
PERŞEMBE 
4 

._ ._ Ağustos .... 1938 " 
- ... SAYI: 208 . - -

GAZETE 

iDARE YERİ 
Er7.urum Gölbaşı noQu BnsımC'\' l 

Pazarf es iden m1111da hergün çıkar 
Sayısı her yerde 5 lmruştur 

Basılmnytın yazılar geri verllmu 

dı Yeni Bir Japon-Rus M · harebes· Baş 
Artık mesele bir hudut kavgası olmakta çıkmış, 

bir muharebe şeklini almıştır 
Japonlar ikinci defa olarak Sovyet . . . 

hudutlarından içeri girdiler ı Halayda tescıl bıttı, 
~ançukuo -SOvyet 
Ududunda · 
kanlı çcirpışmalar 

( .Arlıuı 3 aııc/Jde) 

S tl d M k d netice anlaşlldı 
ovye er e ançu UO a Türk listesine yazılanlar yüzde 63 

bir şehri zaptettiler nisbetinde ekseriyet kazandılar 
Japon şehirleri Sovyet tayyarele
rinden korunmak için tedbirler aldı 

.. 

Bir Çin neferi 

Antakya, 2 (A. A.) - Ana
dolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: Kayıt ve tescil mua
melelerinin neticesi anlaşılmıştır. 
Şimdiye kadar tescil edilenlerin 
miktarı 57 bin kişidir. Bunlardan 

J 35 bin 700 kişi Türk listesine 

Bir köyde yayla 
damı çöktü, 

iki kadın öldü 

yazılmışlardır. Bu suretle Türkler 
yüzde 63 nisbetinde ekseriyet 
kazanmaktadırlar. Şu hale göre, 
Hatay p;ırlamentosuna 25 Türk 
mebus iştirak edecektir. 

Seçim komisyonu bugün kat'i 
neticeyi tesbit edecektir. 
/En sorı· ne 'iceler 3 Dncü illlyıfn ~n] 1 

Sekiz yaşında bir 
çocuk bıçakla 

arkadaşını öldürdü 

ASI 

' 
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DOGUDA KÖYCÜLÜK 
[J!UYUCU MEKTUPLARf,. Doğudayeni 

Köy kalkınma Ilıca yolundaki kamyon hükumet 
BİR FACİANIN HlKAYESl: 6 

TOSUN AG A işleri üzerinde kazası konakları 
b• t •• d 205 sıyı 31 Tenımuz 938 tarihli Yazan: E. T. 1 r e U muhterem gazetenfzrle Ilıca yolunda bir Bu sene geçen seneden bakiye ka- ı 
Yazan: A. NAZIROGLU kamyonun devrilmesinden ve içlndeLi lan Iğdır hükumet konağı tamamlanmak Öğle yaklaşmıştı ; kalktım. Ağzıma ' Eb ! .. Hastane, M de ollla, d~vle 

yolculardan bir kadının kolundan hafif üzeredir. Bu bina 36 bin liraya mal ol· bir lokma kovmadan ağanın ziyarttlne kapısıdır!... ~-
Emtia ıktlsadlyatının inkişafı neti yaralı olduğundan bahsedlllyot. İş bu !muştur. gltttm. lsten, dıvarları ve dirEklerf, sim· Ben devletin uğrana, bütün k?Çl'~ 

cesl istihsal, istfblak: ve imal keyflyatla kadar basit değil, bilakis pek mühim- Köle hükumet btııası da bu sene siyah kesilmio, eski hir samıtnlığın loş ğitlerlmi verdim; şimdi o, benim bır 11 .. 
rıoın yekdlğerlnden ayrılmasile hema· dlr. Daba doğrusu bunların bu kadarla tamamlanacaktır. Bu bina da ,24 bln li- bir köşesinde , yatnk 1:?, arkasındaki yas- kuzuma, bir tu!ıım ot vermlyecek asi.Al' 
henk Jçtlmai eyrılışlar da olacaktır. Bu iktifa etmeleri Cenabı Hakkın bir lntfu raya mal olacaktır. bğa dayanmış; yarı oturuyordu. Dedi ve mitadı veçbile mırıldandı: 
aynlıolar da, mıntakamız köy iktisadi mabsusudur. Aşkale hükO.met binası da bu sene İçerde, haf.f bir tezek dumanı var·ı lab gt\~ahım~zı affetsin!... If bil'' 

yabnın içtima! şekline başkaca bir renk Bu makine tarB fımdan tutulmuı, bitirilecektir. Bunun için 29 bin lira dı . 1kı iri ~oz yaşı danesl, kemer dal· 
verecektir. bunun içinde ailem ile iki hııfldem ve sarfedilecektir. Damın orla~ındakl • ~encere vazifesi- nu ıle kemıkll yanakları arasındaD, bl· 

Saiy mahsullerini emtia haline ae- iki misafirimle birde ufak çocuk ve kom- H k ı h k" k nl gören· btlyuk dellğın altına varır dan yuvarlanan, iki yuvarlak k•Y' gl 
6 asan a e ü umet onağı da 40 b·ı· b. ·rt · '·tö ibl ı \ ı 

tiren emtia iktisadiyah llerledikce iş şumuzdan Hakkı ve valfdul vardır. bin lira sarfile bff 11 k . varmaz, ~ a ır çı proıe.. r g ışı· kırçıl sakalına doğru iniyorlardı... , 
ır ece tır. dıyan zekı gözleri derhal beni tanıdr · JJlıştJ.-

kuvvetlnl de meta haline sokacaktır. Bunlardan ailem, misafirimin birisi To1'tum hükO.met konağına 39 bin ğ 'u . k ld k k. ' ' Benim de slnırlerlm bo,an tııtS' 
Bu taktirde de iş kuvveti, pazara bir ve bir hafidemle Hakkı ve va\ld leri lira sartedllmlstir. sa ~ nAı ltı~ 1 ı~;,~n ı ~rçısıgnö~;erlnt ! bak Sülün gec:, anamın yanında, zorlafş bir 
meta olarak arzolunacaktır. k h · · · ' bildiğim goı yaşlanme arbk gen 1 

pe tğırdır. Ve epsl de tahtı tedavi Isplr bUkO.met koneğrna bu sene hele bir bek ı Kim geldi ? Diye seslendi. 1 • ' e1ff 
Bu içtimai değış\kllk, köyj~, iş dedirler. Hanemiz hastaneye dönmUş- ba~lanacak ilk olarak 30 bin lira satte- yko kverdım ... Ve beş buçuk seneyfP ~,s· 

kuvvetini satanlarla alanlar arasında Koştum; ellerini öptüm ... Ve sonra or udan ağanın yanına gldeoıe 0 
i ti A • t'h 1 ü b t1 1 t d ınr, dört insan yataklardadır. Vakayyı dllecektlr. Hınıs da bu sene baılayacflk, geçip aJt.anın yanıbaşında, hasırın üstüne t,. 1 f _ erded' 
ç maı - ıs 1 sa m nase a er n mey a· haber alan Sıhh1ye müdürümüz hemen 15 bin lfra sarfedllektlr. Karayazı Di- 6 ı.,kımdses mV 'en yuksek bir P 

na getirecektir ki bu münasebet de iç· kosarak gelmiş, muayene etmiş ve icap ndın ~eza bu sene başlayecak 15 bin otardum. Yorgan, bin yama içinde, fa- çı ar ımA,. e :S 1 k i tol•~ 
timat dağılışı doğuracaktır. v 13500 11 f d·ı kr kat teıtemizdl ·· - 6a: en n uzuna, b r 0 

