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Basılmayan uuılar geri oerllm~ 

Büyük Avrupa merkezlerinde 
mühim siyasi müzakereler 

ltalya Hariciye Nazırı Kont Ciyano 
yakında Berline gidecek 

Rus - Japon 
muharebesi 

Şimdi de Macarlar eski 
topraklar1nı istiyorlar 

"Almanlar Südet meaelesinde 

Ankara, 7 (A. A.) - Yunan 
Başvekili Metaksas Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Arasa bir tel
gral göndererek, Selinik anlaş
ması milnuebetile hakkında gös
terilen hislere teşekkürde bulun
muştur. 

Ev sahibi Hüsnünün sır
tındaki kurşun çıkarıldı 

Y aralıntn refikası Ayşe vahayı bir 
muharririmize anlattı 

Hırsızın kaf mak isterken ayafının altından fekilen 
merclicJen ve sokak kapısı 

Yoz Sovyet tayyaresi 
Japonlara saldırdı 

(Telrraflar S nnctı 11yıfda) 
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[~=~~r g::ş~rabzon belediyesi 
R. F. T AŞ!f!! J 

Trabzon belediyesi şehircilik va- Trabzon belediyesi insan pisli-

disinde esaslı ve kuvvetli adımlar ğile pislenmiş sahilleri temizliyerek 

atmağa başladı. Bir bakıma göre deniz banyoları yapıyormuş. 

şehir, insanların toplu yaşaması Yıllardır denize dargın Trabzon-

ve çeşitli ihtiyaçlarını kolay temin luyu zorla barıştırmağa azmetmiş. 
etmesi için kurulmuştur. Şehirliler topukları bükülmeden, 

Binaenaleyh kendi kanaatime iskarpinleri çizilmeden v e ayaklan 

göre şehirde evvela insanın sağ- çarpılmadan ve toz yutmadan yü-

. lığı ve rahatlığı düşünülür. Şehir- rümek isterler. 

de yaşıyan iyi su içmek ister. Trabzon belediyesi sokak ve 

Trabzun belediyesi uğurlu bir ziya- caddelerini kaldırımlamakta devam 

ret münasebetile su derdini hallet- ediyor ve tozu taşla tepeliyor. İs-
miştir. Şehirde yaşıyan temiz et, itkbalinin planını çizmiş, parklar, 

temiz sebze, temiz ekmek, temiz çocuk bahçeleri ve fani dünyadan 

ışık arar. Aldığımız haberlere gö- ayrılmış hemcinslerimize ebedi uy-

re, Trabzon belediyesi muntazam kuları için rahat bir dinlenme yeri 

bir mezbaha, derli toplu bir hal, haztrlıyor. 
kılı kırk yarabilmek için bir İ<im
yahane ve disiplinli bir kontrol 

tesis etmiş ... 
Şehirde yaşıyan, istirahat za

manlarında ucuz vesaitle gezmek, 

eğlenmek, hava almak ister. 

Trabzon belediyesi mesire yer

lerine otobüs servisleri hazırlamış. 

Şehirde yaşıyan yaz günü sıcaktan 
bunalınca -eğer şehir deniz kenarı 
ise - suya girip serinlemek ve te

mizlenmek ister. 

* * :': 
Bütün bunlar dürüst ve müsbet 

bir kafanın şamatasız, gürültüsüz 

ve gösterişsiz yapılıveren işleri. 
İsteklerine son olmayan veya 

beğenmek adetine alışmayan kara 

gözlüklü bazı hemşerilere hatırlat

mak isterim : 

Tenkit kolay, fakat yapmak 

güçtür. Büyük güçlükleri kolay 

yenmesini bilen kıymetlerin kıyme

tini bilelim. 

Kendi dükkanını kendisi Ç;ldır postanesinin 
soyup soyulmak istendiği 
başkasına yüklemiş tahakkuk etmedi 
Çıldır, [ Husmi ] - C~la köyünden Çıldır, [ Hususi] - Kazamız p ısta 

Hamza r ğ 'u Klld!m Koşulu'.ann dükkan- merkezlnfn peccareslnden gicllmek su· 
k"lidinln kırılarak. eşyasın n çalınmas rctlle kasanın aç ılmasına teş b10s edıl 
ü~erine zabıtaya yaptığı müracaat neti- diğl hakkındaki ih '">ar üıerine gi lşllen 
c~shıde, zabıta işe ehoırmlyet nrmiş tahklkat•a hfç bir deltle rast ~ellnme· 
ve yapılan tahkikatta bu hı rsızlı ğ"ı ydpa mlş ve buna da!r bir cnıat'e bu unama
nın dükkan sahibi Kadim Koşulu oldu· mıştır. Tahkikata deva m edilmektedir. 

ğu anlaşılmıştır. Bu adam evraklaıile Kız kaçırmak isterken 
Adtfyeye verilmfşti r. l d 

· .- . - yara an ı 
Çıldırda yenı bınalar 

Evv Jlki gece Dumlu nabiyeı:lnlo 

Biı:dinkas köyüne gelen Pclzar kazası
nının Ham şen köyünden Ali R za oğlu 
Enver o köyden bir kız kaçırmağa te
şebbüs etınf ştir. Fak at kızı kaçıramadı

ğı gibi, köyden Osınan oğlu Rasim ta
rıf ndnn tabatıc ı ile yaralamıştır. Yaka 
hııkkında tahkikata başhnmıştır. 

Kars haberleri 

D O G lJ 

lhcaya işleyen 
otobüs 

Yalınız para kazanmağı 
değil, biraz da 
halkı düşünmeli 

E~zuruml 1 rı. c ı arasında işleyen 

« Sllatlet » adındaki otobüs!~ yolculuk 
edenltrin hemen h 0 psi, bu otobüs 
ten şikayetciilrler. Bu otobüsün sa· 
h\bl herkimse, hasılattan Belediyeye 
yOzde on v~rdf ği için mi nedir, bu 
şikayetlerin hiç birine aldırış etme!. 
Bu mevsimde I 'ıcaya gldfp gelenle· 
rln çokl ığu malO.mdur. Seri bir nakil 
vasıtası o!du~u için, herkes bu oto
büsten istifadeyi tercih etmcktedtr. 

Fak8t . 

Bu otobüs sah'b1, tıklım tı~lım 
yolcu a1dıkları için birçok kerrthr 
sebebiyet verdikleri facu ları gaze· 
tem,zde Hk sık terssürle yazmağa 
mecbur kaldığımız bazı şofö l ~ rın 
kötü a ·1etinl kendisine ş'ar edi ·· m'ş
tlr. Bu otobüs, kanepele'. ine göre 
anc•k on sekiz yolcu t • şıyablllr. 
Halbuki bu Pazar bir arkadıışımızın 
da bindiği bu otobüste tam yirmi 
sekiz kişi vardı. 

~ Ağ. slos 1938 ~ 

ESKİ MEDENİYETLERİN BEŞtGt 
---------------------------------

Erzurum ve Pasin 
ovalarındaki höyükler 

Bu höyüklerden bir ikisi açılsa, tarihitt 
karanlık bir devri aydınlatılmış olacak 

Yazan: A. Şerif BE Y G ll 

Erzurum ovasında belli bıış1ı hö· dığı üzere (Hititler) Erzuruma ba~i: 
yükler şunlardır: cıİmuşturlar. Adı gt çen köylerdeki 1\ 

Clnls, Ka,.az, Pu\ur, Tufanç, Kirinç yüHeıin hepsin~ birden Hititlerden ~·lf 
ma o'dnğu"u desek hıtkikatı ifade et.ııı ve Tufanç çayırı fçtndeki höyüklerdir. 

