, elektrik ennjı· ın n ma ye ı e u 

cuzhy2c'lklır. l'uruş 
Eleklr.b. H)alları ~ctice 

Yukarıdtt yazdığımız lubrika ve ma Ne·ice, E ·zurum m.ntakasının elekt-
denlerln c.nerjt ıh iyacını tEm!n 'çin ya- ılk ib·bacını Tortum şellaleleriode ku
pılactk santral ve h11va hatlarının tes'sf ru · cak bir fdroell\kfrik santralı temfn 
masrafı tsk•iben 3 mtlyon lira o'aıak edebilecektir. 
heaaplıtr malUııdır. Bun ı göre t~slsdın R ·porda, bu işin vcr:mli surelt.3 ba-
8enelık JOı:ce 6 faf7, amorti ve işletme ıarılabi.mest içlrı, Erzurumda hir şe\rer 

masrafı 430,000 liradır. Bu masrafa görP, fabrikas·nın da kurulmasına kat'ı ih1iyaç 
elektrl~in ıat ~ t yatı şöyle düşüt ü'mek- gösterilmektedir. 
tedlr: Stker fabrikası yapılamadlkı taL dfr. 

E ıu•um $~hrlne kilovat başıra 5, dP, To•lulldan alınacak elektrfğJn mal1-
ipllk tabr:kasuıa O 4!'i, şektr fabrikasına ydl yQkse!ecektfr. 

Roman: 21 Yazan Selim BABAN 

Avukat bntüo bu haberleri getlrtn 
ıeekl mOşteıllerlne dedi ki: 

- Teştk~Ur ederim dost1arım, ma
dem ki ıJt b'lna fti(J)at ediyorsunuz, da· 
velarmızl bana verlyorsunr z, ben de 
•ize nssıı itimat etmem? Ktmbllir belki 
bir a-ün Firuze o!sun, Çalıkkaş Os~an 
<o'sııı, dünya bu, bir davaları çıkar da, 
~elfrhn, bana müracaat ~derler. 

- Elbette .. 
- Van\ diycce~im, onlardan yınl 

hab~rlc! ,tıreanız, bana söylt5meğl unut 
maJın. 

- Sen m" ak 5tmt 1 
Avukat, tskl müşterilerj ile yaptılJ 

bti miiUkatı da doktora anlattı: 

ruyueu tedbirl~r almağa imkan bulablii
riz. Şemsi. bir şey bilhassa nazarı dlkka 
tfmi celbettl, onu da söyl yeylm, baka
lım ne djıünüyorsun? 

- Söyle üstaaım · 
- Bu her\tler bana dediler ki, Firuze 

Saylavlarımız dün 
Halkevinde halkla 
hasbihal ettiler 

O sıraı:fa derlnien top ses~erl gal- ba hastanesinin baş hekimi, mcrbaJJl 1~. meğ'e ba~lamış . bir adammış ... Saklnv, hastanec~"~ ~' 
Durmuşlar ve keşiş sırıtarak ; «Ağd, tıktan sonra, yanına almak fsteoııŞ· 

ba~ı~la 1. Kurban yirmi dört oldu. Halbu- da vermfş 1.. ı 
0
: 

kt ben, ssnıı birin yerfne beş ktsecegim Şi ndl altı aydır, hastanede i~ş y 
demiştim ! Yirmi beş olmadı : Blr nok akşamları da mer~ğe gell~r.· 1 eri· 
sıın ! . Bfzde öğle, arşam - A\lab ııe ~ııiJt 

Amma, kab11hat b11Jnde dı>j}; 1, sende!. ~orsa - gö:ıderiyo·uz; yııl:.ırz, 1 ye~eD 
Çünkü o güzel dQğqri •iızı için» sak'a dar .•. O:ı!arı eve g-etfremiyoruz •• ~ •• 
mışsın ; bulamadık l ~ Söyleu:iş !... ve içini çekf; gö.ı:lerinl yere dlkıarelt 

Arkasından zevkleııerek: «Şimdi keledl : df 
bu etleri, kavurma yapmak gerek!.. E- - « Kardeı'n çok kUçük. sı·otrı 
vinde kocakerından başka kimse yok !.. nişanlın var. dl eti 

O da, kurban'ann çokluğumı gör· Eğ~r olmasaydı, Sa~lneyl ıltıı 
(Baştarafı 1 incide) oıUş; iş gOrmiyeyim diyf', avluda kendi alırdı .. 1~,. toplanarak, Eızurum?u,orla iki saat sü- ni direğe bağlamı~!. D ?mek bu vazife Unutmadıny1? Hani, mekteptıı 

1
., 

ren dlr hesblh ide bulunmuşlardır. Bu de bize dü~tü ? .. Fakat ne yepalım, kom bir türkü çıkarmıştın. Onlar, yazı,1 
1
,r 

hasblhııl ( snasında memleketi o dertleri- şuluk hakkı ! . laya gftt!kleri zaman gfzll gizli ! 01 
ne temas edilmiş ve Eızurumlular, bil- Onu da yaparı z 1... Sen, yalnız dı din: 
diklerini, sikayetleı ini m~buslarına do· şan buyur l Oraaan seyredersin ! • De Başımda ağrı ua.r, içimde ~ız tPI'' 

ya doya anlatmışlardır. miş. Gtç kalma, yay'ads, tez gel sı •I' 