Muhtelif sebepler ve "'.artlarla istih· eden tertibatı almıotır. Bu huau~ta ken· e ~~ sar e ı ece ır. _ karısı, aylık ucunda diz çoktü: El- ot değil , fcabında, bütün devlet kıJfbş 
sal vasıtalarını elinden kaçırarak mUl· dllerlne alenen arzı şükran eyleriz. Akrı bukümet konaeı gayet büyuk terini yüzüne kapamış· ağlıyordu. Ağa dır !.. 
ıklyetslzleşen bir kısım köylünün istihsal Mütekait Beledi Azasından ve muhleşem olacaktır. Bu binaya 53 artık 'bir yamr dağ ;lmuştu: Al&vler'. Devlet kim? : 
vesaitini elinde bulunduran dfğer kısım DURSUN KARAKA YALI ~:~rıı:::u:~~:~!~ecek ve bu bina 93~ da ağzından kesik kesik çıkıyor ve gürültü- o, öyle bir, • hep,. dlr. ki arı5JJI' 
köylüye kol kuvvetini satmağa başlama- • * * sünden samaolı~ın havası. dalgalanıyor- da b,r «tek ,. çıksa, biç olur !... ıı 
Si fçtlmai dağılıoın yürüyüşüdür. Posta memurları ihtiyacı Hopa hükftmet konağı bu sene baş, du 1. Evet,-.. o «tek,. ler de c bBP" 

I. ı d ı k ı · layacak, llk olarak 15 bin lira sarfedf. 
çt mal atı ış; end lhtıyacı veya k l ğ k"f' Fakat, tubaftl : kalsa, birerblrer puç olur '·· o· 

1 1 il ı r dl ı ıı ı ı arşı ama a a ı lecektır. pazar ç n a es er er e st bsalde Bu alevler, beş buçuk sene evvel Amma d 1 t k 1 d 1 BiS ~ ,ı 
bulunan kOçük müstahsilden farklı ve gelmiyorlar Tuzluca da hQkumet konatı inşasına cami avlusunda vazeden Tosun ağanın \bl ı' eKv 

8

1 da ıpkır ... . ıj 
b b 1 kt nun .ıca y z : a ıp an, an alınır, 

yeni iki köyfn Upl meydana getirecek- Bir u sene eş anaca ır. .. kıvılcımları g lbi, _beni yakmıyor; yaln·z kalbı:!en , h'ç bir ar 
8 

ko arılır 11" 
1 tir ki bunnn birisi (Köy amelesi) ve okuyucumuz yu gor : Akçaabat ve Of kazaları hukO.met ısıtyordu? 1 ... Çunkü bu alevler, asırlar. p ç ' P ~ ~ 

dfjteri de sermaye koymak ve istihsali « Buıün sabah sekiz buçukta pos· binaları için 15 bln liralık tahs1sat ay· ca, memleketi yangına veren, o karan- kl ;> Sonra ağa ! Senin gOoahın 
organize etmek surctile kar yolunu tu· tabaneye gittim. Elli liralık bir havale- rılm•ştır. Bunların da inşasına başlan- lık hücrelerin fesat koynundan değ\I, 1 • ... rııt ~ 
tacak olan sermaye sııhlbi mUtFşebbls mln lstanbula iönderllmesl için havale mak üzeredir. doğrudan doğruya mübarek toprakları- ' Eskiden olsa bile; seu onla'/#~ 
koy müstahsili çlftcldir. memOruna müracaat ettim. DokU7da ge· mızın milyonlarca, sevgili kanı ile yağ· seb 

01i ço:,tıı;ı d~e[dln ! .. Ve koJUıııı'oıf# 
Sermaye sahibi müteş·bblş köy \eceğlni söylediler. Yarım saat bekledim. Değirmendereden rulmuş, çatlak ve yanak bağrından çıkı· dman ° ar~ ,g kr .. t n bu

1
:dünya cehe...nt~ O' 

· en -ço .. şO ur· ha Is muhlis, ·.ı .. • ı, 
müstahsili, daha ziyade, tiitün, pamuk Tablt orada. oturacak bir mahal olmadı- geçen yol yordu.. . . larak çıktını. Buna, Allah da şatıitıır ~ 
gibi tarla zerlyatının ve fındık, narenci· ğı ğ"lbi, korıdorda da 100 numara bu- . Evet, bu alevler, bizımdı : Yıllardan- Art k ;e 
ye gibi bahçecilik işlerinin temerküz lunmasından keskin bir amunyak koku- Trabzon - Iran transft yolunun De- beri, yanıp kül olan ocaklanmızın ateşi.. k bfllı 

1 
seni, ~~nkl cehenne~ A~~ 

edece~l yerlerde faaliyet sahası bula· ~u <folaşınama mani teşkil ediyordu. ğ'irmendere ( 5 + 33 kilometresi ) de- Ve yenldeu başlayan hayatımızın günşt yak~ r ·İ: : De ıml ve atıldım · ş•~t 
caktır. Nihayet dokuıda memuru geldi. Benden renfn selleri yü~ünden bozulmuştu. Bu idi!. Ebetteki yakmıyacat; beni ısıtacak· sa a 1~1 ·t~ ını, yanak arını şapır, 

t 11 jd - - 1 8 tl rt oapır op um ... Bu aa yette de are Jşt muteş"b sonra gelen bir çok muracaaı ssblblerl kısım bin Ura sarf edilerek iyice tehklm b .. .. . .. aa arca ısın ım. 
*** &pJ blste ve icra l~i de amelede olmak nze- de toplanmıolardı. edilmiştir. Nihayet «krater» den yüksalen a-

re istihsali idare ve icra işleri blrbirln· Havale memuru kasadan altı bin • • • levl sütunu, yavaı yavaş alçalmağa baş · 
den ayrılmış olacaktır. klsür lira çıkardı. Bunları müdüre teslim Kocasını bırakıp sevgılısıne ladı; lstlkametlnt de değlştlrmistl: 

Halen mıntakamızda belli bışlı üç etmek ve mukabilinde bir makbuz al· kaçan kadın Ağa, SakineyJ, ~asta bakıc ıhğ'a na-
çeşit . köy ameıeslne rastlanmakladır: mat üzere ğltti. Tadat her halde yarım S .. [ H ~] I sıl verdiğini bana şoyle anlattı : 

A M bt l'f b ' ti 1 d B . I b b b- .. ' ana.amış, ususı - stasyon 1 11 - ı- 1 il - u e ı se ep.er ve şar ara saat uza ı. enım e era er utlln mu· . - şte oğu arım, o tur u g tt er. Ge-
lsUhsal vesaitini ve mUlklyetlni kaybet- racaat erbabı o uzun samanı ayakta maballesınde makinist Me~met çavuı tiye kalanların da kanlarını, dıgalar, 
mlı ve müteıebbls müıtaballln yanında ve lı tizarda geçirdiler. Nihayet geldi ve karısı_ Hadle~ Ya~basan koyünden Sa· gözlerimin önünde böyle döktüler : Sön-
ımelelik ~den köylü. vazifesine baıladı. mil ıle,. sevışerek kaçmıştır. Kocası dUrdUler ocağımı ; kuruttular ağecımı 1 • 

B - istihsal vesaiti Uzerindekl Devletin hiç bir posta teştllatında Mehmed ın şlkAyetl üzerine ikisi de Bir kız evl!dı ile kaldım , şu dar dünya-
mOlklyetl devam eden ve biraz para erbabı müracaata bu kadar zaman in· yakaJanmıf, haklarında takibata baş- da ! .. 
kazandıktan sonra tekrar köyüne ve Uzar fç\nde vakit geçirilditini bllmlyo- lanmTşhr. Düşündüm: «Eğer eski kafada gi-

tarlalsıl~da kçah~~ef_a dönmek üzere rum, görmedim, fşltmtdfm ve h'ç bir Ölümle neticelenen llOCUk dersem bu kız da, lçerde, acından öle· 
ame e ğe çı an Y u. gazetede okumadım. İşittiğime göre bu ~ cek ... Ôyle ya, ben yataktayım ; başia 

C - Muayyen mevsl':11lerde tfcari intizar keyf.yttl, hemen har gün teker- kavgası ekmek getlrenim yok ... Kocaya da fste-
mabsulAt mıntakalarına, bılhassa sahil rllr etmekte imfş . Para teslimi muame- Sarıkam [ Hus 1 I _ S li mlyorlar. Çünkü herkes derdile utraşı-
ıehfr ve kasabalara gelerek çalışan ve . ış, ~s e m na yor dü"ünü nerden düşünecek ? Sonra 

. lesi, memurun en müsait bir zamaııında bıyeslnln Zelllee koyonden 7 yaşında ' l!"t • • •• 
ekın , toplama mevsimlerinde köyüne la öJt.l k ki dl ktf 1 11 ,.1 p 8 d ki bl k 0 kadar Sakineler var kı benımklne sıra 
ld kö 1- amele mese fi eye ya ın veya n va sma o5 u aşa yapn a r ız 