ki · o!wuz. Bu altı yEr.1e bulunan höyü Er en if 
başka ihfimalkl bu ovada dahn ba~ka Bu höyüklerden birisi mesela cııı 
da var~ır. Pasio ovaw•da da , Hopplk, köyüodfkl höyüğün teptslnden itıbarc~ 
Kındığı, S'lnamir, t krek köylerinde yirmi beş metre derinliğine kadar i1' ~ 
me\cut olup, 0.,a0ın d i ğer y~rleı inde muhtel f tarlhi devirleri göreceğ:JJlıı . 
bu höyüklerin bulı:ınup bulııııme dığı şüphe yokiur. Yazının icadı zamanı.ıJl'~t 

l dan yedi bin sene evvel, bakır 011 b ancak tetkike t la anlaşılabl ir. ıaf 
Ah:ı.llnln höyük.ler hakkında eski- sene evvelctfr, ondan sonra ins · nıar 

denberl edindtklerl kanaata göre, çok devrini yaşamışlardır. 
eski za111and:n kalan harap köylerin E•zurum ovaııında kuvvetle fallıJlj.I 

cll" Ost, U&te kurulmasından hasıl olan te ederJz ki taş devri lasn.snları yaşaoıı,. 

pedir. Halkın bir an8n5 halınde Zaten Erzuruıru1 mevkii iki büyük o~'~ 
yaşı ttıQı bu kanaatın, arkeoloji bakımın- nın blrleştfğt geçit noktasında ŞarJc :~ 
dan bir değeri vard ır. Bu höyüderdrn Gıırp istila yoluna hakim bir mevkld 

1 Çanak, çömlek, eskt para, işlemeli taş dir. Muhtelit kav"ımlerln rrtlfp geçtlllt• Başkasından emanet olarak alın- ı · ı • 
aibi eski devirlerin medeniyet eser erın ' ve m~deniyetl'"rin r.arpıştı"'t bı'r yerd 

1 
dığı anlaşılan lhlik.larden biri , bu 6 lk b" k ~ Y 15 ı 

d ık k ora1ardan çıktığını gören ha m ır ıs Ovalar en eskidenberi fns!tnlan k:ePd 11 
ka ar s letl çe emeyince, Il ·cadan mı mesela: Hasankalenln Kınd ıtı köyün· k b' bf 1 ah ıııdıf• 
gellı ken, Gez köytınü geçar geçmez 

1 
çe en .r r fşme ve yerleıme s a 

11 deki böyüQü, köylüler tekin saymaz ar. D fık yerl er, ovalarda mBtlüp olUP patladı ve yolcular da yol ortaeında Höyütün toprağına el bile stlrmazler. ..b. d so~ 
kaldılar. Bunların fçlnt!'e kadın da k" b ga ı ınönUn enkaçanmültecilerfneP 
vardı , çocuk t1 vard•. Edindikleri zebaba göre: (Her ım u dayand•ğı noktadır. Erz 

8 
pıı•10 

höyüğün toprağından alırsa onun evl 
1 

k urum v uıııoo 
Keldi ki, otobüsün herhangi bir 1 t ovıt arının en es 1 etnoğrafık dar . 

ar zıya karşı ihitiyat bir lastiği ve yıkılır. Burada nice aıtam ar,. ve serve - anc 'lk her iki ova-iakl h "' ükierin şçı 
diğer yedek ak' amı olmak I8zımdır. Ier bö yle_ toprclkl l~pe 1" teşkıl eddş::ıi~ Iışırdan sonra belli olacak~~- Höytlıcıe· 

yığın halıne ge mış u15ut'suz ve fJ~ 
Haibuki • Saadet ,. otobüsü e!as bir toprakt r ) derler. rln durumu va bu1Jhrdan çıkan ~,rı· 
lbtlk'e ini bile brşialarırd ıı n alarak Clnfs köylüleri ise höyüğün az bir tefek ~şyalar, bfze Erzurum ov•td" 
kullanmaktt; d ır. . . . Ier df1"erine dokunmamış nın mıla.ttan 'llce bitı sene evvel rıı 

b b ye?ını eşmış ' ., ı tt t tt ~ . kt dfr. Gene fşlttiğlmin göre, u oto üs !ardır. Pulur llöylüleri ise höyüğün bir n ye e yer u u6 unu g österme e 
blr gü!I evvel llıcıya gider- kısmı nı oymaşlar, eskldetıb:rl fıkaralar A ŞERiF BEYGCJ 
ken, yo1dıı benzinsiz kalmış ve ge- buradan kömür haline gtlmiş o:iun par 
lip g f' Çm diğ~r kamyon şotörl~rln- k l b tepede Erzu ~1110' 

çatarını çı arır armış, u [ 1} Okunaklı bu bakır parayı ku d >n benzin Jst ' mlştfr. ü ı l Selçu 
rumda hüküm sürm Ş o an can /erden uaktile almı-<llf m. 

1 Otobüsteki biletçinin yolculara 1 ı ( s it k) .. ~, 
k ilertnlo teoda ltesi o ım a ı ıo {2/ 1.9 U s•ne•ı'nde "o""yde tetki"ıtı karşı muame'esi pek laüballdfr. [ ] k " .. lf t 
paraqı da b.ılunmuş 1 çıır a ' y 1parken köglülerden bakır bftıfl 

Otoblls sahibi tamdığı zgvatrn çömlek, b:ıkır kap1arı zaman, za~an bu ta rzı sikkelerinden üç tane aldt/11· I~ 
hatırı için, istediği yerde otobüsü hö Ü i ten çıkarırlarmış. Karaz koyllllerl da h .. "kt k 

1 
t 

durdurup b'r müddet sohbet etmeği 1 evlerinin taşlarını hep höyllkten çıkar· oyu en çı arı ın11 ır. __./ 

Muş elektriğe kavuşuY0~ı 
gıı y t tııbil g örmekta:iir. d k ' a ri taşlarla yapmışlar Kaba bir su 

GEZ köyünde yarı yolda kalan rette l:Ienmiş taşla .. dan blıkaç tanesi 
kadırlı , çocuklu yo'.cular, otobüs evl ~rlnin dovl:'rlarıntla gö üıımekl~ be-

l pa~asını ödedik:lerl halde, Erzuruma raber, kaıh kapısıoın mili geçen ko· 
kadar yürümek m·cburly~tlnde kal - c<tman bir değirmen taşı da hala köyün 
mıefardır. meydanlığında durmektad ır. 

Trabzon baledivesinln Soğuk su· Bu höyükte& 1907 semind3 yliz al 

Muş, [ Hususi] - Memleketlıll~ı 
temiz su Jsalesi ve elektrikle uııııJ ;I· 
tenv;rat yap iması için lazım gelen te 

1
• 

Kars Valisi Akif Eyidoğan refaka· 
tinde Kültür direktörü, Merkez Jıuıder

ma Komutanı o1 1uğu halde son yaptığı 

teftiş seyehatlnde Çıldıra da uğramış , 
inşaıtı devam eden J :ındarma Subıy< vi· 
nf, M~rkez Ka·akol binasır. ı gözdrn 
g"eçirm'ştlr. ı3undım b şka Vali Ç:ldırdi 
ytnlden il şas ı kar~ rlı: şlırılan boğa de 
po.Jununıda temelleıini etmıştır. B1 müna 
"betle İlçebay Bir göl güzel bir r utuk 
söylemiştir. 

ya iılettiğl o'ebUJlerden halkın çok tın para çıkartlm ş va çokça ba".ır p :ua-
1.yönk u rul İıbay Akit Eyidoğan'ın memrun olduğunu işitiyoruz. Bfziın tar da sık, sık Çikmaktadır. [2] Tufanç ve 

BBşkanlığmd, toplanm1ş, birikmiş işle r Belec.!iy~ nfzin şimdilik eUnde Ilıcaya Ktrinç köylerln 'n höyüklQri pek o kadar 

sıtın tedarild zımnında 1 ıtan1>ula glt~ı 
oi y.azıtığ ım Valimiz 'revtık Sırrı I~ 
b.ı tesfsatı:ı 11,500 kfüO.r Jireya teıslof 
mukaveles1oi yaparak fehrlm'ze döıı!1l ~' 
tllr. Yakında gele ~ek olan bu tesl~ıt• 
memleket elektrik: ışığına kavıışaca f 