Meclisin tatilinden bil'st fade lntl- Ağayı, evinden ç kıumış\ar; ka•şı Gönlümün yıldıv, köyüman k1' 

hap dalrt leriDi gezen saylavJar mız, şth dıvarın dibfn9 oturtmuşlaı; kttrısını da Ah alm11, düny~da, güzel Sakı~e 
rlmlzde btr iki gün daba kalaciklardır. baygın bir halde, yanma get'mlş'er; lki: I Dokuz seı:e evvelki bu masG1 r 

sini kollar;n :lan ve bellFT ndt n biı birine yalvarışlar, 0 gece, dört eaattanter '
bağhımış1ar.. Sonra, evi, her yandan 1 !enen kanlı bir hikayenin son s~ 
gaz yağı döküp a'ıeş\emlşler ... Tamamile olmuş ve anam suEmuştu... l Hopalılar Trabzon 

Valisini tutyştuğunu anladıktan sooı a sıvuşup Evet .. Sakfn&yl unutmamıştıııı 1 
g'.tmiş1er !.. dört misra, da benimdi !... -/ 

l l Keşif, giderken rahat durmamış : Ey bu bi'layami okuyan ve ' 
hemşeri iğe seçti er Oelmf~, ağanın salcahnr, ~arıs nıncfa me yen delikanlJlar J ~ ' 

Hopa, [Hususi] - Belediye 
llsi Va i R tık KordLırı'ı HJpa 
h'?mşeri iğiııe sllçmiş'lr. 

melerlııi ellemlş. Kart gavur !... • Size, Sııkineyl nasıl tarif ede1\de 
:1a~~I Anam, göz yaşlarını siliyordu. Ben Tamam yazsam, biliyorum, her b', o-

atıı ·hm: Şuşartlyorsunl DJyacekslnfz ... No1'$-' 1~ 
Mecll&ln kararı aynen şöyledir : 

Çoruh Valf si bulundukları sır ~da 
Hopa kasabasının imarı için dutmadan 
~ahşan ve bilhas 'a Atatü k rejiminin 
yükstk hedft ve gay.ıleılnln tahakkuku 
hususu da altığı mu vaffaklyc:tli bamlt
ler le Hopalıların ruhunda unudulmaz 
iz er bırakan Trabzonun pek mühterem 
Valisi Bay Refik Koralten'a bu kıymet1 i 
alaka ve muvaffaiiyetlerinin bir n'şanei 
minnet ve • ükrıtnı olmak üzt:re Hopa 
Fahri hemşer!llk unvanının tevcihine 
18 · 6 - 938 taritıiade fevkalllde toplanan 
belediye m< c'isinin müttefikan ittihaz 
ett ' ğl karı rı göst~rir a.azbatadır. 

Baleiiy~ M. R. : M. Ozman Krılfp 

~za: C. litı ahasan Ki.tip Aza: Ham
di Da(Jtam 

2 - 8 - 988 uat U r11.ıxıro 
Rüzrlr sür ah : 2 -3 metre 
Rftzglr istikameti: Şlmalişarki 
Kuru hararet derecesi : + 24 5 
Azami hararet c : + 24 6 
ABQ'8ıi • « : + 12 1 
Rutubet « : Ye 29 
Yağıf : Yok 
Hava tazyiki (Erzorumda): 610 6 

c c (Denk seviyesinde) : 758 ı 

Bu gece nöbetçi eczane 
«VATAN» eczanesidir 

on altı y11şında iken metres olduğunu 

kabul etmek tazım .•. 
- Evet amma, ben bunda fevkalade 

bir şey görmİyOru"'.l. B:r kız pelcala OD 
altı yaşında mttreı:ı olabilir. 

- Doğu amma ... 
- Dediğin g-lb', coktor gözüm beni 

a'datmaz. Mahir Nermin! biz~ tanıttığı 

zaman, ne dlyorc1u? Nermfnin on sekiz 
Y' şmda olduğunu söylemiror miydi? 
Nerm1ni biz o zaman kOçijcük bir kız 
olarak tanıdık. Haydi dlyellm ki, benim 
dokbr göztım , beı i bir rae ahlatsın. 

- Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi 

iki mfl'sele merdara çıkıyor. Ya bu he· 
rUJer Nermhrle Ça•ıkkaş Osman arssın
daki münuebatın ne z1man başladığını 
iyi bilmiyorlar, yahut sözümü iyi dinle, 
Çatık keş sersuislle münasebette bulu 
nan kadın Nermin değfldfr, başka bir 
kadırdn. 