1 
k '.l 0 dl 

g enB 
0
1 utl '

1 
d t k yapılsa daha muvııfık olmaz mı? Yahut çocuğile kaz güderlerken döğüşmü,Jer, ne zam

1
an geb •ce h . k·

1
· • ,.b' e m 

u ç p ame eye e mın a amızın . ki b. d h 1 , Ya oız, aş e m, ız hastaneden 
bılh y f lf t 1 K ık·t B b t bu kışeye l net ır memur a a tay n Paşa oın attığı ta~ zavallı kızın kalbi \ ,_ . 1 ti assa usu e , sp r, e ı , ay ur , ü . i b t t . 01_ .. b çıkarken, yanına a ma .. ıstem ş .•. 
Toıul ve Hopa kazalarile Rize vllaydln· edilse daha kolaylıkla iş görülmez mi? zerıoe sa e e mış ve umune se ep Bir au-n söy'edim · Kız Satlne ı 

P 1 f üdü m,.·· - olmuştur 6 • • ' • 
de ve Trabzonuu bazı kazalarında tesa- ısta ve te gra m ' 6 unun nazarı • K lk oturma 1 Dışarı çık· çalıı !.. 
dUf olunmak.tadır. dikkatine arzedllmes\nt rlca edelim. Giresun fındık tüccarının a .:_ Ağa, kimin kapı;ına gideyim ? .. 

lı kuvveti bir meta , halinde pazara Y. 1. bir toplantısı Dedi. . 
arzedUen lo ıabalarında köy amelesi iş- --: Iki kapı var dedim. Biri hastane, 
lerlnln tanzlmlle muhtelif iş mıntakala· Bu gece nöbetçi eczane Glresuo, 2 (A. A.) - Bugün bura biri de k8rbane 1 ... 
rında muhtelif mevsimlerde amele lbtlya· da Giresun, Fassa, İstanbul Fındık tlca- Karhanede çarşd;ıda çaltşsan olvr, 
cınının müteseviyen temini için iş bor· «Cumhuriyet» eczanesidir ret işlerini görDşmek üzere ticaret oda- çarşefsızda !.. 
salan ve amele meslek teşkilatları tesisi ~ sında umumt bir toplatıtı yapılmıştır. Top· Amma, hastanede çar~aflı olmaz 1.. 
hem amelenin kolaylıkla io bulmasını ve mele ile iş arasında amele komisyoncu· ıaııtıda Ticaret umum müdürü Bay Müm- Arbk südüne bırakırım : Hangisini 
hem de istihsal ,fşlerlnin sekteye uğra· su parazitlerin türemesine meydan ve· tazın bir söylevinden sonra müzakerele· istiyorsan oraya git 1 ... 
mamasını nmcib ve aksi takdirde de a- rilmlş olur. re baş~anmıotır. O, hastaneye gitti. 

Tosun ağanın baı;talıitı, gün f ,tJ 
ce , ağırlaşıyordu. Karısı da teıcrsr 1 
ğa düşmüştü. -~a 

O senenin kurban bayraııu ~·~ 
herkes camiden çıkmış, neş'ell ıı 1cb 
evine dönüyordu; o sırada Saktlie, 
ya ağlıya bizim eve girdi : fJJ~ 

Anaslle babası sabaha dotrll .0ıır 
relerden yükselen ezan sesleriııi d:ıııCf 
ken, ikisi de bir anda, fücceten 6 

lerdl... .~' 
Şimdi, her nerede, çarşafına s•:~ 

kapanmış, genç yahut ihtiyar bff·ıı'
na rastlasam : Hemen 2'')zlerfmfn ° ~
bizim Tosun ıığa , Onun Sakfnesi ~ı~1 

ra, bütün başımızdan gelip geÇ otG-' 
canlanıyor ve kendi kendime aortl1 

Bunlar bizden değil mi ne ? 1 ·~·· 
18 ·~ 

-----------------------
HAVA 

.!J - 8 - 938 saat 1d: rapora 
Rüzgar sürab : 3 - 4 metre 
RO.zglr istikameti : Şlmalişarki 
Kuru hararet derecesi : + 2,.s 
Azamt hararet « : + 2•.'.3 
Asğart ,. • : + ıo.4 
Rutubet « : y. 29 
Yatıı : Yok fi 
Hava tuyikl (Ermrumda): 1İ; 

iS TEME M! 
« « (Deniz aevlyeshıddı 

119 
Bu cepheden de eli boş çıktığı halde, yahut söylemek istemedi. Fakat ılmdi luyor, fakat Nerminl düıünDle~ıJ· 1 
bir türlü mafu'ı)fyetl kabul etmiyordu. aradan epey zaman geçt'ğine göre, bir bir tUrlü kendisini men edemfyot J o~ 

Tekrar istikameti Kazancılar mahal- defa daha Mürüvvet a'>layı göstersem, Bu altın baleli alın, bu batlıt~e' ~~ 
lesine çevirdi. Sanki sivil taharri memu· fena o!maz diye dUşUnüyorum. dar temiz ve sade çehre bu de ,Pi) 
ru lmlo gibi, kendisine vazife ed ndltl Bu fıklr yerinde görüldü. tü flkirlerf, korkunç düşüocel:rlıer ~ 

Yazan Selim BABAN bu muammalı ioi mutlaka ayduılatmak Nari Hüsnü bu karar üzerine doğru· bilir miydi? Bu gök mavisi ıoı fP,ıı:, 
_ için, sokak köşelerinde duruyor, bir ışık ca Mürüvvet ablayı görmeğe gitti. Fakat bakışlarının arasında bu kadar~ et~ 

Keadlslni belli etmemeğe çahvaralr, Eğer ortada bir sır varsa, b belirteceğini umduRn adamdı kollıyor, Mürüvvet abla o halim, selim Mürüvvet hiç bslll etmeden nasıl mubaf
8 c~ 1-

bu cepheden de tahkikata glrf şti. Bu o muztarlp babasının ağzından ö;r:~~~ fakat bir t~raftan da kendisini belli et- abla deQlldl. ti p Sadakat, şefkat, aşlt bu dere ııl' 
mahallede de hemen herkes

1 
Hafız Ruşe- bilirdi. Yalnız o zavallı adamın yarasını memeğ'e ç ışıyordu. . Avukatın ilk sözU üzerine verdiği telf ğl saklamak fçln nasıl olur dB I 

nln Nermfnden başka.km:oımadığını söyll· deememek icln, bu mülakatı en sonraya Nıbayet hl~ aklına ırelmfyen hır ha- cevap şu oldu: tü gibi kullanılablllrdı? ,,d,r J. 

yorlardı. Hafız Rusen de, hayatta •biri- bırakmağa karar vermişti. herle karşılaıtı · Fakat Rüıen mahille- - Bir insanın eline bir kuı düştü - Nermin ben ki seni o ~ııf "I 
clk» kızı Nermlnden başka !!aadetl olma- Sonra doğruian doaruya Nermlni den teşıum~ştı. Nereye taşındığım da mü, ona bakar, onu besler, değil mt? verim. Sen de beni çok ıe-vdl~;rıııl~J' 
dıtım ıöyle?&lı. arayıp bulmak, bir defa da onunla ko- kimse bllmıvordu. Fakat kuşu kaçmrsan, onu bir daha bu- lerdin. Her haUnle de bu söz Ol· f' t 

Avukat bntiln bu öğrendiği şeyleri nu§mak meselesi vardı. Avukatla do~tor yine baıbaoa ver- lablllr mtsin? Nafile yorulma yavrum 1 kadar lçden geldlğlnl anlard•ıı:ı.aıı•1~ 
doktora anlattıktan sonra t diler. Vaztyetl .b r kerre daha mülahaza Nerminl bir daha bulamazsınız. oldu da bana kıydın? Bana edeıı Hatta kendi kendine şöyle dOtündU: 1 H ı. 1 d o 

f ' d dl Fi müsavi etti er. er ı .. ısı de, yoruma an, bıkma A k t M- - t bl d b 1 tin? Neden Nermin? Neden• ı·tD - Net ce ıu. e • . ruze - Ben zaten işe buradan başlama- . vu a uruvve a a an a ıa raııe dO"' ..J 
Nermin 1 lıydım. Bir defa Nermfnle konuştuktan ~a~, usa~mad~n, ~~: ~evdl~lerfb bır ar- cevabı aldıktan sonra, artık başka bir Mabfr avukatın adliyede, 

1 
l _,il'. 