Vali Akif Eyidoğ n Papula köyün 
deki Eğitmen okulunu!! dı teme.ini 
atmıştır, 

HAV 
8 • 8 · 9S8 saat 14 raporo 

Rüziar süratı: S k 'n 
ıtn.zgar istikameti : • 
Kuru hararet derecesi : + 2 5 2 
Azamt hararet « : + 28 O 
Astuf » • : + 11 6 
Rutubet • : % 28 
Yajll : YHamur 
Hava tazyiki <,Erzorumda): 609.5 

« « (De-::fz sevlyeelnd9): 756 7 

i 
1Roman: 26 

göı: üşüımOş, Smkemış P~ntl Bcı şkanlı- işlet c~k oto .usu yoktur. Fakat şu eşUın6mıştir. Erzu· uın ovasındaki bu hö· 
ğının t~şekl{Urüne re 11ap verilmiş, mub· « Saad~t • otobüsUnü iğreti ha'den yüklerin m!lvcudiyeti b' ze gösteriyor ki 
telif Halkevler l bütç ~'er i teri klk e {:llmfş- ı kurtarmak ve sırtından para kazen- ovada tu.rlbten çok evvel devirletde 
tir. Kağızman Halkevinln tamirine 600 d ğ . halkın istirahet ve s9lameti na- iasanlar yaşamış , zamanla medeniyet 
lira y t rdım edilecektir. ı mına bir kayıt Vd niz1m altmt al sah bl olmuşlardır. 

* Ka~ızman t ·ç ebayı katibi Deprfm mak mutlaka lazımdır. Eızuruma gel en arkeoloğ ( Fan de 
Nevş 0h\r İ1çebayiı ğına a'andığından, ye Q3ten ) gelecek sene b!r daha gdlr de 
rJne Tahrlrıt ~'8 ibl Atılay 'ı tevkil ede- İlk Öğretim f spekterliği bu höyo.klerden bir tanfSinl açııtsa tari-

S · ı b' u yo arında mütemadi çılışmaıar 
lamıştır. 

Diş tabibi Halit . 
1
,. 

E zurum Nümune Hastanesi dı~ 0 
b k•sı . tbi Halı t Cu nhurlyet otelinin ar ,o 1 

rek yeni memurlyet(ne hareket etmi~tlr. hin bu karanlık devri ayd•nlanmış olur. 
İ çebaylığa sfyas1l bilg iler okul mezun- Gazi Terbiye Enl~tltüsü Pedcğoj Erzuru-n höyüklerlnll' , Yozgat ve hava- orada kabul etmektedir . 
lımndan Hamdi Oı han gdrcektlr Bö ümü bu yıl mezuolarından IIaQim I1slndekl hoyüklerden benz9rllk itibaTile 

dakl binaya rakletmi~tlr. Ha.stal•' 

* Doğum ve Çocuk Bal<ımevl Baş - Ynpr Bçık bu'uıan vilayetimiz tık Ôğ- frrkı azdır. Karazdakl höyüllten şimdiye 
tabibt Doktor Raif Yasan Mağnlsa Ço- relim İspekterll~lne 30 lira aslt maaş'a kadar ç karılan çanak, (Ömlek parçaları, 
cuk Bakımevi müteha' sısl kına tayin ııtaom ştır. Yakırda Ödevi bafma gele- Yozgattakl Allşer höyüğürden ç ıkarılan-
edtlmltlir. cektir. /ara benzemektedir. Ta.ılhlı rde c'.e yezıl·t:.----••liiiim•n••-~ 

EMI 
Yazan Selim BABAN 

ayrıldılar Saadet bauım, kederli haki
kati hastadan daha ziyade uzaklaştırmEk 
gibi gOç bir vı:zlfeyl yapmak için, has
tan•ye dOndü. 

det! Hepimiz için ne büyüt serdet 1 
ş•~ 

dan blri hir ev bulmuştu. Hafız Jtılıtı'' 
zaten bir kaç kırık dökük eşyadall 11( 

Nermin hastaneden çıkar çıkmaz ret olan bütün ır obilyasını yeni eqeh,~ır 
ilk sürpriz kendls' ni bekliyordu. Saadet mıtı , Nt'rmln için de ayn bir oda 

• ban·m Nermlni Kazancılar mahallfSine lamı~tı. 1,; 
NBrmin, ba~ın~ ;elen felaketten ta- değ-il Fatihte Tercllman Yunus mahalle- Bu mahallede Nermhıi kfnıse 0cııl~ 

mamlle bihaberdt ve böyle bir şey ola- sine ~ölürdü. Çünkü Hafız Ruşen o ta- mıvordu Onun lçln Nermfnln bir ~ 1şıtl' 
bflece-ğlne d8 ihtimal vermezdi. Onun rafa taşınmıstı. ile bu mah aileye gelmesi kimseyi f 

- O da iyi. .. Kızın bukadar ma~raf- Şeır seddin beyin Mahiri ~andırdıklarını için Saadet hanımın söylediklerinin Zavallı adam, kızının geball~l ma· m yacakta. 
11

,11' 
ı 1arı olacak. Z ..ı ten heupları b~n gördü zannetmiyorum. Çünkü onla r da çok iyi hepsine inandı. Mahirin Bur saya ıltme- hallede şayi olur, gayrimeş~u bir. ço - Nermin, yeni vszlyetl heıne:o te~ ~~ 
; ~Om fçfn Nermin bir şey söylemez. Ben 2damdırlar . . F~kat şu Rt7a Ş(df yot sine hfç hay.et etmemişti. Çünkü Mehir cuk d ·:>ğurduğunu da herkfS öğrenırse, mıştı Babasına karşı bu hususta e i 
bu fşl d e yoluna koyarım . mu ? fş•e 9ndan şüp~eleniyorum d<.ığıu- ekseriya bir kaç gQn lçiıı Burı:aya gl- artık o mahallede klmsetin yüzüne ba söz bile söylemedi. Bilakis yeni e\~1 

- Mahir bey Bursay.ı gitti dersen, su 1 der, geltrdi kamıyecatını biliyordu. Alnında t-ir lek13 hr yQz'e girmeğe çalıştı. Evi d•dl 
ı blr k•ç glln kazanmış olurı.ız. Nermin de - Şu amca ~adesi mi? Nermin tamamfle mesıut, i"ülerak ile eşlo, dostun, konukomşunun yanında odasını da çok beğendfğiol söyle 11~ıııi1 . adam akıllı ijileş t!kten sonra, elbat be· - Her fş onun başının nltından çı- Saadet hanıma dedi ki : . nasıl gö Unebllirdi ? Sonra Hafız Ruşen - Doğrusu bab1ctğım, bu JJJ• 
nl .j"Örmeğe gelir. Bı. karım sıhhatı fylc1 kıyor gibi geliyor p ana... - Mahir Burs(!dan dönünce, çocu. mahallede harkesln kendisini ne kadar taşınmakla çok iyi ettin, dedi. ıJiıır1' 

· yerine gelmişse, ben idareli bir dll kul- - M~hir bey d,e , ~öyle ada.aıı n söz- ğunun do~duğunu öğren•cek, koşup ıre· saydığını, hurmet ve itloar gös~erdlğlnl Nermln , analığının verdl~l gdıl• ~-
laotrım. Keudislne mes eleyi anlatırım. !erini d!nllyor mu ? lecelr, 11e kadar sevinecek. biliyordu Bundan başka, kı zını cfa her- çocuğunu kendisi beslemek 1at1yot r : 

?Ne yapalım, Allah yardımcımız ol.~un. · - - Mahir beyin ,ona .soıı derece Nermin avukatla ,d •ıktora da haber kesi:ı müstehzi nıızarları ndan ko umak kat doHorlar bunu menetmiş fdfle 11ıre~ Saadet hanım ktlkıp gitmete hızır - itimadı var. Bir defa ondan t a ,ka akta- ğöndermek istedi. faka düşündü: Jbımdı. Çünkü insaolar bu i"ibl felaket· - Çok zalfsln, bir az kUfV 