DC>ktor sevinçle kollarını havaya 
kaldırdı: 

- Baş\ra kadındır İneaallııhl 

- Peki, şimdi nerede ve ne halde- ı uraa beğenmlyeceksJniz .. o zauıerı ~ 
ler ? .. Dedim! terem Sakiaenln de hakkı kalacak"( t} 

Anam : Bunun için, şimdi, size mütevıı ~I 
Şimdi buradalar!.. Büyük kumandan ölçü verecek ve şukadar diyecegrrıı~ 

köyden geçerken halkla dertleşmfş . To- Sakine, sizin hayalleriniz de ~ 
sun ağan:n hikayesini dinledikten sonra , tığınız ve rüyalarınızda okşadııtı01~ı~ 
çok acımış; hepsfnf, bir otJmoblle bin güzeller kadar, güzel ve dilberdi 'i 
dlrtmiş, buraya yoHamış: HastJneye ya· ve billah !.. b 

tırmı~lar.... Hem yemine ne hacet ı Sakllle' Pç 
Bir &y sonra, güya iyi olunca, dok gün eski b'ş hekimin bayanı "'Jd 

tor lora yalvarmış; hastar eden çıkmış\ar. topu ıibJ, üç yavrunun da ııoıı d~ 
~Jzlm evi? arkasındaki. Hacl &tangır gl- Şişlide oturuyor. Bütün o seıntte 'ı~' 
lın mer,ğı tutmuşlar, şımdl orada oturu- « Doku yıldızı,. diyı>rlar. Kırk yııf,ııf 
yorlar... olduğu halde bakan gö.z1erf, hlli 1'~ ı~J 

Hallerine gelince: tırıyor : İaanm •yan İstanbula ııtsfllı 
Karısının gözleri görmiyor. Çünkü la bir şey yazmıyaeağım. af. 

onu, avluda direğe bBğlamışlar 1.. O da. Yalnız, muhterem doktordan. b f. 
çolutc çccuğun ka~ ları~ı. görmem9k fç1n, öz kardcş\m kadar sevdiğim ve ~:ı 
baş·nı e~lyor ... Gozlerını kap yormus 1 • ğım asıl ve yüksek eşi haklı:ındB· ~ 
Han~oJla Varcablt dt', g-0rsün diye, saç- da, bu kadar tafsilat verdlğimfçfJ1, 
!arından tutuo kC!td s ını kııldırıyor, geri- mı dlle_yeceğlm... rıl 
dtkl dirrğe çarpıyorlarmışl. Sonra b'ri (Sonu °.7.ı 
bir gözünüo; biri de öteki gözünün ka- -.- ot 
pakıarını, sıığdan soldan; aşağı yukarı Rızede yeni gazino ve / 
çekerek zorla açtırmak istlyorl~rmış 1... Rize, [ Husust ] - iskelede 1~ ü kadar başını çarpmı~; goz kapak- Deniz Yolları Acentasının bı.11~ Jarını çekmfşler k', a-öz'eı ine kara su ğl) binalar Denlzbank tatil fi 
inmiş !.. Aklı da bir gidtp bir geliyoı !.. satın ahnsrak, burada bir gaztıı0 ci 

At.anın hasta 1 ğı ise bdli değil : d aıılık yanında da bir otel y~ pılB f 
Herkes bir şey aöy!Uyor ... Yemeden iç- Rizede portakal kooperB 
meden kesll~lş; yatakdan kalk~mıy01 I.; Rize, [ Husust] _ Burada bl~ 

Kızı Sakıoe de o kanlı gunden b.r tahl satıı kooperatifi teşklllne tef 
ıün evvel muhtmn evine glt 11lş · edi~miştir. ~ooperatlfe ait işler ~ 

Köylln ta alt başını-!.. Muhtarın ~ızı mektedlr. Önllmüzdeki yıl ports1'
11 ile saHttnmış, o~uruyorlarmış Bunun ıçin , hiplerinln mallarını nnrsız 

1 

~,/h 
olup b:tenlerf, ne görmüş, ne de işitmiş.. fJU.tle satmaları temin edllmfı~ 

- ~ ~ 
kabul etr.ek ıazımgelecek. işte lJütün 
deliller oı tada. Maddt, mane~t bütün 
deliller o kadmın N ='rm!n olduğunu iebat 
etmiyor mu? Sonra Mahirin gözlerini yer 
vUzünde aldatacak kada • başka bir 
Nermin bulundu~mıu tasavvur etmekte 
çok güç şe,ı GOzelltği, onun tatlc mal 
bııkış1ı gözleri, onun gülüşleri, onuo 
konuşmaları başka bir kadında buluna
b lir m ? Sonra da onun elblselerı ... Yok, 
yokl Akıl ve mantık gönüllere ferahlık 
veren bu son müiahazeyl blr türlQ ka
bul e1meyoıo. 

İki arkadaş bütün bunlıırı dü~Un
dQkçe. acıktı t aklkate bir daha boyun 
eAdi!er. 

Avukat dedi kf: 
- Aziz dostum, ben muhakememi 

kuvvetli zannederim amma, bu mesele 
karşısında vallahi havsalam duruyır. Ah, 
bir dF fa şu Flrıı7e ile Çatık kaş Osmanı 
bu'sam da, onlarla görü~sem ... 