- Öyle 1 Biz yine Mahtre ö k sonra, bütün mesele kendllltlnden halle· 
1 

a taşıntı akyath e
11

8

1 
~ ark 

0 
an u dmllese· ~ey soramadı. Zaten Mürüvvet abla da: klinikte meşğul olduğunu bUd ğ tef1J 

l g lZ u ey mu a a ~ e me&e arar ver er. 1 B Jt.\ k N roıiııe "'r> 
ak oJmak.tan geri kalmıyahm. dllirdi. Avukat dedi ki: - Benden bir şey sormıı ! Ben hiç ar, eyo6 ~na çı ar, e da ,r ~· 

Avukabn yine içi rahat dtğlldt. Ne Nermlnln evvele!e çalış'ığı ter2ibane _ Mnrüvvet ablanın Nermfnl sevdiği bir oey bilmiyorum, diye meseleyi kesip etmek Umldıle dolaıırdı. O ıt'~ 
kazancılar mahaUesfndekl dükka.ncıların civarında, bir kaç akşam çıkış saatlarını muhakkak! Hatta atelyeden maMrin eo· atmışlı. lan glbi bulunmıyan k.adınıaıı rl' ~ 
sözlerine, hatta ne de hafız Ruıenin gözetledi. Fakat çok gıtçmeden Nermi- yasını taşırken . orada bulduğum Nermi· Avukatın bu teşebbüeü de işte böyıe çıkmııtı. Olurya, belki bir 

1 
g\'1,.d•·.,ı 

6c biricik kızım» demesine lnanmıyordıı. nin, terzlhaneden çıktıkdan sonra arttk nln küçnk bir tablosunu kendisine bedi- suya düşmüştü. görUrdü. Ona söyliyecekler ıurs~ll''O' 
Bizzat Hafız Rüşenle konUşmata azmet- bir daha gelmedfğlnl, hatta nerede oldu· ye rtmfştlm. Bu hediyeyi nasıl heyecan· • "'* mini": afzlndan, hakikat n;a;• bV'..11 

· Dılştl. Her halde bu mnlakattan mUsbet tunu bile kimsenin bilmedlğlnl öğrendi. la 1 hatta gözyaşlarllc kabul ettiğini bil~ Diğer taraftan Mahir adeta evine onu oğrenmek. lştlyordu ~ ~ 
patfceler çıkaracağına emindi. Fakat avukat ta iaatcı mı, inatcı idi, mezsln. o ron bana bir ıey söylemedi, kapanmış gibiydi. Reslnılerlle meşıul O· -- ( 
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D O «l U 

EN SON HABE RLERD 
Milletler Cemiyetinin sulha hiç 

bir yardımı olamıyormuş! 

3 

Nakleden: S. A. 
SPOR 

1940 olimpiyadları 
nerede yapılacak? 

1 
'I'okyo'da yapılması vaktiyle karar

'ttınlrn·ş olan 1940 olimp•yat oyunlan· 
~ hup dolay.siyle, orada vapllmamaın 
ij Unütdntn malO.mdur. Vaziyeti, timdi· 

halde, şöyle telhis kabildir. 