Jao_ıyordıı . .Mürüvvet abla : bas ı yok. Hat •a. bütün emlakine ve s er- - Yolr, acele etmiyetim. Mahir ken- Jere uğrayanlara hiç merhamet etmezler. ondan sonra , diyorlardı. ol~~ 
- Aklıma bir şey daha geliyor, vetine o bak ı yor. Mahir bey de onun di çocuğunu onların daha evvel görme- K~ zancılar mahallesinde oturanlar, Y11vıu da öyle bol sut ve b ,;ol"ı 

ü iedl. Mah
1
r bey bu işi dünyada yapmaz- sözlerini diollyo•. Hulasa, her şeyi ida· sine belki razı o,maz. Bir babanın gn· Nermini dt hıt kUçücü( bir kızken fsteyordu ki... Annesinin bütün sT aôd' 

. dı. Onu herhalde b
1
risl kandırdı, fikrini re eden, bütün entlrlkalan çeviren o .. rurunu va izzeti nefsini de düşünmek tanıyoıl,.rdı. Dünkü kız çocuğunun bua-ün na 1 ağmen, yavru muvakkat bir Ol 

' ~eldi. Çünkü Mablr bey, ne y Jlan söy- Herhalde o herifin batına bir tela ket ge- .lftzım . Mahir eyi lllt evvel kucağına al· gayri meşru bir çocuk doturduğ'o şayiası· için s üt da mi asır a ıöndeılldi. 
leyeyim, çok iyi kalplı bir çocuktur, lir görürsün. mak hakkı babasınındır. Blr kız çocu- nın ortaya cıkma sı doğru bir şey miydi? ~ 
111ftır. Her söylene söze inanır. Ben ııe 1 - Kimsenin elt lğl yanına kalmaz. ğunun dünyaya geldiğini dı;>stlarına ha. Hafız Ruşene Fatlhttl, Tercüman Yu- (.Arkası var 
av-0k.at Nuri Hüsnü · beyfn , ne dc;ktor l İki kadın böyle koauvıuktan sonra , ber nrmek da ona düşer. Ob, ne ıea· nuıt mahallesinde oturan arkadaşların· 
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EN SON HABE RLER.9 
Yüz Sovyet tayyaresi bir Japon 

cephesini bombaya tuttu 
Rus-Japon 
muharebesi 

(Baımakaleden deıJ m) 

3 

37 Nakleden: S. A. 

Elinden gelen tedbirlerle 
hareket eder. Fakat siyasette mu
vaffak olamayınca, nihayet verilecek 
bir canı vardır. Onu da teslim eder 
~c çıkar işin içinden... Yani demek 

Çinliler tehlikede gördükleri yeni hükumet 
merkezlerini de terkettiler 

Hikaye üstüne bir 
hikaye daha! 

Mahşeker Duduya kızmıştı. Kızdığına 
peşiman oldu. Dudu ona hiç 

bi1mediği bir hikaye daha anlattı 
:Yoruz ki, bir Japon - Rus kavga- Tokyo, 7 (A. A.) - Domey ajıı sı Elli Sovyet tankı tahrip edllml~ 
b· .da Almanya da harekete geçe- bildiriyor: Buglln Sovyıt kıtaatı hudut- Tokyo, 7 (A. A.) - Son iki gün 
Uır. Şu arada İtalyayı da unutma- taki Japon mev:ı:ilulne ıtddetll taarruı:· içinde elli S>vyet tankı tahrip ldllmiş-

ltıak lazımdır. larda bulunmuılar.sa da bir şey yapama· tir. Ssnkufeng'Jn şarkında 50 rakımlı 
l d G t 24 dd ı f d tepeye aeçen muharıbıden sonra şimdi ı ı d ı ti L .. k.i be Hadıs' eye İtalyanın karışması, da- JDJf ar ır. ece saa ra e er n e • Seyyahlardan biri - Efendim, ba· ve maksat an aşı ır em ş n. G n n 

So 1 2 b d • iki tarPfları 150 metre bir mesafede k d b. \'ayı Ak ı ş rktan Akdeniz hav- vyetler n 2 b'>IJl , ar ıman tayyaruı na kalına • kurt lrsıotyet detll, ihtl· anlayamı'D. Çünkfi ıtmdiye a ar ıç 
~aa . s~y a . .'. k hu Tiyolu şehrini şiddet,[ surette bombar ka· şı kartııya yer almış bulunduk 'arı yarlıjtından k171 sahvermlştlr. Yoksa pen bir yabancı ile konuşmadım ki. .. Bana 
d tna ıntıkal ettirebılır ve şar - daman etmlş'ertllr. Hasarat ve lnıanc& blldlrilmektedir. çeslne düc"en böyle bir plltcl kolay kolay bsşk.a btr fey söyle da onunla tecrUbe 
Utları d k kı 1 Orta Ö Satoaptng-de iki taraf hyyarelerl v A. n an opan vı cım, zaylat pık mühimdir. len1eTln adedi 800 mıtredıışn ateş etmektedirler. salvermezdi bazır avı kaçınp ta aç kal· edeyim. 
'lrupayı tutuşturduktan sonra da 200 den fazladır. meya mDrüvvet değil abdallık derler. Dudu dedtki: 

Akd Çinliler yeni hüktlmeı 
1 

b 
1 

d 
enize inebilir. Artık harp suya Yüz Sovyet tayyaresi bir .Japon merkoı lerinl de terlicttller !kinci seyyah - Haydi farzed~llmk.i - Peki mademki öy e, lr usu a-

ttın.iştir, Su seyyaldir, Akdeııizden cebht'sini bombaya ıuttu Şanghay, 7 (A . .4.) _ Çin hiku- o kurt h1yvandır. akılsız ve lz'a11sızdır. ha vardır, onu yııp. 
Atıantiğe geçmek mesele değildir. A- Moskova, 7 (A. A.) - Soryet Rus· meli muvakktıt merk.n ittihaz ettlA'i Farat, ya o •Haramı.? Gece vattı in· M11hşeker - Nasıl Dudu? 
ltl 'k lı h il J san eline öyle ıltınJar, lncller içinde Dudu - Meclisinizde saz çaldırmak. il trı anın ihtirasları uyanabilir. a ... ya e ııp~nya ara.sıntlaki hudud lhtilAfı Harkeu'yu terkederek Conhl"g'e git- m'"lek tı'tbl bir kız aıçlrlr de soymadan E"'er saz çahnı1ken Aşıkının daha fazla 
lh... etrafında buaün ahnan habarlwr ıual1r· ı tl H~k" et dairelerinin bütün mü .. • • & 

dır .. r. m' r. u um - bırakır mı? 1 O hırsız abdal o"'lu abdal· neşelenirse mertııalnde şUph~ yoktur. E-B d k bim kısrmları bu ş,hre nakletlllmlstlr. a 
St u tehlikeleri mütalea e ere Yüz kadar Sovyet tayyaresi dOn SaJah•yettn Çin makamları Hankeu mış .. ter eski hali değfım9z, oldutu gibi du . 
. k~lio Rusyasmm, böyle tehlikeli bir Sukufena- cephesine beş yQı bomba önünde cereyan edecek muharebelerin · Üçüncü seyyah - Onu bunu bilmem, rarea dostane d~~lldlr. 
~ tbete kendisini atmagv a kalkışaca- atmı•lardır. Bir askast tren llombardı- k ldd tll J 1 1 f k yıp lU in o bahç'van olacak h ;rıtln namus VaktUe lshhan Hlklmlerl beılktekl 
()," d · v 1 ço ş f' ve ap'ln ar ç n ço · luluk t •slaması baıka sebepten olsa ge- bir •ahzadedtn tahta llylk olup olmadı· ıi•o.ıı 11-m k olur Tahmin e erız man edi ml•tlr ratıc1 olaca"'ı mUtaleasındadırlar. ., y k' "41ll a zor · Y • _____ & ___________ rek. gını saz çalarak tayin dmlşlerd,r. Dedi 

lı~ R.usya böyle bir harbe şu hazır- --H--a-s_a_n __ B_a_s_r_ı·-mahallesı·ndek·ı GecP, terütaze nazenin bir dilber .. A- Mf.hşe\r:er duramııdı ve hikayeyi an-
Ve kalkınma rejimini tarsin et- yatına kadar i"t"lm'ş .. Bahusus vaktlle de lalmasmı Dududan ıicı elti. 

ll:ıe devrinde taraftar değildir. Ve H I R S I Z. l I K «Muradın ne ise dile• demiş ve ahtıpey- • • • 
O~ı.uı için de Rus - Japon çarpışması man etmiı tir kız buna pakıdamenltk de· « Vaktlla lef aban Pad •ıahı, İhtiyar, 
\lJ\ıdiiik mevziilik vasfını ve şakalaş- ğll , enayilik dt rler . Götür de s'n f'liole 1'20 yaşında ölüyor. Fakat betikte bir 
ıtlak nıahiyetini tecavüz etmiyecektir. (Baş tarafı ı incidı) müddet Mebmtt usta isminde birinin fı- kızı baı~as:na tes tm t-t 1. çocutu kalıyor . 