N erminin kendfsfnA çok benze~ 1 
hemşiresi yo~ mu? Yaşlı babasıJJ 
dettığt bir hemşıra... ~ot 

- Eğer bu düğüm çözU1UtS8ı 
mesele bıJlledllmlş olacak. ıttb' 

O.o uıı için ben yarından 
1
e,·l 1 

tahkikata girfşecPğlm. Bu ıness ' 
ıamağa ca• ış 1cağım. ~ 

*** ,6~, 
Avukat dedlfl gibi ertesi 1i 

itibaren tahkikate girişti. BeY0~e ' 
başka stmtlerdekl barları , eğlerı s~ 
rini dolsştı. Garsonlardan sotll~İlıl~ 
turdu. H :m ım birçok yerlerde ı.•t' ~ 
hnıyanlar çıkmıştı. Fakat afU

0 
çı~ 

dıkl•rinden fıızla blr şey öğrete 
1
,,1 

mıştı. Avukat Nuıi HOsnü de 11 f'~ 
ıarında pek acele etmeyord~~tef0 ı 
fakat emin adımlarla yürüıne1' ,aı 
Onun için de ötekine beriklI1

9 il''' 
sorduğu zaman gayet ihtiyatlı lt c~f 
ediyor, maksıdını çakttrınayacll İ 
ler kullanıyordu. ıı•~ _,J 

-- Bu muelEde onlaıdan bayır bek
len-eb1lir, dedi, ben l::u adamların R za 
Ş~rltten evvel b ze bir heber getlrecek
ıer'• 9Jlolm. O vakıt M.ahirl daha ko· 

Çatıkkaş Osmıının üç dört serıedenbeıi 
metresi imiş. Halbuki N rmln ile M· hl
ria aşk macera1arı başlayalı ancak iki 
sene oluyor Nermın, o sarışın güzelllii 
iclnde o )r 11dar ll'ce ve o kadar klbsr 
Ne;mtn, kUçük bir kız glbl saltı. Şimdi 
yirmi Jaşınc:fıı ya var. ya yok! Sen dok 
torsun. Anlarsın. Bir kız yaşını bizden 
bu kadıır saklayebilfr mi? Yani sen Ner
mlnln ylrmt yaşu:daa fazla .olduğunu 
tabmtn eder mJsln? 

- Etmtm 
Bu son mül!hııza her iki arkadaşı 

derin derin düşüntlürdü. 

- Dott u soylüyorson amma, onları 
şu koca htanbulun içinde arayıp bul
mak ta blr mesele .. S>nra bakalım ikisi 
de lstanbulda mı? 

Bir gün de Kazancılar 11111 ıtW/ 
gitti. Nermlnln babası h~fıı0 t:Jlf,. 
oturduğu mahalleye... H.1 ıZ\u~"' 
s•nedenberi bu mahallede 0 ~ 
btliyordu. • ,,.,,, ır· - O halde bu serserlJerln sözlerine 

inanıhraa N .. rmlnln ça1ıkkef Osmaoa 
Baska bir kadm! Fakat bu, müm

kün m11? O z1>ımın jayrl milmkOnQ de 
- Banim bııftalardıınberl beynimi 

kemiren bir dü~üm dbha var Acaba <'- - ~ 

o 
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= 3 Ayuslos t93S DOÖU 

EN SON HABERLE~ 
Kı~a devam eden Rus - Japon 
ınuharebesi tatlıya ha ğlanıyor 

.) Dün bir talebe •ıkıla 11kıla 
L~"Q•h: - Eletıdim, aizlc 
'" k k . . el· •ey onuıma ı&tıyorum. 