1 1 - Allkadar .Japon nezareti, 14 
•llııııuı günü, Japon olimpiyat komite
~~~ To~yo oyunlarını tertlbten vaz geç
-qf11j .:tavsiye• etmiştir. 

Norveç Hariciye Nazırı 
Polonya Hariciye 

Nazırına böyle söyledi 
O da: "Sözlerinize tamam ile iştirak 

ederim,, diye cevap verdi 

Tahammülüm yok, 
derdime care bul! 

' 
Mahşeker o akşam da Duduya 

uğradığı zaman halinden böyle 
tazallüm etti J 2 - 15 temmuz günü toplanbsında Oslo, 2 (A. A.) - Busrnn Polonya Kral tarafltdan kabul edilmiştir. Müte-

1 •ı>on kabinesi nezaretin bu kararını HaTiclye Nazırı Bay Bek buraya gelmiş aklben Bav Kotla bir mülakatta bu-
•ttt tylemlıtlr. ve parlak s~rdte karşıla~mıştır. Başve· lunmuşlardır. MülAkEt esııasıntta 81 rmllddct sonra.hat rlayarak oğluna: ile müşavere et demesinin sebebi budur• 
ı. a - Şimdi kaU karan almak ve kile ladel zıyaret maksadıle l'elend Bay Norveç Harıciye Nazm Milletler - Bizim meşhur ceyblerden Ebüll- MOıavereyl benimle yapın d ememin 
Qll k ' . . Bek burada kaldığı 3 gDn mUd et<'e C 1 1 1 • 'li 
1' ararı bsynelmılel komıteya bildir- resmt bir müzakerede bulunmayarak em yel D n arhk umumt sulha hiç bır bat namında b'r zat vardır. Buna bulsa sebebi de sadakat deDilen şsyln d" h-;r-
ı:- Vazifesi Japon komitesine düşmek- yal :nz Nonr11eç devlet adamlarlle fikir yardımı olmayacatıoı bsyan etmiştir . bulsa o bir çare bulur, der. Ağaçtan keste butunmadığmdaudır .. • , ..... . . . . 

r teatisinde bulunacakhr. Bay Bık buna cevaben: .: Sözlerinize duduyu da yanlarına alarak E'lüllba 1'ın lıte sJze .: mDşavere • nln faydasını 
bt .\11cak, japon komitesinin •tavsiye. Oıs'o, 3 (A. A) ·- Bay Bek bugün temamlle lştirıık ederim• demiştir. evJno g'elirler. Vuiyetl Şeyh evine an- anlattım. 
~cinde bir karar vuecetl beklenemez. latırlar. Hazreti Şeyh derhal meseleyi Meşbur Vezir de dört oğlu ile müta-
Ob urııa beraber bu komlten'n Tokyo H t d d • ...., ı çakar. ÇUnkl1 ev\elce Vezlroğlunun ka· vere ettiğ i için Şah Behvacm kılıncın· 
b lllplyatıannı tatbik mevkilne koymak a ay a ıger unsur arın rııından h'kayeyl din•emlş bulunuyordu. cından kurtulup muradına erdi. Yoksa 
\l:::•urıda son bir gayret sartetmesl:de Şeyh der ki: - Eğer ben senin du· ölüp gid rdi. 

•ayılamaz. k ...., ı d d •? duyu eskisi gibi söyletirsem, bana ne Mabşeker atıldı: - Aman Dadu, 
ht Zira hatırlardadar ki Kahire ollmpt- çı aracagı say a V a e ) • verirsin? nasd ıfı o htkaye, anlatırmısın. 
0 koııgreslnde Japon delegeleri bu Hüsam cevap ver:r : - Vezlroğlu· (Arkam var) 

ı.r"-ların Tokyo da terasında şiddetle nun mali muıı. ü benim o!acak. Hepsini 

)o it etnıişler: •Her ne olursa olsun Tok- E h b l •• Tı" k/ 22 d • ;t, sana veririm. 
ıııı .. ,0llrnplyatlarını tertip edeceği,. de- n son a er ere gore' UT er ' , 5 er Ş syh - Hayır, ben mal istemem . 

.... tdl. k 1 

l d 18 b k kl 
(Hüsamın u s~ına eğilerek) Vez'roğlu· 

dı Şu sırada , mütehusıs sıfatile Tokyo- UnSUT aT a me Ua Cl araca QT nun boş olııcak karısını bana verlrmlsln? 
ru bu'urımakti olan BerUn olimpiyatları ' Kendi karıs ınm kurtulacağından se-
~~t'ri doktor Dlm'ln katibi bay Klll'ge· . .A.ntakya, 3 (A. A.? - Anadolu vlneo Hüsam derh'.ll ; - Hay hay senin 

Mançukuo - Sovyet 
hududunda 
kanlı çarpışmalar 

~ ~.Japonların-şayet Tokyo olimpiyat- •Jllnsının, hususi ~uh_ablr~ blldfrl~or: Se· Se la" n ,· k o~son , der. 
el l'ıııı tertipten vaz geçerlerse-bunu son çim kom syonu dunku muzakeresınde 15 Bu surc:tle pazarlık biter . H rkes (Başmakaleden devam 
ltlkaya bırakacaklannı söylenmişti. nu'llaralı karar~a seçim ~azlyettnl. aşağı h d • g 'ttik.ten sonra Şayh hemen sevgili i l Japonya. Çinde giriştiği muha-
~t"'P,~siz ollm~iyat .. O!Ditesi reisi Bay dakl şekilde bulbeten gostermfşt· r. ~~ 1 mua e esı yaut Vt: zlroğlunun karısına bab ~r gönde rebenin bu kadar uzayacağını, yal-
..... •n :M·sar Lo Junıal mobarriyle bir yıt işlerlrde Tü•klerdan 35 b1n eoo kışı, • 1 . 1 t l H- b k A d w•ı . d' b" . d """'-k • .. • . . , , , rıp mese eyı an a ır ve ası usam o· nız as en egı , şım ı utçesın e 

at yapa tttır: A\evllerden 11 bin 319 kişi, Ermenllfr lngılız mahafılı BuJırarların Balkan Paktı- caya ait bulu o an duiuy'l getirtir. agw ır bir yük teşkil eden bu derece 
'e ' keyoelmllel olimpiyat komitesi den 5 bin 338 kfşf, Arap'ardıın 1945 ki· 6 

'latıın toplanacak? şl ve Ortodokslardan 2 bin 298 ktşikl na 1İrffi8SIDI meffi000İY8fl8 klrŞllidl Ebüllbat ertesi gtın~ Hüsamı çağr r mali külfetlere katlanacağını evvelce 
btıı11 ........ Ztnnederlm ki, şimdi Londrada ceman 56 bin 900 kiti keydedilmlştlr. Londra 2 ( A A ) _ 1 .11 1 

r ve ~eramet ve muclz~ 1 8 duduyu soy- hiç tahmin etmemişti. Eskiden oldu-
b_ llıtılkt 1 b k •t el 1 ba . ö 1 k 1 • · · Di'1 z s Y• s letlıği rıl anlatarak eablblne Jade eder. w 'b' ç· l'l . k l 
"")>' a o an u o:ı>ı e r s y Bu va2.ıyete g ~e, seç~ om syor.u me- mahatill Selanlkte imza edi'eı mu ıbede· Hoca Hnsam h•men cahitlerl topla ı p gu gı ı. ın ı erın o ayca boyun 
ı,., e L"tur, hadiseleri tdklk fç,n biz· bus lntıhabat ı şınl de şoyll es ayrırmıştn: ı l1 it b' ti k 1 k · v Y v kl · · h t · t' H lbuk' 
t...l'·:_blr kıç gOae kadar tophuıbya ça- y m ıa ır sura e arşı ama t~dırJar· doğru Vnf •(lğlunun konağına gelir va egece ennı esap e mış ı. a ı 
'' ~•ktı... B~tay mfclislne mebus olar~k Tür! ca· Bu mabatil Sellnik muahedesinin Millet- davayı isht edip zavvalh vezir zadenin Mareşa1 Çankayşek'in kumandası al-

ımıas2ı 22• 0At\edvllk~r\ 9, dErm2enılebr 51 rape· ler Cemiyeti paktının 19 uncu maddesi- bUlüa malini ve ksneını elindm alır ve tında gittikce taazzuv eden Çin mu-
ı,t ·- Eğer .J ıponya vaz geçerse oyun- ar ve r o o s ar a me us ver - ne temamlle uytu 1 ol 1uğunu bllbas 8 d - d 1 b k k 

tıerede olacak? Flnlandiya'da mı? c3kltırdir. lotlhabatın neticesi 8 Aaustos tk t kt d ' 1 
5 oğ'ruca gon er P mü are Şeyh Ebüll- avemeti, Japonların bütün hesap-

" 11- z,nnetmem. tieJaing'ors'da inşa- ta nihayete er,cektlr. ı re me ' ır er. _ _ _ bad!lt tesllmdeder. h . A • lannı alt üst etmiştir. 
L_ tını gelen ıpor teslslerl o vakta Y b şte Du u Ma Şf'kere bu h ıkayeyı Artık J . . b d 
oıetlı-1 • • J R anlattıktan sonra : . aponya ıçın, un an sonra 
' lnıa bile Fın devit t merkezinin Tedavüle çıkarılan yeni enı ır apon - us - GOrüyorsu ıuzkl V11z\ro"'lu sırrını Çınde da. ha çok uzun süreceği anla-
~ Plyauar dolayıalyle vııkubulacak ya· • l b 