CiHAD sAaAN - Şimdi çok iyiyim. Akşam blrız rınında çahşmı, sonra oradan ayrılmıı- , ves: hasıl hem bu üçü~ü, hem de va- Oıeı1;11a ve vüzera t?planıyor, moıa-
'----._ rabatsızlınmı,tım. Hatta. uyuyamadım. tır. dlnı yapı:. c!k diye kıza iz n. veren koca- vere adıyorlar. Tahta layık olup olınadı-
i'--:----------- - Bu sabah kurşun çıkanldı. Rahatlandım İfadesinde Haran şöyle anlatmakta· yı bu a-lb1 abdalhkla, enayUıkle .. İth~m Qını anlayabilmek için mustkl ile tecrü-

A ' 
sanki kurıunla hiç yaralanmamıf gibiyim. dır: M ettiklerini ırörQncs Mlhrleah bunların ne be etmeye karar verirler. 

CI bir hatıra • Birkaç güne kadar iyi olup çıtacagımıl ~ Bir gun umumhane civarında ıre: tınette adam olduklarını derhel anlar ve Ve b!r saz be1ett getirerek çocuk-
zlyordum. Kadıuların boynundııkl beşı babasına •Hırsızlar muhakkak bunlardır. ter bulundu"'u .salonda çaldınrlar. umuyorum. » 111 

4 Yarın, milli inkıldbımı.za ta- .Bir muharrlrlmlz yaralı Bay RO.Snü- b'yerdelerl g-ôrtınce yine orada dolqmak· diyf\ haber verir. V d yapılan anştırma Saz çaldıkça çocuk beşikte neıeh-
b ~~~üm eden acı günlerimi%den nnn refikasını evinde ztyarat etmlı ve tı olan tanımadığım _bir adama : Br şka n:!llcesinde. c vahlr.ı bulur vo h~rlflerl nlr ve barı ket etmeye başlar, halbuki 
lrının yıldönümüdür· Mondros kendlslr:den hadfCJC hakkında ,u lzahab memleketlere de g-fttım amma bu kadar i.Jam ettlrırler. Çıftçl (Debk~rı~ ye de diğer ~ocukl•r b • şlklerlnde put gibi 

l)l· al h zengin kadını ohın umu'llt yer g-örme · bol iltifat ve Ihsan ederek koyune yol· durmuşlar. Bu suretle Ş~hın çocuğu tab-i qtarekesinden sonra düıman- mı~ r : Dl 
1 

M 

Qr tarafından bı'•e yapılan ilk - Yataktan uyandım. E.- kapısı açıl- dlm, dedi~ yor. ar. 1 b' ı d' M h ta laylk ıorulmOı.ıt 
.. d Bi k d M d- K lkt Bi Onun uzerlne bu mecbul zatla ah- Dudu b'kayesfn ıt r ı ve ~ a I·~ · Mı1hşeker _ Musikinin böyle tesiri 

'"-lh tehlifi; Vetizelo•un da iı· 1
' r JŞJ yan ' ve .so~ u a ım. · bap oluyorlar ve ahbaplıkları llerllyar. kere: olur mu? 

~"Qhile, dofrudan dofruya itilaf zlm odadan yanımızdakı bltlı1k kızımın Bir iki gUn sonra bir kahvede bu meçhul Bu blkAyeyi btr irısaoın sözünden DJdu - Muilklde öyle tesirler var· 
'«e.Jl odasın~ geçtim. Fak~t benim arkam sırMa adam Haruna diyor ki: tatiat s~clyeıfnln nasıl anlaııldığını a-öı- dır ki bu izah edilemez Arcak dfnlemek-
c( et'eri tarafından tanzim e· Bay Huanüde abdesıne gitti TC döndu. termek ı~lıı söyledim. . 
ile,. Sevr projesi: Ltmbayı sığ elime aldım ve kızımın o- - Ben bir kı~ı istedim. !lana ver· Senin de s nl suretle hareket etmen 1~ anlaş ıhr. _bir meclıste ~az başlayınca 

\1 dasından çıklım. Bakbm ki mutfakta medlltr. Bu kızın wenln gördüklerinden }Azımdır. Bu su~etıe A •kının aslanı, ne kımlnde ruhı ktmrnde ananevi z_evk laa· 
F Qhideddin hükumeti tara- bl da d.kilm'" fazla beşibiryerdesi var. Gel seninle şun- a d " 

1 
1 

1 1 1 
sıl olur. Ayıı z imanda mu ılkl oyle bir 1

'ldQ "10 A 920 t · r a m ı 19 · maksat taıı ı5ınl an amış o ursun. y ce • . . M ~· n fuatos ,, arı- ları alalım. dikkat afc haleti verırkı lo!llaDı öldurebllfr. 
'rtcle imza edilmi,ti. dl- Amml otlu burada bir adam var, Yakadan bir gün evvel gidip gire- K~ru dostluktan ne çıkar? Durmak Mahşaker - Sahi mi? h!ç böyle bir 

Ana vatanı ta kalbinden de m. M c•kleri Hin ıksamını tetkl~ ettikten son- zamanı deflldfr. YürD, tft, zavallıyı vıka olmuı mu? 
ı>Q,. l d Kocam sol tarafımdan bukQlerek ra eve mutfaktan glrmetı karar veri- kl Dutu - Tablt anlatayım da dinle: 
i4 .fa am.ak, kalan kı•mın a ıreJdl ve o adam da elindeki sll!bını he- yorlar. Fakat yanlarında buradan gire· be ~md~: · Bfr ıün Cüoeydi B1ğ' fadl .s 'ma 
.lı•acl; vaziyetini keyiflerine men boşalth. Ellerimi dizime vurdum: bilmek fçln li~ım olan ip bulunmadığı M~şeker bir de etrafa bakll ki ortalık meclisinde llibt atkla çoıar. Devre k.al-:;re isti&mar etmek, lstanbulu « Eyv!h ocağım söndü» diye bağırdım için ertesi akıama ~ıraiarak ora_dan lr- bembeyaz olmamış mı? Hay hınzır tali .. . kar dönmeye başlar, blltun mfo:is bu 

.)ı 'nQk, adli kapitülasyonları ve HU'ilıÜ d.prı çıkacağı s~rada hırsız klllyorlar. Ertesi gun. Bunun a-ostereııı Zavallı Mahıeker aııkının hayali tealr l!lt"nda kalır . Mecliste bulunanlu
r. etti bir fekilde deıJam ettirmek, koştu ve tabancanın sapı ıl~ kafasına dükklndan bir ip alıyorlar ve ipin pa- bir fener olmuı kendisi pervane ... 58 . dan blrl o kadar zevke dalar ve mest 
.'v4.Qlcide askeri tahdidata tabi vur u Bu esnad~ kızım da ıçerlden: raeını da o mechul zat veriyor. babtan akıama kadar döndü dolandı. olur ki l endlni zaptedemez, bir nara 
'tıttnah... - Aua korkma bir ıey yok. DedJ. Harunun tariflnıe iOre, o adanı golf • • • atar. Fakat bu seı Cllneydl Batc;adl'yi 