1 ':e anlatmaya ba,ladı. Bu 
~ e6e liaele, ayni •ınıfta iki 

0 ite dönmüı, aileainin maddi 
~~~Yeti yerinde defilmiı. Bu 
tf ~'Yet karıı•ında ta haili terk 
rli'tt1eai lcbım geliyormuı. Şim-

ııe Yapacakmış? .. 
rl «'af deraten kaldığını aor
~ rıı. "Altı, "rıten &özlüye kd-

1 
d~ftırn. lkiıinden get;tim, dör
"' "den bütünlemeye kaldım,, 'CttJ· 

'· Yapacak bir ıey yoktu. 
~ Altı derıten kalan talebenin 
ı.:l'rf oldufunu söylemeye lü
İft rıı Yok tabii. Fakat okumak 
fQzl'~n b11 fOCUğa "artık &Ona 
aı •ıl Yaıak,, demek de dojj u 

Q'tt1Qz, 

._,,..Ancak onun tah&il cer ya
fiıa 1 lıabiliyet ve i&tidadı cihe
ltai~ defiıtirmek lazım gelmez . o·, "'"el 1 er birt;ok faydaları ya-
l>Qc Q bu wibi çocuklara da ya
~ Q/darı iıi ı·e gidecekleri ye-
•iıa:fl•termek imkanını verece· 
'clil en dolayı yapılma•ı taıvip 
4 '>ele,. Sanal mektebi it;in ne· 

Qr 
"1emnun ol•ak haklıyız. 

~ İzzet DELİÇA Y 

Kudüs çarşısında dört 
Arab cesedi bulundu 

Bu Arabları öldllrmekten şüphe edilen 
28 Yahudi tevkif edildi . 

Kudns, 1 ( A. A .) - Son iki gtın 
içinde muh elif Y' rlerde tedh'şcllcr bas
kınlar yapmı şlardır, Bu baskın •ar~a st
kiz kişi ölmUş Ur. 

Kudüste Krııl Çorç caddesinde iki 
bomba patlam f ve )'İrml kitıi yaralan· 
mıştır 

KudOs, 1 r A. A.) - Bu sabah ÇH· 

şıda ıiört ArBbın cesedi bulunmu~tur. el
blst\lerl so1nlan bu adamların kama ile 
öldürOldOklPrl anlıışılm ı ştır. Çarşı clva· 
rında yent bir karakol lhda'I edilmiş ve 
tahkikata be şlan;ıııştır. 

Kcndıltrloden şüphe tdllen 28 Ya· 
budl tevkif edllm'ştlr. 

Dahiliye Vekili Istanbulı 
1 gitti 

Ankara, 1 (A. A.) - Dahiliye Ve· 
ktıi ve Pdrtı Genel Sekreteri ŞülnO Ka· 
ya f star. bula rıtmrştır. 

Giritte çıkan 
kıyam hareketi 

Hükumet vaziyete 
hakimdir. 1htil8lciier 
400 kişiden ibaretmiş 

Atini', 1 (A A.) - Evvelkt gün 
Gtritte, Hanvada vukua gelen lhtllAI ba
rek!.tı derhal bastmlm~ şt .r. Hüktlmd va
ziyet-. haHrn bulunTaktıtdır. 

lbtllAI teşet-bOsOnde bt::lunD!uf 
lar dGrt yüz kişidir. 

3 

32 Nakleden: S. A. 

Esrarını karısına 
söyliyen vezirzade 

Balkan Paktı ve 
Bulgaristan 



DOGU a Ağuslos t9a8 = 
HAYAT VE SIHHAT Erzincan Askeri 

iki tür~ü terlemek. ~~:~1::undan: 
Terlemenin faydasını inkar etmek ıh >ııyvanhmnın kanınc1. şırınga edıl!nce Y 

Jstesek. biıe onun yalnız faydalı değil, onları öldUrUr. Yalnız, h~reketsiz ge!en 440000 kilo kuru çayır otu, 660000 ·~ 
Alamelı F .) rıl<a 

Jnzamlu bile olduğunu bu s•cak. mevs'm insan terhle laboratuvar h1yvanını telef kilo arpa kapalı zarfla eksillmeye ko· 
bize h~r gDn ötreliy )r, S cak günlerde etmek fç'n onun s~ulıjtından her kilo nulmuştur. Otun tahm1n bedeli onbeş 
ter' yebllenler ferahlanıyorlar, terli ;-emi suna 22 santımetre mikap insan teri şı · bfn dört yOz liradır. tık teminatı bfn 
yenler de botu1ecak glbl sıkılıp duru rınga e•n,ek ıaz :mdır. Halbuki hateketle yUz elU beş liradır. E1uiltmesi 19 · 8 -

.. 
TOPANE Terazileri 

Tü~kiyenin En Birin~i Terazi 
Fabrikasının l\lamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

yorlar. gslen fJıSBn t'rlnden hayvanın her ki'o· 938 C· ma gllnii saat on altıdadır. Ar · 
Fakat terlen:enln de türlü tü lü yo suna 10 nihRyet 12 santimetre milc8p panm tahmin bPdeli otuz dokuz b!n altı 

Ju vardıı: İnsan oturduğu yerde fıızla hesabiyle şırınga edilirse ayrı işi göı ür. ycz lira ilk tcminab iki bin dolrnz yüz 
gıylnerek, yabut yattığı yerde tdzla yor- D mek olı; yor ki hıreket'e gPlen· frsan yetml~ liradır. İhalesi 22 H • 938 P.ızar
gan örtMek terlediği gıbl çar~ı harxamı- teri havvan için, haıe'<etsiz gelen terdAn tesl glloU saat on altıdadır. Şa1tnauıesl 
nın göbek ta~ında vrya güneş karşısın- bemım h ~n.en lki misli derrc•sinde ze bir ad'!dl HiS kuruştur. Kuru otun Ş1rt-