~11~1 l•bacümUnc kifayet etmlycceğl paralar muharebesJ• kansına söylediği için basına bu felaket şı an ır harbe hazırlanmak icap 

.... ,kk kt g-eldl. Sende dikkat rt, kat' jyyen s1rrın1 etmektedir. Daha ilerisi için de bir 
, a ır. Ankara, 2 (A. A.) - TOrkfye mer· 
~ B••ka dlikl ? 1 k (Bae tarafı 1 fncida) Beyzadeye ııçma ve hem vakit kııybol- çok mali fedakarlıklara yol açacak _ "~ namzc er var mı kez bankasınca tedricen t ~davü e çı a· v 

' •rti k Elbette, 1940 da beynelmilel bir rılan yeni bankonotlardan ıs iktr.ci lfŞ· Tokyo, 3 (A. A.) _ Bugün Ha- ması~ hemen s,vglll!D*' koı, d'dl. o.l~n bu vaziyet içinde, Japonyanın 
llıı....1 Uracak olan ltalya'da olimpiyat rı'ndt.n 1 A""ustos 938 tarih' ne kadar 5 1 • • N b tt b l k Fak at ne çarekı yine gnneş sarı sılahca ne kadar kuvvetli olsa bile .:_11 .. 1 & ıcıye azın eyana a u unara 1 f k , ı 
'""i'i rı Yapılam z. Amerlkadıt, bizim llrahklardao 27.mllyon 283 b'n, 10 liralık- . . saç aranı u u tan gOslermPyc baş amış gene Sovyet Rusya ile bir muhare-
)'tl. 1939 aa oh ca~ıoda ı 1~40 ollmpl· lardan 9 milyon 785 bin 690 lira, 50 Sançikonun Sovyetler tarafından ış- vt s bah olmuştur. Biçare Mahşeker bu beyi göze aldıracagv d'l . _ 

"'a .\ lk d r d. l dild' w. . - 1 . b h d d ı ti ı zan ne ı mıyor iller a a yapı sn, ıyor. liralıklardan 12 milyon 171 bin 200 lira ga e ıgım soy emış ve u ususta ~ece e mura ına ercmem ş . d B' h b h 1. d . 
111~ '~ ô l ı l A 'k d - - u. ır mu are e a ın e ıse zaten 
~•le Ye s9 oyun ar men a :ı mı ıoo liuhklardan 13 milyon 648 b!n 900 protestada bulunduğunu ilave et- O gUr ü de akrama kadar uzunlü ve imdi Mon k d .. .. b' ' 

? llraki ceman H2 mllyo:ı 888 bin 790 lira • tir ızdmıplar içinde geçiıdf, GUneş çekfl 'p, ş çu uo a uç yuz ın asker 
lQll '; Onu da eanmam : Amerika da, tedavüle cıkanlmış ve aynı miktarda da mış • yavas yavaş ortalık kararmaya başlayın bulundu~an Japonyanın, bu kuvvetleri 
nultı e, Los Anceles olimpiyatları ya· esti bankonot tedavQlden kaldmmıştır. Japonlar hava hücumlarına ca ümitleri tazelendi hemen Dııdunun daha hır çok iiç yüz binlere çıkar· 

•ttar l · k h l ' · d k · - 6 . spanya muharebe Ierı arıı azır anıyorlar yan na koştu ; yavaı yavaş benllğ'nl Bar· ması ıcap e ece tir. 
'> ...._ 

81
Yle 1111 nerede? . 

8 1 2 ( A A ) _ R i Tokyo, 3 ( A. A.) _ Japonlar maya baş\ayttn bu derdin tekrar açılma Diğer taraftan Sovyet Rusyanın 
(,,~ _ ze hnsust olarak söylıyeylm · arsc on, · · esm ı M h k' iti r ı b d J · · 
b1~erıın kıt oyunları FJnlandlya'y~ tebllt: Bugün a-;llerJe Kure mezarlıkla?J bütün şehirlerinde hava hucumlanna 5 d şe re aza eyecana sevket· a aponya ile bır harp patırhsı çı· 
r, .~'llacak fakat atletik o1unlar Lond· civarında şiddetli ve kanlı bir muhare- karşı esalı tedbirler almaya başla- dtfltldn en Dul dundun k2 r~ sı yanında keıı- karmak isteyeceği tahmin edilmiyor .. 

"' ' lk' t t d n en ge~ ver 1. d O t d h l1 dil · lA ·~~·t Yapılacaktır. Fa\cat ba tamamiyle be_ olmuştur. - ı ara ta a zayıat pek mışlardır. Alınan tedbirlerin duyul- • • * u r a a a e. ~esı • azım gelen 
ı,..,. btr fikirdir Kimse e bir şe sO . mublmdtr. Hukthıetçller mfzarlık etra- . . D . . . ve ufak tefek hadıselerın de önüne 

... e>'bı· · Y Y 1 hada kuvvetli bir mQdataa hata tesisine maması ıçın ahılıye Nezaretı gazete- Bir mllddE t sonra kendine gelen k l "h' 
ız.. . . geçece o an mu ım mesele Mançu• 

' ~nsterth olunuz muvaffak olmuşlardır. lenn bu hususta yazı yazmalarını Mabşeker: k S t h d d k •,_ . 
~ıt,~rnıtıyor ki Fran~; olimpiyat ko Barselon, 2 (A. A.) - Hükumet yasak etmiştir - Dudueuğu:n, dedi, artık bu firka t t uhod:d. odvye 'bu u ?nun at 1 şekilde 

•I . il · h k • - 1 bl • a ı ın en ı arettı. ·~~h rtıat bir teyler bilmektedir. Bu kıtaatının eu are. atı musa t r ıurt t • camına değdi. Mademki t enim derdlmtı .. • 
-l ·tden d . tld ,11 dil ""I .. k te devam etmektedır. Japonyadan Amerıkaya derman bulumıyoı s ıo, h'ç olmezra clfa Fakat dun geç vakıt gelen mü .. 

t,1 e ıs t. e ece6 uzere o- - d 1• • 1 • d .1 v h' l f h . 
'tQ tr arasında her halde b f'ki t . Gant1ııa öoun e Fran..ıst er son de- gon erı en paralar nrccek bir yol söyle de beni de başımın ım te gra aberlerı, Uzak Şarkta 4 'ti 1 azı ı r a rECi mukavemet göstermfktedlrler. la l S ti 1 d kil , 'ctı 0 ınuı ve kış oyunları için Fin· . . . . Vaşington. 2 ( A. A. ) _ Ja on- çart sine bak.ayım. ... pon arın ovye er e a am a ı ı 
lita..1!,.~ •tletlk sporlar için de İngiltere l\.alahm}B dakl haı P saııa}·li yadan son bir ay zarfınd Am ~k Sana güvenerek, bütUn sırnmı ııö y· kapışmış o1duklarını göstermektedir. 
teı..::.-"'Qe 1 . fabrikaları lekrar işlemcyt• a erı a- ı dl h lb ki ı d dl k D k ı k' h d h. . . -..ı,u ptldat hır mutabakat husu'e 4 ·ı 486 b' l e m, a u sen n er ıı yo , gön eme o uyor ı, u ut adıselerı· 
~ başl1tdı Y.a. . m~ yon. . ın atın par~ ge- lDn rahat, brnlm ysnıp tutuştuğuma al· nin son zamanlarda böyle kanlı çar· 
{lll' f'_ BarsPIO?!, 2 - Katalonyad2, santral- tırilmıştir. Şımdıye kadar Amerıkaya dırmıvoısun l Is d b' 

vck askeri bir Almanı ~~r~~r:r:;~a~~~~arı;~:ılfn:1e:ı~;~~zsikar:~ Japonyada~ gelen altın para mik- Bu site~ üzerln.e Dud_u : ~:~ms~kart:cel~ ::me:~.r~:rk:ıa:ur;:~~ 
Pr öldürdü fabrikalar, bilhessa harp sanayii fabrika- tarı 346 mılyonu bulmuştur. -:: Mahş~k~r nıçln boyle dlyorsu , likeye yol açmış bulunuyor. 

l\t &() •t, 1 (A. A.) - Bu gace polis- lan Rusyad•n getlrllmlş ve suratla yer- biç boyle muh,m meselede konuşmadan Böyle bir ihtimal karşısında Uzak 
t b ~altta bıçakta öldttıüım.,ş hır ce· larioe kormuş oıan motorler vu•tesue Macar - Alman yakınlığı danışm.11dan blr ş~y .yapılır mı? Şarkta .. dd tt b . h ık 

tıı lllrnq,1ard . - tekrar faaliyete geçmiş bulunmaktadır Bucu ötedenberı hekim ve flllsoflar uzun mu e en en azır ı .-
t~lG'tbıiin bl ·~lYapıla~d tıhkıkata l~o Bayer fabrikasının . _Budaptşte, 2 (A. A.) - : Nasyonalist bile kıbul etml~lerdlr, MOşavereslz iş larım yapmış olan Sovyetlere karşı 
tı~ 11 ele bir ~ k man ° uğu ve ö 0· ]d.. .. .. partı mahltJUnde Eöylen1fgJne göre, gören ııdamlan yarım ada:n sayarla-. da Japonyanın silahlı muhasamaya 
"-.ı "'• ştır, B t askeri oldu~u mtydana yı OOUIDU _ M~carlstan 1akı.ndı1 Almanya ile sıkı Mamafi Allahta bt zı lnsanla-r1 dl girişmiş olması, Uzak Şark mukad• 
~ doı u badls.enfn bir sıya~t mese- Berlln, 2 - 70 yıl evvel bugun te- munasebetler tesıs etmek mak5'dlle mü- ter bir çoklarından akli itibarile Ustun deratının k "h' b' fh 