Silah bir defa daha atıldı. Hırsızla pııntolon ye JAclvert caket ıeymekte ve - Duducağum, vallahi 11nln sözle· mestlikten uyandırır ve o adama htddet· 
~ Hangi birini •aymalı. Bir HUsr.ü botuıtrafa br.şladılar. Boğuşa ıısam da düzgünce lm.iı. rin ıllhuma sükünet veriyor, ttzOntülerl· le sükft t etmeaJnl söyler. 
~ 'tnleketi, bir milleti maddi boğuşa bahçeye çıktı'ar. HOs 1ü dedi k': Ert<si akşam saat birde gene bera- mi unutuyorum, ızdıraplanmı haMleti-
ı4 Q"evi yok edebilmek it;in ne - Ane hrdat diye bs~r 1 dedi. ber geliyo•lar ve mutbbh ocağındaki yorsun ... 
,, .. ~~'ttı.:ı onları ihtiva ed•n bu Bahçeye hırs•zların dayamıı oldu{lu demiri koJ) ı rıyorlar . Arknda~ı Haruna Dtın gece sen bana sözden seciye 
•oı merdivenden dama çıktım. Polis, bekcl, nasıl hareket edecetlnl ta:-lf ediyor: l . erıi,. ,aha kalkan Türk mil-
'tı _ _ . . ko'Uşular~ •. Can kuttaran yok mn? Di- - Mutbaha inersin. Oraya açılın 

~.)ı ve onun Büyuk Onderının ye bı~ırmıya bı~ladım. bir odada kız yhtıyor. Orada bir aanciık 
.>ı,:~lQrı altında, nasıl, hay•i- O sırada kazak [hırsız] ayni mcr. var. Mücevharat onun içindedir. » 

d.ie~·~ bir paçavra gibi t;itnen- dfvendcn çıkıp kaçmaya yeltendi. Ko- Buııun Ozsrine ipin ucunu bacının 
l)ı ':'' bilmiyen bir Türk var caaı lazım He beraber merdiveni çete· yanındaki oduna diğer ucunu da Haru 

1 
'«i? rek hırsızı yere düşürdüler. nu~ beline bağlayorla", Harun aşağı sar-
IJ· Tekrsr boğuşmaya bqladılar. HüanU kıyor 

cliıeı "~iik zaferlerin, büyük ha· hem yaralı n bem de çok yorulduğu Hdrun iner inmez oranın Vıtzlyetlnl 
lq,.. erın kıymetini daha iyi an- için bitap düştü, bu sefer hırsız kızımm tesb:t etmek için elindeki fanerl yakıyor. ··•Qh . . l d 
~İll . 'fın, aail kolların nası ü:ı:e~lne hücum ederek onu yahr ı ve Kızın yatak odasının kapısı açık olda 
to.,cırlere vurulmak istendiğini Kafasını su çukuruna sokacağı sırada ğun1an ve o sırada uyanık bulun~uğun
•eb '1lek için, iyi ve fena müna- komfumuzdan Naim gürültüyü duyunca dan kız elektrii fş1ğnıı görOyor : 
d.,..

1
etterde bulunacağı milletleri doğru karakola koşmuş gelen polis ve - Baba mutbabta bir ışık varı diyor. 

"'•ıq bekçiler hırsızı yakalayıp karakola ge- Bunun üzerine Hann oca· 
.\t, iyi tanıyabilmesi ifin... tirdiler .. ,. A-ın bir tarafına saklanıyor. Kızın ba"'n•· '"-t u l g • y 

ttı, gun ere takaddüm eden Tüccar HOsnüyQ yaralıyan carlb Ha ması üzerine babası kalkmış, mutbah ta 
tı,.,'~rn günlerin de aıada ha- run bugUn sulh mahkemesine çıkarılmış rafında bulunan bal!da abd• st boz~uk-

"rıtna.,, f ayda•ız değildir . ve bakim Bay Hakkı tarafından Harun un tan sonra kızı lambayı yakıp baktık fan 
'-.. l l tevkifine karar verilmfıtlr. zaman ocat.n içindeki Harunu rörerek: 
""'_ zzet DEL ÇA y Buradaki ifadesine göre, harun bun - Jıte bab: 1 

dan bir ay evvel Rlzeden ielerek bir diye göstermesi üıerlne HUır.ü herifin 

üıeriM atılıyor. Hüsnü Haıunun boğazt

nı sıkınca o da kurtulmak için kurıunu 
sıkıyor. HUsnUyü boynuun eat tarafın
dan ya ·ahyor. 

Harun: 
- Hüsnü kuvv&tll olduA-undan be· 

nl altına aldı. Beni boğarsa diye ko:k
tum, mecbur o'dum, ateş ettim 

Bu aralık heni bıraktı, kmtulup ka• 
çıyordum. Kızı ile herit beni kapının 
yanıoda beni s ıkı ştırdılar. Bir el daha 
ıilab altım 1 raket t •barca patlamadı. 
Kuıtulup kaçmak için altım. O eırada 
kızın anası d (! dama çıkmış, bağnyordu 
Baba kız bent tekrar yere ydırırdllar 
ve vurmaya başladıl -ı r. O sırada polisler 
ıreldf, beni yakalr dı. 

Arkadaıı Haruna: 
. - Git mutbahın bıı hçeye açılan 

kapısını ııç, sand·aı al, beraber çıkarız • 
Dem!ıtır. 

....... Mr) 

Erzurum vilayeti 
Daimi 
Encümeninden: 

18 - 7 - 938 ve Nafıa 720/3738 ittYt• 
h telle Tortum kazasında yeniden yapı• 
lac&k olan o~:ı: bin lira bedeli keılfll 
hük.dmet konvğının ikmali inşaatına ta• 
llp zuhur etmediğinden on ırun datıa 
temdl t edilmiş o!up ihalesi 15 - 8 - 918 
Pazertesl günü saat 18 da Tortun Kay
makamlığında yap1lac!lkbr. [No.619] 

ZAYİ 
Ağrıda 235 inci alayın 18 inci ta& 

burundan aldıaım tethis t~skereslnt uyl 
ettim. Yenisini alacagımdan esklılnlıi 
hnkmU yoldur. (No. 620) 

Oltunun Kozahor Kögand•n 
Jlemıt ~lu MQrHl 
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Hınıs Kaymakamlığından : 
Hınıs kazasında yerıi1en yapılacak olan Hükfunet kona2ının on beş bin Ura 

bedeli keıffll inşaatı kapalı zarf usullle eksiltmfye konulmuştur. 
1 - E'l:slltme 18 8 938 P.nşenbe gnnu saat 16 da Hınıs HükOınet konağı 

çiode kaymakamlık odasında yapılacaktır. 
2 - Muvakkat tem1nah 1125 liradır. 
3 - İstekliler bu işin evrakı fenniyesini Hınıs k•yınakamlı2l ve Erzurum 

Naha müdUrlOğOnde okuy bilirler. 

' - İstekliler resmi gazlten'n 7 S 936 gün ve 3297 saytlı nus'ııasında intlşu 
leden talimatnameye göre 938 takvim yılına mahsus ehlıyat vesikası ticaret odası 
vesikası ticaret odası vesikası va teminat mektuplarını möhttr mumu ile iyice 

kapatılmış zafla birinci maddede yazılı gün ve saatta bir saat evvel kom1syon 
riyasetine verm ~lerl mecburidir. Pos!ada vukubulacat gecikmeler kahul edilmez 

(No 583) 4-4 

Karayazı Kaymakamlığından : 
Karayazı kazasında yeniden yapılacak olan HOkOJnet konağtnın on beş bin 

lira bedeli keşifJi inşaatı kapalı zartt usulile ekalltmeve konulmuştur. 

1 - .Eksiltme ı f>-8 ~38 Cuma ırünU saat ıs de Kar.ıyazı HOkOmet konaeı 
içinde ytıpılac!lktır. 