da yat arak da t,nl•y =bilir. Bu tür~ü t~r h'rfüir. namest parasız görülür. Teklif mektup 
lemeleıin hep3ine b ırdcn huekl!tslz ter Hayvanı tPfef rd!n bu zehir insanın ları belll gü"lerde beHI saatlıırdan birer 
lPme diyebllir.z Çok dt-fa ii' ş ·.r ikişer vücudundan C kmış ol1uğuna göre ha s~at evvel Komtsyon Raşkanbğ na ve· 

2 cten bayanların ıuyırlı bir işe yıırdtm rekFtle geltin l ·rln in°anın ıra.,mı, ha- rllmfş veya posta ile gönderilmiş bu!u· 
i~n ıs~ekllleri iantyl vererek gık deme- rak~tsiz ızel n te~dı:o Ilı i misli derec"· nacaktır. 

d t 'emek d, tabii bu sınıfa girer . sinde te'llfzl dlğı a !aşılır. Eksiltmeleri Erzincanda Askeri Sa-
en t5r1 ' B. 14b t "b _, 1 d ...... 

Bir de hueket ederek terlem~k var ·r a oratuvar ecru ,eıun n ver ı.,ı tmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
dır. Uzur.ca bir yol yü· üyer~lt terlemek ba mühim netlcQ, ırenç erdtn "ziyade ( No. 593) 4 - 1 
ten başlıyarak o'obü se yt t şmek için kı- yaşlıca ad~mların kulak larma kupe ol 

.... ld koşarak tuler '.ye kadar. mal d r. Çu •kü terleuekle kanlarını te-
ea l ır yo il 1 . . d 'bt' 1 l 

d "k' 1 t- ın - mlz emıye en zıya e ı ıyacı o an on ar-Hu a ı ınc ur su . 
~. ır. 

Terlemenin iki türlUsli de süphesiz Ger çlerin kant deli ols !l bile yaş\ı· 
iyidir Yat iığı varde ço~ça ö :tulerek 1 k d d b b. lldlr Bun · • arın anın an a a az z ır . 
terletılen hastalar bile bundan faydH d d 1 t . l 1 'hti ı daha an o ayı emız cnm ye ı yac 
bulurlar. Hasta . olmıyıı.nlal' ara~ında d~ az olduktan başka, genç adam zaten 
terlemfonio, sa~ ıtı koruma~ fçın en !yı h •sta olmadıkçti-hartkets· z durmsyı 
v .. ~ıtalarda.n o. duğunu bııaırenler gıttık- swmez. Blrç-ğu &imdiden keııdt kendl
çe u •lmaltııdır. T~rJemekle kanı temiz le.ıine sporcudu~. Sporcu olmıyaolar da 
le nek kaldf'sl bugun h ~men hemen spor .1 la ol•u cr•zaıekle olsun . . g z~. er. spor ~ n, 6 

yapmak kaıd s1 g.bl yayılmışt.r. hareket et ~iltçe de en iyi ter ç ıkarırlar .. 
Ancalc, bazıları şunda tertddUt eder· Bir taTaftan da sporculuk devlet lıleri 

ler: Terlemek iyi ama,. ~areket iMaoı sırasırıa girdikten sol!ra, hali olan genç 
az çok yorar' ~ade~ iı ıns n harek• t !erin hepsi, şüphssiz, spor en olacakla
etmeden de terlıyebtlfr ve zat~n hakim- rın 1ı n gençlerin ne tU!lü terliyecekle-
ler lnsan'a~ı hareket etmeden de terlo- . d t ç kllmez 

il d _ , . rın en Jsa e . 
mek lç'n bir~ok usu er e go~tl}ım ş eı ; Yaslı adam1ar spor teşkilatıniaa dt· 
o halde hareket etmed< n yoru~madan şan ıcaslırlarsa, ne türlü tnlemek lazım 
terl~mek de, aca'Ja, yetıpıez mı, diye geldlğhıi ~üıUnmek işi on'arın kendılA· 
dU~u · U l~r. , rldc dUıecsktir. Yaşlıca adamların b?ş-

.o d~ terlemek, bu da ter.emek ~a- !arına gele., şişnanlık , kum sarcıJarı, 
k&l lkl tur U tJrlemeııtn arssınd.a b1:)1lıce roma'fzma ağrıları da ç lk defll vücudun 
bt\yük bir fark v.rdır. B·Jnu bır.e lAbo uhlrlenm.,si den ileri g-,Jdiği fçin ha
r.ıluvar t cı libeleri İlb .t eder. reket ed,rek ter'em"nln oturarak terle-

Bllirslniz ki insanın çı\caıdığı ter mekten iki kat foydah olduğuru bllmek 
hFyranlar için bir ztbfrdlr. Ter hareket en zfyad~ onıara lUzu!nludu·, 
le gel•ln, barekcts1z gelsla !Abort.tuvar G . .A. 

Er:zurum lnhisar1ar Başmüdürlüğünden · 
1 - Mubıls tuıhsıodan T .:·can anbarınıı savkedi iec~k 200 Erzurum an barına 

sevlcedi!ecek 21 O torı tuz·m naklfyes! 30-7 938 tıtribinden it baren 17 gün müd-
detle açık ekı İttID"Yd konulreuştur. . . 

2 - l!lal.i 15 8 93d ta itıın~ t sa 1üted.!n Paz utJc;i gü · ü E~zurum Iahısarhır 
başmüdü ·lüJtUnde yl!p1h1c ktır. 

3 - Terca'iiın muhrmmeo muvakkat teminat parası 150 lira Erz.irumun mu 