Caaı ayı m1, 1o"sa şahst bır kıvRa si~ edilen Bayer hhılkasanın yıldönUmü zakereye girfşlcektlı:. Askert müzakere- yaratmıthr... ol 8 çbul mu ım ır sa asına 
illi olduiu araştınlmaktadır. munasebetile meraşim yapılmııtır. ler yapılacaıı da tahmin edilmektedir. 1 işte kocan Sildin de her lşlt Dudu ~eticeç':eş olac:k?aktadır. ~~k:11m, 
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Sarıkamış Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

3,500,000 üç mllyou beşyllz bin kilo odun kapalı zarfla ekslltmaye konulmuı
tnr. İhalesi 8 Ağustos 938 Pazartesi saat 16 da Sarıkamışta askeri satınalma k:o
miryonunda yapılacaktır. Zarflar ihale saatmdan bir saat evveline kadar kabul 
edUecektlr. Şartnamesi her gUn komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 42000 
lira ilk teminatı 3150 liradır. (No. 541) 4-4 

Erzurum icra 
Dairesinden · 

Gümüşane 
Vilayetinden: 

1 - Bayburtta yeniden 

Cinsi ve mevkii : Murat 'paşa mu- cak aygır deposu inşaatı 1 · 
balleslnde ev rlhfnden itibaren on beş glln 

yaptırı1a

- 938 ta
mllddet!e 

mevki : Dere caddesi 
Numarası : 32 

1 
acık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İnşaatıo muhammen bedeli 
9534 lira 27 kuruştur. 

Hududu: Sağı şemsi hatun eolu ki 3 - Sürülen pey haddı layık gö· 
tapcı Midhat arkası ve önü yol rü'dUğü takdirde ihalesi 15 • 8 - 938 Pa-

müştemilatı: Alt katda 3 oda bir zartesi günU saat 11 de Vilayet Daimi 
sofa bir havlu iki matbak bir yakac'l!k encümeninde yapılacaktır. 

damı Qst katta ' oda bir sofa bir baca 4 - Şartnamesi VUAyet Dalml En-
kapusu bir bah~e bir babç~ kapusu (14) cümenl kalemindedir. 
lruakı vardır. 5 - Eksiltmeye iştirak etmek iste-

Murat paşa mahallesinde ölu Kazım yenler muhammen babelin °/ı yedlbu
k81'Jst Henffeye 2000 lfraya , borçlu ı ölü çuk tutarı olan mebalığe alt bat ka 

Ka 1 i ··t k it bl b Ah t mektubu veya Hususi Muhasebe veznesi 
azım var s mu e a n aşı me 

. hssabma bankaya yııtırılmrş depozito 
kansı Saniye ve kltapcı Sallmın yukarı· kçe · kb 11 bl t hh-tt b. 

2 sı ma uzu e r ea u e on ın 

da hudud ve evsafı sairesl yazılı ev hu ltralık yapı işlerini yaptıklarına dair 
~rç için açık artırma ile satılıyor. Nafıa ve 938 yılına ait Ticaret Odası 

tıanın ertesi güntınden itibaren ar- veslkalarlle b'rllkte Vilayet Daimi Eu· 

tırma ıartnamesl herkes tarafından gö· 
rQlebllr.cektir. Bu gayri menkul üzerinde 

cllmenine gelmeleri llAn olunur. 

( No. 587 ) 4 - 2 
bir guna hakları ve mfsarife dair sair - -------- ----
iddiaları olanların ilan gününden fttba· 
ı en yirmi rnn içinde icra dairesine ev
rakı miisbttelerUe mürac .ıatları Jbımdır. 
Aksi halde hakları tapu siclllerlle sabit 

ölriiidıkca pay'aşmadan hariç bITakıla
caklan ve satışın 8 Ağustos 938 Pazar· 

1esl günü saat 14 den on beşe kada1 
Erzurum icra dairesinde yıpılacağı hl· 

rincl artırmada takdir olunan klymcthı 

yüzde:yetmiş beşini bulmadığı surette 
onbeş gün uzatılarak satııın 23 Ağustos 

Erzurum P. T. T 
Müdürlüğünden: 
19·7·938 tarihinde eksiltmeye konu· 

lan Erzurum - Tortum arası postasına 

istrkli çıkmadığından 12-8-938 Cuma gü 
nü saat 15 de ibate edilmek üzre 3-8 938 
gUnüc den itibaren 10 gün daha eksiltme 
müddeti uzatılmı~ olduğu ilan o!unur. 

{No. 602) 

Erzurum P. T. T. 

D o Q u ':' 4 Ağustos t931 = 
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TOP ANE Terazileri 
Tfil"kiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

cnurunıda Sabı yeri: NEŞET SOLAKOÖI..U •e Ortai)J 
Gürcükapısı, Kavaflar çarıısı 

Karayazı Kaymakamlığından : 
blfl 

Karayazı kazasında yeniden yapılacak olan HQkftmet konağının on beş 
lira bedeli keşitU inşaatı kapa1ı zartf usulile ekslltmeve konulmu~tur. ~1 

1 - Eksiltme 19·8 938 Cuma günU saat 15 de Karayazı BOkOmet koıı• 
içinde yap•Iacaktır • 

2 - Muvakkat teminatı 1125 liradır. ııı 

3 - İstekiiler bu iıin evrakı fenniyestnl Karayazı Kaymakamlığı ve Erııurıl 
Naha müd11rlüğünde okuyabilirler. ,ı 

• - İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 Gün ve 3297 ıayılı nushasında ırıti~,. 
eden talimatnameye göre 9R8 takvim yılına mahıus ehliyet vesikası Ticaret 0 bf' 
sı vesi kası ve teminat mektuplarını mühür mumu He iyice kapatılmış za·fl' , . 

inci maddede yazılı glln ve suttan bir saat evvel komslyon riyasetine flt~.9 
leri mecburidir. Postada vukubutacak g(cikmeler kabul edllmezr (No. 584) 

ıtur·a.: 1 ııım, 1 H~. 1 
E1

11n Erzurum Vilayeti Daimi EncümenindeO: 
mtlnc!kAınun ıta.rdıh1nde çekUeoektir. ıP 

En u eııı 11$ mevduatı buluna• he Erzurum Vilayet Matbaası için alınması gerekli bulunan (5500) lira motıaı'1-, 
••la.ı hr'alara 4ahil edlleeeklerd.lr. bedeli ( Model 5 Reconstructeıt Linotip) yazı dizme makln9slnln teferrtl:ıilt 

'Ofa. &HJ birlikte alınması 28-7 938 gll '\Ünden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf U' 

- ------------- eksiltmeye konulmuştur. (J' 
1 - Eksiltme 12 Ağustos 938 Cuma gUnU ıaat 16 da Vilayet daimi eP 

meninde yepıJacaktır. Erzurum 
Valiliğinden: 

Erzurumda yeniden yspılmakta o1an 
llkokul blnaBJnın (22998) Ura (68) kuruş 
bedeli keşifli kargir aksamı ikmall lnşaa 
b kapalı zaıf usulü ile eksiltmeye ko· 
nulmuıtur 

1 - Eksiltme 11 Ağustos 938 Per· 
şembe günQ saat 16 da vilayet daimi 
encUmenlnde yapılacaktır. 

2 · Muvakkat teminab ( 1724 ) lira 
( 93) kuruştur. 

2 -- Muvakkat teminat m1ktarı 413 liradır. , 
3 - İ~bu yazı dizme makinesinin şeraitini anlamak. isteyen taliplerin ıııctl 

kalemine müracaat etmeleri Uan olunur. (No. 586) 4 / 

Gümüşane Vilayeti Daimi 
Encümeninden : ,o 

1 - GümUşııned~ yeniden yaptırılmakta olan memleket hastanesinin UÇ~aıı· 
kısım inşaatı 29-7·938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı z11rf 
ile eksiltmeye konulmuıtur. 

938 Rıll gUnü yine saat on dörtden on· 

ba~e kadar yapılacakdır. Alıcıların yüz· 
de yedi buçu'ı kuruş pey parasile icra 
dairesine müracaatları ilan olunur. Müdürlüğüden: 

3 • İstekliler evrakl ftnniyeslni vi-
19 7 938 tarihinde eksiltmeye konu· l&yet dalmt encümeninde ve Nafıa mü-

(N o. 597) lan Erzurum istasyon arası oostasına Is· dnrlUğllnde okuyabilirler. 

2 - · ~aatın muhammen bedeli 17518 lira 86 kuruştur. 1)1 

3 ~ Sürülen pey haddi layilt görüldüğü takdirde ihalesi 18-8 938 perv'
0 

günü saat 11 de Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 