2 - Muvakkat teminata 1125 liradır. 
3 - lsteklller bu iıin evrakı tenniycsinl Karayazı Kaymakamlığı ve Ernurum 

Nafıa mUdDrlOğünde okuyabilirler. 

~ - latckliler resmi ıazetentn 7-5-936 Gnn ve 3297 aayılı nuih'lSında intişar 

eden talimatnameye gôrcl 9a takvim yılına mah ıus ehliyet vestkaeı Ticaret oda 
ıı vesikası ve temtoat mektuplarını mühür mumu ile lyice kapatılmış za fla bl 
inci madde:le yazılı gUn ve saattan bir saat evvel komstyon riyasetine verme 

!eri mecburidir. Postada vukubuıacak gecikmeler kabul edilmezr (No. 584) 4-3 

Erzurum Devfterdarlığından:. 
Muhtelit tarihlerde mUsadere edilmiş olan 2069 kilo buğday ve 13 kUo çav 

'ar ununun :3·8·938 tuthtnden itibaren on beş ırün müddetle müzayedeye çıka 
nlmı~tır. Talip olanların lh ale gUn ü olan 17-8 938 Çarşar. ba günü saat on dörtte 
dctterd.ırlıkta müteşekkil satıı komsfyonuna mUracatt etmeleri ilan olunur. 

(No. 607) •-2 

Karaköse Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

soo,oco kilo arpa kapalı zarfla eksiltmeye konul.muştur. Tahmin bedeli 

20,0( o lira ilk teminatı 1500 liradır. ihalesi ıs · 8 · H38 Pazartesi gUnO sut do· 
kuzda Kıırakôsede Askert Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her 

g-ün KomiJyonda görUleblllr. Teklif mektupları belli günde belli saaattan bir 
1aat evvel Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. ( No. 568 ) 4 - 3 

Gümüşane Vilayeti Daimi 
Encttmeninden : 

1 - GümUşaned' yeniden yaptırılmakta olan memleket hastanesinin UçUocO 
kısım inşaatı 29-7-938 tarJhlnden ltlbaren yirmi gün mUddctle ve kapalı z rt u3u· 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Türkiye İş Bankası 

• 1 9 3 8 
KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 

İkramiye plAna 
4 adet 1000 lira!ık 40CO lira 
3 » 500 » 4000 » 

16 » 2ö0 » 4000 » 

76 ,. 100 » 7600 » 

80 » 50 » 4000 » 

200 » 25 » 5000 » 

~84 » 28600 » 

Kuralar: 1 Mart, 1 Hazi!'.'an, 1 Ey
lfıl , 1 Birlnclkinun tarihinde çektlecektl r. 

En az em l'ra mevduatı bulunan he 
saplar kuralara dahil edileceilerdlr. 

(No. 476) ___ ...... ..._ ...... ...-... 
1 Bingöl ve Halep otelleri 1 
1 Miislectrı 1 

Malül Emekli topçu Yiizf>aşısı 1 
1 

Erzurumlu 
Zekeriya EH.KAL 1 

Yeni, temiz, ucuı-, emniyetli, batan 

1 konforu haiz banyolu 

İstanbul, Sirkeci, Nöoetbane cad- ı 
desi No. 18 Bingöl 

İstanbul, Sirkeci, Muradiye cadd:Jsl 
No. 17. ı9 Halep 

--- (No. 563) 10 - 5 

Tuzluca 
llçebaylığınnda: 

Alamctı Farıka 

/ 

TOP ANE Terazileri 
Tiirkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

Cnnrumda Satıı yeri: NEŞET SOLAKOÖLU H Ortağı 
Gllrcllkapm, Kıvaflır çırıııı 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - Haftada mütekabllen iki seferli 580 lira mubaaımen bedelli ve hatt~d• 

mütekabllen üç stfarll 870 lira mubam.mon bedelli Hasankale - Doğı.ı'>ayazıt P'ı 
tası 8 Ağustos 938 pazartesi günü saat 15 de lbalel katiyesl yapılmak aı•~ 
25-7 938 ırnnündcn itibaren iki şekil olarak kapalı zart usullle Hasankaiede • 
slltaıe ,Je çıkarılmıştır. ı, 

2 - Üç seferli postanın teminatı muvaklcatası 783 lkf seferli poı!anıP 5' 
liradır. 

3 - Bu husustaki şartnameyi okumak ve daha fazla izahat almık U~~ 
taliplerin eyyamı tatl'iye müstestıa her gün Erıurum posta ve teleraf müdU 
Q'llne müracaatları ilan o!unur. ( No. 603 ) 3 - a __/ 

Memurluk Müsabak 
imtihanı 
Ziraat Bankasından : 

Bankamızın ıube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak uıert -
sadaka imtihanı açılecaktır. d~ 

Müsabakaya girelblmek için tn az orta mek.teb mezunu olmak ye yaşı 18 
aıatı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar lmtthana girebilirlerse dı 18 yaıından evvel ,pi 
murlur smıfına geçemezler. r 

Ankara, lzmlr ve lstanhuldakl imtihanlara orta mekteb mezunları aıaıı11111 

caktır. 

ıı'' . Orta mekteb mezunları Jçln altı ay, l!se ve daha yü'uek mt:kteb me'l.11,; 
ıçln bir sene devam edecek olan staj mnddıtl nrfında orta m&lcteb meıııı:ıl' 1 
otuz, lise ve dsba yukarı tabsilll o~aıılara 80 liraya kadar ve tmtlhandakt ınlli 
takiyat dercceslle müt~naslb surette ücret verilir. 

1 İyi derecepe yabancı dlH (Ftttnsızcl, İngillzc~, Afmnc'l) bilenlerin ücreti 
emsalinden 10 · 2S lira arasında yüksek tutulur. r.J 

Henüz askerliğini yap:namış olanları da\mi kadroya alınma\an aakerUld• ı' 
ita edlnclye kadar tehir olunur ve asterde bulundukları mUddet zarfında ıJJ' 2 - İnşaatın muhammen bedeli 17.>18 lira 86 kuruştur. 

3 - Sürülen pey haddi layik görüldügü takdirde ihalesi 
günü saat 11 de Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 

l -Tuzlucada inşa edilecek hükfımt t sız mezun sayılırlar. JJ 
18-8 938 Perşeobe 11'' 

konağına a\t 28658 lira 73 kuruşluk ke· Staj devreslnl takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffal" olanları 00 
0f 

'4 - Şaftnamesl Vilayet encümeni kalemicdedlr. 

5 - Eksiltmeye iştirak etınek isteyenler muhammen bedelin % yedibuçuk 
tutım olan 1313 lira !11 kuruıluk banka mektubu veya busuet muhasebe vez11es\ 
hesabına bankaya yatınlmış depozito akçesi makhuz ile birlikle Vilayet daimt 
Enctlmenlne gelmeleri ilan olunur. (No. 5ô7) 4-4 

ştt muhteviyatl eksiltmeye konmuştur. lra1an aıağı o\mamık üzere % 20 nl:1betinde zamla TekaUde tabi daiınt ıcadt 
2- Bu işe alt şartname ve diğer alınırlar. ~ 

evrak şunlardır: y b d '\I b'l ı ş•r1.ı a ancı ı ı en ve asg1lrt ise tahsili olanlar tallmatnameılndekl 11p· 

A- Ekatltrne şaı tnımesl dairesinde bet senelik mu vaff akiyetll bir memuriyet de nesinden sonu bir 
B- .Mukavelename 1 t A d ı..ı b ı ç n vropı a... anka ar nezdine staja iönderlllrler. /. 
C- Proje li~P 
D- Si sııel fiat cetveli Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Atyon, Aydın, B• 't 1 

Erzurum Askeri Satınalma E- Fenni şartnam9 Bursa, 911nakkale, Dlyabak.ır, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eikl ·~ ', • 
F- Ilulasai keşif bedeli defteri Anteb, lstanbuT, İzmir, Kastamonu, Kars, Kııyserf, Konya, Kütahya, Gıresu 1~w 