bam.men muvakk . t tem{vat paraıu 150 lfradır. 

4 - Tallplrrln bu nakliyata ait şertna ınelerl Erzurum iııhi ıarlar başrıı U 1ür-
lüğD, Tercan !nh salar memurluğunda görcı biltrler. (No. 595) 4-1 

Erzurum Valiliğinden : 
Gurup inşaııt rahasındaki beş b'n metre mikap toprcğın kalduı'arak köprU 

civarında beledlyerin göst ~receği mabıılle nakli açı' eksiltme usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - E c:siıtme 9 A§ustos 938 S ı~ ı günü saat 16 da nafıa müdürlüğü odasın 
dil teıekkül edecek komisy m marif tile yapılacaktır. 

2 - Tabmini keş\f hed ~ıı metre mlkabi 45 kuruş üzerinden 2250 liradır. 
3 - M11vakkat teminatı 169 liı adtr. 
4 - lşbu para ü~n cü Umumi Müfttı işllk gurup inşaatı tdhsisatından tediye 

edilecektir. 
5 - Bu işe alt keşlt evrakını lstekl' l.,r gurup irşaatı koı·: u,ol ş~tliğinde 

okuya bilirler. " 
6 - Taliplerfn ticaret o 'ası VfS1kaslle birlikte birirci maddede yezılı guo ve 

Hatta komsly.>n riyasetine mü ~acaathırı ilan olucm. (No. 575) 4-1 

Erzurum Valiliğinden : 
Gun:.p loş : atı sah~sındaki bsı bfn metre mikap tokrağın waldırııarak köprü 

clvarııı-da bel~dlyeııln gö~t~rccf.ği mahalle nakli açık eksiltme usuıııe eksi taıeya 
\conulmuşt Jr. 

1 - Eksiltme 9 Ağııstos 938 Salı günü saat 16 da N · fıa müd!lrlUğü o1asın-
ıı:h l"ıekkül edecek komiiyon marifotile yapılacaktır. 

2 - Tahmini keşif bedeli m,.tra mikAbl 45 kuruş üzerinden 2250 lltadır. 

3 - Muvakkat teminatı 169 liradır. 

4 - İJ'ou para OüçtıncU Uınumf MUf.,,t iş1ik ıurup inşaatı tahs'saıından tedi-
11 adllecektlr. 

!'i .... Bu if e ait ke_şlf evn.kıoı istekliler gurup lrışaatı kontrol şefliğinde oku· 
ya blUrler. 

·a - 1'allplerJn tl'Ca:• t odası veslkıısııe birlikte bfrird maddede yazılı gün ve 
halta komisyon riyaseline müıöcaatıan· IJAn olunur. (No. 574) 4 - 1 

Mava Kurumu Başkanlığından : 
41 m'~tkeı"nde yeniJen irşa cdlltcek olan Hava kuruım.ı. biı::asın.a ait 8 Ağus 

\'08 Patartesf gQnUne mü adıt eksiltme fşarı ahlreye kadar h. ilir edildiği ilan 

'olunur-. (No. 5!B) 

----~~~~------~~~~~ 
.sa·tııb 'te ffaşmUharrlrl 

~. HAi) BA.BAN ı 
Umomt Neşrlyatl İdare Eden Yazı 
lılerl Müdürü: Bahadır OÜLGER 

tHsıldığ'ı )'tlr: oOOU Hasımf'vi 

llAN&Aal 

l ' 1 1 
&lçtt carı Beuı-ı.. 

iKRAMİYE PLANı 

' ade• lHI liralık - HH Ura 

• • ... • -,... . 
11 • IH • .. .. . 
'11 • iti • .• .,... . .. • H • 

. ...... • 
iti • il • -.... • 
iN • IUH • 

Kur'&la.r: 1 Mart, 1 Haz1ran, 1 EylQl 

B111'1nc1kıl.nun tarih1nde çekllecekt1r. 

En as em 1.13 mevduatı bulunan h• 

aa•la.r lmr'alara dahil ecllleceklercllr. 

(1fe. &71) 

Kars inhisarlar 
Müstakil 
Müdürlüğünden: 
11 · 6 . 938 Tarihinde ihale edlkce· 

ği evvelce ilan edilmiş olan Kıırs ve 
mü haktttına a.t inhisar maddelerinin 
taşıma işi on gün müddette pazarı ğtt 
konulmıştur. 8 · 8 - 938 Pazartesi günü 
saat 10 da Kars İ hisarlar ldaresind~ 
ihalesi yapılacak. tır. Talip olanların ve 
şartnameyi görmek lst~yenlerln ibate 
günündeu evvel har yerde inhisarlar 
idaresine mnrac:!at etm 31eri il an olunur. 

( No. 591 ) 4 - 1 

Erzurum Valiliği~den 
Grup inşaatı sahasındaki b ·ş bin 

metre mikap toprağın kaldırılarak köp 
rn civarında balc:dlyenin göstereceği mu· 
halle nakli açık ekslıtme usulü ile eksllt· 
meğe konulmuştur. 

1 - Ekslltme 9 Ağustos 93& Salı gü-
nü saat 16 da Nafıa müdürlütü oı:la.sındd 
etekkül edecek komisyon marifetlle ya
pılııcakbr. 

2 - Tahmini k.eılf bedeli metre mi 
k.ibı ( 45 ) kuruş üzerinden ( 2250 ) lf. 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (169) liradır. 
4 - I; bu para Üçüncü Umumt MU· 

fettişlik grup inşaatı tahsisatından tedl· 
ye edilecektir. 

5 - Bu ite alt keşif evrakını lıtekli· 
ler grup inşaatı kontrol şefhğfnde oku 