-------------- tekli çıkmadığından 12 8 928 Cama gii 4 • istekliler rfsmt gazetenin 7-5-

nü saat 15 de ihale edllmek üzre 3 8-938 936 gün ve 3297 sayılı nüshasında lntl
gününden itibaren 10 gün daha ekslft"Jle şar eden talimatnameye göre 938 tak-

4 - Şartnamesi Vılayet encUıneni kalemindedir. 9~ı 
5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler muhammen. bedelin % yedi1'~0J 

tutarı olan 1313 lira 91 kuruıluk banka mektubu veya husuıt muhasebe 11d,ı~ 
hesabına bankaya yatırılmış depozito akçesi makbuz ile birlikte VUAyet 

İLAN 

Erzincan P. T, T. 
Müdürlüğünden : 

mUddetl uzatılmış olduğu ilan 0
1unur. vlm yılına mahsus ehliyet veslkaaı ile 

(No. 601) birlikte ticaret odası vesikası vesair ev- Encümenine gelmeleri ilan olunur. (No. 567) ~ 

1 - Yaz ve kış hayvanla haftada 
mntekabllen Uç seter yapmak yazın on-

~-----~-~~-~----

Erzurum Belediye 
Reisliğinden : 

aeklz kışın yirmi iki saatta kat etmek 
mdl eli her seferde be yüz kırk ki- Otel. gazino, kahve v~ çay hanele 
"' 1 g ş ş rinde btlardo, tavla, domıno, satrat ç, 
lo JÜk taş1mak şartlle 4?5 lira bedeli oyun kağıdı bulunduranları. Bunların 
şehri aabikll Erztncan Gumüşane Posta mıktarlamıı 15 8-938 gUnOn9 kadar be 
gfirtıcülüğü 15 Ağustos 938 günü saat ledlyeye beyanname ile bildirmeleri be· 
15 de ihalesi icra kıl•nma\c üzre 30-7-938 ysnname vermeyenlerden hl misli rQ
gününden itibaren kapalı zarf usulile süm alınacağı ı an olunur. (No. 599) 4 1 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 600 liradır. E p T T 
3 - Teminatı muvakkatesl 540 11- rzUTUm • . . 

radır. , M d } tJ d 

raklarını mühür mumu ile iyice kep atıl-
mış ve mühürlenmfş bir zarta koyup hl · 
ılnct maddede yazılı saattan bir saat 

evveline kadar vilayet daimt er cUmenine 
göndermeleri mecburidir. Postada gecik· 
meler kabul edllmez (No. 562) •-3 

.......................................... -
' Bingöl ve Halep otelleri 1 
1 

1\lüstec lrl 1 
Mailli Emekli topçu Yllzbaıısı 1 

Erzurumlu 
Zekeriya ERl{AL 

Yeni, temiz, ucu:r, emniyetli, biJtan 
konforu haiz banyolu 

Erzurum P. T· T. Müdürlüğünden: ~ 
ıııı 

1 - 574 lira bedell şehri sabıklı ve haftada karşılıklı ü~ seferli ya 11. 
otomobJI kıım yolun vaziyetine göre araba, kızak ve hayvanla nıkledilnıe" 9&~ 1 

ile mtHekabllen bin kilo sikletll Erzurum - Bayburt aresı posta surücüıüğil ~i 1' 
mukerreri haddi layık görüldüğlı taktirde 12·8 938 gUnü saat onbirde tbale ~et' 
pılmak üzre 28 7 938 günUnden itibaren kapalı zarf usullle on beş ıün aınd 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mühammen bedel 500 liradır. 
3 - Te~lnatı muvakkatası '50 liradır. _ _ p, 1 
4 - Taldır mektup•arı 12 8-938 Cüna gunu saat ona ktdar E.rzuruııı 

MüdDrlUğUnde mütesekkll komisyona verilmiş olacaktır. J~ , 
5 - Talipleri ı olb ıptakl şutııameyi olu'Da" ve daha faıla tnhat ~.l 

üzre eyyarııı tatlllye mUstesna her glln Erzıırum P. T. T. Mü1Uriyetıne dJ)ll6) 
4 - Teklif mektupları ihale saatın· Ü Ür ÜgÜn en : 

d bl 1 h ili k i lstanbul, Sirkeci, Nöbethane cttd-an r saat evJe ma a om syonuna 19-7-937 tarihi ade eksiltmeye konu 

1 
desl No. 18 B ngöl 

arı ilAn olunur. (No. 5~ 

Verllmlf olacaktır. lan Erzurum çat arası postasına ta'ip l 
stanbul, Sirkeci, Muradiye caddesi H K k } d 

. 5 - Taliplerin olbsptakl şartname· zuhur etmediğfndrn 12·8 938 Cuma gll I No. 17 - 19 Halep tnlS ayma am ıgw lll an : ııt 
yi okumık ve daha fıızla izahat almak nU sııat 15 de !balesi yapılmak üzre ..... --- (No. 563) lO _ 3 -- bili 
üue eyyaml tatillye müstesna her gün 3·8-938 günonden itibaren 10 gllıı eksilt- -------------- Hınıs knas·nda yerilen yapılacak olau Hükumet konağının on be~ 1 
Erzlıı<:11n posta ve teJğraf müdürliiğone me müddeti temdit edildiği uan olunur. Kars İnhı·sarlar bedeli keılfll lrşaatı kBpah :zaı f usullle eksiltmı ye konulmuştur. r;o''' 
müracaatları llan olunur. (No. 598) 4 ı (No. eOO) 1 - Ekslltme 18·8 938 Porş~nbe gUııQ saat 16 da Hınıs Hüktımet 

Kara Hayvan Borsası Satış Cedveli 

p.,ıı .,... 
bkb 88 
ık . •46 
~-izi 145 
Kanda 2 
Dua 13 
o~~ ı 
\'eki• 21 
Kura 181 
~Ul\l 61 
Keçi 2' 
Yapar 12'1 
Tere yatı 147' T. 
Kaıar peynir 6 
Salamurayatıız P. 92 
Koyun 'so 
Satir derlıl 12 

Afırlıtla 
28127 
10073 
29940 

770 
1530 

70 
1015 
8160 
1886 
930 

17[04 
29110 

320 
14S5 
1800 
12'> 

[ Temmuz üçnncü hafta 
Bn .,.,. En galtarı 

Kr. s. llr. s. 
7 74 10 18 
6 10 10 36 

. 5 71 12 56 
o ()() 00 00 
~ 40 i 00 

10 00 00 00 
10 ~6 00 00 

7 70 1~ 10 
7 87 11 70 
5 00 9 65 
17 00 40 0) 
52 50 57 O) 

00 00 30 00 
0) 00 4 00 
00 QO 80 00 
o 00 80 00 

J 
Orl• 

8... ~. 
9 00 
6 28 
8 80 
7 70 
6 36 

00 00 
11 05 
11 12 
10 62 
6 90 

00 00 
00 00 
00 00 
00 00 

00 00 

Mu .. stakı· ı icinde kaymskamlık odasında y8pıh.cııktır. -
2 - Muvakkat tem'natı 1125 liradır. ~tı~ııl 

M d l • "' •• d 3 - istekliler bu f şin evrakı fenniyeslnl Hınıs keymakamlığı ve ~ 
Ü Ür tlgun en: Nafıa mUdürltlğQnde okuy bilirler. 10tıt' 

, ıı . 6 • 938 Tarihinde ihale edfltce· 4 - istekliler resmi gaz11tenln 7 5 936 gün ve 3297 sayılı nusbas1~~~et o4:~ 
ıll evvelce uan edilmlf olan K~rs ve leden talimatnameye göre 938 takvlın yılına mahsus ehliyet vesikası tı 11., lf el 
mü hakatına ait inhisar maddelerinin nsfkası ticaret odası vesikası va teminat mektuplannı möhQr muoıu k flJıs! ~ 
taıtma işi on gün müddetle pazarlığa kapatılmış zatla blIJııci maddEde yazılı gün ve saatta bir saat evvel 

1 
:dil°'' 

konulmrştur. 8 - 8 - 938 Pazartesi iÜnü rlyaısetine vermeleri mecburidir. Pos~ada vukubulacak ieclkmeler kahil ,..,...a 
saat 10 da Kars 1 hfsarlar idaresinde tNo. '88) / 
ihalesi yapılacaktır. Talip olanların ve 
ıartnameyl görmek isteyenlerin ihale 
günündeu evvel her yerde inhisarlar 
idaresine mtıracaat etmeleri ilan olunur. 

( No. 591 ) ' - 2 

Sahih ve Başmuharriri 
CİHAD BABAN 

Umumt Neşriyat[ İdare Eden Yazı 
İşleri MOdürü: Babadır DÜLGER 

BalıldJGı JU': DO<ll1 Baııa•vl 

Karaköse Askeri Satınalma , 
KomisyonundıJJl~J 

oıfO }> 40 
800,0( o kilo arpa kapalı udla e'ulltmeye konulmuştur. Tab 51,t v' 

20,0<0 lira ilk temlnab 1500 liradır. İhalesi 15 · 8 · 938 Pazadesl gnoft aııı''' ~ 
kuzda Karakös: de Askeıt Satınalma Komisyonund!l yapılacaktır. şartrı .. tt'" 1 

Ul sas.. / 
gün Komhyonda g-örUlebHlr. Teklif mektupları belli gOode be 

8
) 4 

saat evvel Komisyon BqkanlığlDa verllmlı olacaktır. ( No. 66 