Komı·syonundan . İsteyenler şartname ve evrakın bir lalya, Maraş, Samsun, Ordu, SJv.ıs, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, şubıt~r l 
Ura 43 kuru, bedel mukabili od 3 Tuzlu. oıta mekteb mezunları için 16 ve 17 Ağustosda, lise ve daha yukarı tabsıll 

16000 çift kundura kapalı zarfla ekıtlltmeye konulmuş'ur. Tahmin bedeli alt ca İlçebaylığ.nfa müte~e~ltll komlsyo11 !ar için 18 ve 19 Ağustosda saat dokuzda başlanacaletır. 0'1 t 
mı~ yedi bin iki yUz ltra ilk teminatı dört bin ıltı n lf d . Ek ilt 1 dan veya Kıırs N ,f a D.irek•örlOğQn- Müsabakaya glreceklerd110 ne gibi vestka!ar arandılı ve nerelerden 1~11 ~ 
26 Ağmtos 938 Cuma gtınü saat onda Erzurumda as~er~ :a~ınaı:a ırk.om'is~·o::~ den ~uretlerhıi alabilirler. l7öafa;ıac~fı yukarıda isimleri yaızılı şubılerimlzden elde edilebilecek Jzabıı•D' 
da yapılacaktır. Şaı toamesl her gUn komisyonda görUlcb1llr. Teklif mektupları 3 - İşbu inşaat .. 1/8/938 tarihinden- g . 'bl fr. . . . . r11aD~ ~ 
belit gün ve saattan bir saat evvel komisyon bıışhnl•ğına verllmfş veya posta itibaren 15 gUn muddetle eksillmeye " w lsteklilerın müsabakaya ıştlrak edablleceklerı mabaldekı bauşa şubesi 1 f 
ile gönderilmiş bulunacaktır. (No 621 ) 4_ 1 k~r.ulmuştur. İtıalesl 18/8/!l3 Perdem be luğune ve Ankarada baokanın person '31 işleri mü 1ürlüğUne 15·8·938 tarlll~,., 

gunU saat 14 de 'l'uzluca lıçabayhk ma- dar müracaat etmeleri lazımdır. (No. 609) · j 

E A G 
kamında müteşekkil komisyonda yapı- ~ 

rzurum sreri ümüşane ıaeaktır. 
4- Elrslltme kapalı zarf usulü ile Erzurum P. T· T. Müdürlügw ünden : , ~ 

Satınalma v·ı A t• d olacaktır. ,ıı" ,/ q 1 a ye IIl en: 5- Eksiltmeye girebilmek lçln şart· 1 - 574 Ura bedeli şehri sabıklı ve haftada kartılıldı üç seferli Y t)r 

Kom• yonundan • 1 - Bayburtta yeııiden yaptırı1a- namede ynılı 2149 lira 41 kuruşluk otomobU kııın yolun vaztyetlnc göre ara'oa, kııak ve hayvanla nıkledtıaı•~ ~ ~ 
IS • cak aygır deposu inşaatı ı. 8. 938 ta- muvakkat temi'latı vermeleri ve eksilt- ile ml1tekab\len bin kilo sildetll Erzurum· Bayburt arıst posta surücülü~111,~ ı' ııı' 

Kapalı zanla eksııtmey.e Konulan ! rlhlnden itibaren on beş gUn Qddetl meye lıtirak edeceklerin kanunt evsafı mukarrtrl haddi layık g-ö üldil~tı taktirde 12-8 938 günQ sıat onbirdı fil' 41' t 
Mareşal. Çakmak hastane~inln ,Guney pa açık: eksfltmeye ko-ulmustur m e hısfz olduklarını fspat eylemeleri. pılmak üzre 28 7-938 g-üııUad3n ltlbareıı kapalı zarf usulile on bıt ıürı "ı> 
vlyonu ıle korlddoıuoa ıf\tek.U çıkmadı· - ' 6 - Talipler UçQncU maddede yazılı eksiltmeye konulmuştur. 
ğından bir ııy içinde neiicelendirflmek 2 - 1n,aatın muhammen bedeli saatten bir saat evveline kadar Mal 2 - Mühammen bed9l 500 liradır. 
ve talip Ctkbğt takdirde ber gUy;ı ~az.ar· .953~ lira 27 kuruştur. mUdtlrlnklerindcn alınacak makbuz veya 3 - Temtnatı muva\tkatası ~SO liradır. p.1 

lhğı yapılmak üzere pazarlığa çıkarılmış· .3 - Sürülen pey haddı !~yık rö· bankalardan alınmış olan muvakkat te· 4 - Teklif mek up1arı 12·8·938 Cüına g~nü saa.l ona kadar En:uruPl ~ 
ı tır. Tı:hmin bedeli 28t;5ı lira altı kuruş, rü!dUğü takdlrqe ihalesi ı5. 8 _ 938 Pa- mlnat mektup'arlle birlikte keşif mek- Müdtrll\ğünde mütctekkll komisyona verilmiş olacaktır. ,ı~, 
ıilk teminatı 2148 lira 83 kuruştur. şart- zartesl günü saat p de Vilayet Daimi tup'arını Tuz'uca İlçebaylı~ında ınlHr.şak- ~ 5 - Tallphri ı olblp~akl şartna·neyl o'mrnak ve daha fazla ızıb•l o''~ 
ınamesl her ,gUn komisyonrla gö1Ulebilfr. encUmenlnde yapılacaktır. kil komisyona verlm!ş olması. uzre eryaını tatiliye mustesna her illn El'ıllrum P. T. T. MüıiUriyetfoe:, 6" 

(No. 622) 4-1 7- Posta fle gonderilecek mektup- an Han oluııur. (No. 51 · / 

ti 

---------------- .. 4 - Şartnames.ı VllAyet Dıtlml J~n· ların nihayet üçüncü maddede yazıla ~ 
'--------------.. cumenl kalemlndedır. rün ve saate kadar gılmfş olması ve d o 8i 
1 Teminatlı Daktilo Dikiş 5 - Eksiltmeye fştirak etmek iste - zarfın mübllr mumu ile ly:c! kapatılmış Erzurum Vilayeti D imi Encümenin e .J l. 
~ • k~ l yenler muhammen bebelin 0,0 yedlbu· bulunması lazı1111ır. Postada vuku bu- ........ ~.~ ' ! ve her nevı ma ıne er ı ..,. .. 1•" , ı çu~ ı tutırı olan mebah~e alt baııka Jacak gecikmeler kabul edllmn. Efzurum Vilayet Matbaası için a\ınıuası gerekli bulunan (5500) Ura ff~ 1 

tamiratı yapılır meııtubu veya Hususi Muhasebe veznesi ( No. 572) 4-3 bedeli ( M()del 5 Reconstructed L1notlp) yazı dizme maklnt1lnln t• rf ı1~-
hesabına bankaya yatırılmış depozito blrlllde alınması 28-7 938 gll 1ünden itibaren ıs i'Ün müddetle kapalı ııı I 
akçesi makbuzu Ue bir teabhütte on bin Sahtb Te Başmuharriri ekstltmeye Jı.onulmuıtur. . ~ 
liralık yapı işlerini yaptıklarına dair CİHAD BABAN 1 - Eksiltme 12 A~ustos 938 Cuma gUnü ıaat 16 dıı Vilayet dafıJJl 
Nafıa ve 938 yılına alt Ticaret Od~sı Umami Neşriyatı İdare Eden Yazı meninde yap1lacaktır. J'İ 
vesikalarile b'rltkte VilAyet Dıtlml .Ea- lılerl Müdürü: İ -zel UELİÇA. y 2 ·- Muvakkat teminat mıktarı 413 lirariır. p~' 
ctlmenioe gelmeleri llAn olunur. 3 - İşbu yazı dizme mıktneılnln şeraitini anlamak lateyen talfpleriıı 1 

4 
( No. 587) 4 - 3 Baııldığı yer: DOÖU Baııme'Vi kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. ___. (No. 586) 
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&iza Vatandaşlar 
SU h Fabı•lkası karşısında 
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Ba~ KAYA hanesinde 
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