y11bilirler. 

6 - Taliple• in ticaret oiıısı vesikasi· 
le birlikte birinci maddede y .ı1zılı gun ve 
saatta komisyon riyas,.tine mOracaatları 
llin olunııi'. ( No. 573 ) 4-4 

r.n:nrumda Sahı yeri: NEŞET SOLAKOGLU •e Ortai)ı 

Gürcükapısı, Kavaflar çar~ıır 

Erzurum Val<ıflar Müdürlüğünden: 
Tahmin bedeli 

Lira K. Va\rfı Mevkii Numarası CtıJsl__..-.. 

80 Hacı Eyüp Tabrlz K. 18 Acem fırını 
15 Ali Paşa Kafaflar 34 Dükkan 
15 ,. ,. » 32 » 

120 Cennet zade i:smail Erzfocın K. 86 » 
45 Mazbut ·rnıur Tebriz K. 12 » 
30 Kağızmanlı Nazik çarşı 84 ,. 
30 Mazbut vakıf Tebrfz K. 10 » 

80 Tı,phanell Gürcü K, 125 » 

15 Hacı Ali Gez mahallesi 3 Merek aııır 
25 H~cı Derv!ş ağa Gölbaşı 18/20 DUkkan 
60 Hacı İbrahim Kevcctler 2 Kahve 
75 A6Çl Maamut Tebriz K. 5 Fırın 
40 Hacı Ahmet Gürcu K. 8 Dükkan 1 
Yukarıda bedeli muhammanı, vakfı, mevkii, numırası, cfnsl yazılı a~,c~ 

?ir sene müddetle kiraya verileceğinden on gün müddetle müzayedeye kOJ!Öt 
ltıalesi 8 - 8 - 938 Pazartesi günü saat on dörtte Vakıflar idarestode yapılac•~~~. 
Taliplerin yüzde yedi bu;uk teminat akçclerfnl alarak vakıflar idaresine gelıJlell 

(No. 590) 

rmmmmmmmeemrışrı~mm~ 

~ Türk Hava Kurumu ~ 

~ Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
n Bundan başka: 15000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 

~ ı 0.000) liralık iki adet mükafat vardır... :) 
n ~imdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak 
il etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz ... 

"mmmmmrıYrı"*••mmmı:-ışrı:w......., ~ 

Erzincan P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Sivas · Erzincan tlreo hattının işletmeye açıldığı tarihten sonra yıı~:. 

otomobil kışın yol vaziyeti Je göre ot:>mobil, ar.cıba veya kızakla haftada r0
4 '' 

kabllen Uç ıefer yspm; k şıırtile Erzincan· Erzurum ara'3ı posta nakliY•11 
111

• 

Ağustos H38 PazartE :;i aaat 14 de ihalesi icra kılınmak üzere 30 - 7 - 938 tatllı 
den itibaren kapah zarf usulile eksiltmeye ko ıulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli şehrisl 1200 I irddır. 

3 - Teminati muvakkatesl 10~0 liradır. ıııııfı 
4 ·- Teklif mektupları iha'e saatından bir saat evvel komisyona v~r 

olacaktır. 
ııı'• 5 - Taliplerin olbaptaki şartnameyi okumak ve dııha fazla izahat ' 1,tl' 

Uz'3ı e eyyami ta.tlliye müst~ s1Ja her gUn mahalli komisyon riyasetine müıac• 
n ilan olunur. ( No. 594) 4 - ~ 

Erzurum Aske:ri Satınalma 
Komisyonundan: ,, 

İki adet hangar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif be:ell elli ;~ 
bin yedi yUz_ on b0ş ( 56715 lira on dört ( 14) kuruştur. İlk teminatı dötl ~-' 
seksen beş !ıra ( 4085 ) yamlş altı ( 76) kuruştur. E~siltmesl 19 - 8 - 938 ~ııt· 
gUnü saat on birde E rzurumda Askert Satıoalma Komfsyonuoda yapılaCJ,r1 

Şartname, keş't ve planları her gO ıı komisyonda göıülebi:ir. Takırt oıekt fff' 
belli gUnde balll saaaan bir aat evvel Komisyon Başkanlığına verUrnff 
posta ile gönd~rllmiş bulunacaktır. ( Nl. 592 ) ~ - ı ./. 

Kars Hayvan Borsası Satış CedoeP 
[ Temmuz üçUı:cQ bıUıa ] 

artı Bn aıalı Bn 11akarı I· 
Çs,tı 8•gı 4(/ırlı~. llr. s. Kr. s. K. o O 

O küs 86 28127 7 74 10 18 !:} ~s 
lnek 46 10073 6 10 10 86 ti sO 
Kotuöknzn 145 29940 5 71 12 55 8 10 
Manda 2 770 o 00 00 00 7 96 
Dana 13 1530 .. 40 g ou 6 rfJ 
Ökeç l 70 10 00 00 00 oo o' 
Tokla 21 1015 10 56 00 00 1l ,ı 

Marya 167 8160 7 70 13 10 11 6, 
Kuzu r:,7 1686 7 87 11 10 ıo gO 
Keçi 24 930 5 00 9 6S 6 oO 
Yapag 127 17104 37 00 40 OJ 00 (İ) 

Tere yat• 1476 T. 29110 52 so 57 OJ oo oO 
Kaşar peynir 6 320 00 ()() 30 00 00 ~ 
Salamuraya~.sız P. 92 1435 0) 00 4 00 00 
Koyun f.50 1800 00 00 80 co ~ 
Sığ r dtjrisl 12 1:l0 o 00 80 0() ou 


