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G CINDEL.ll< GAZETE 

İDARE YERi 
Erzurum Gölbaşı DOGU Dasıme''i 

Pazartesiden maada llergOn çıkar 

Snyısı her yerde 5 kuru~tur 
.... ... 

Basılmayan· yazılar ve resimler gırt verilmez 

BÜYÜK BAYRAMA HAZIRLIKLAR 
r 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü bayramı bugün öğleden 
sonra başlayor, şehir baştanbaşa dönandı 

' 1 

Yeni inşalara dair Yarın bu uğurlu günü 
merasimle kutlayacağız 

Sovyetler ispanyadaki 
gönüllüleri çekmeyolar 

Cumhuriyet bayramı münasebetile 
Gazetemiz 16 s1hifedir 

~-----------------------------J 

Çoruh Bıledl11e bahçnl 

BÜYÜK RÖPORTAJ 

DOGU SINIRLARINDA 
__.. 

BiR GEZiNTi 
Yazan: Bahadır DÜLGER 

31 -

Sarıkamışa doğru •• 
Gözün alabilaıği kadar çaın ormanlıırı ... Güneşi sık 

dalların arasında artık kaybettik 

Karsla Sarıkımrı ırasında bir manzara 
K•~sfa taldığı:nıı bir iki saat fç'nife Yas gftnlerlıd" bir parça dinlenmek 

ırördüğumQz yeti rden beni ın z yade rabetl11mak için bundan deha müsait v~ 
aıa_ıaıandaranı ~ledfye pırtı o'du. Ça· dtha ç>k medtnl ıarıları haiz bir yer 
y~n kenarında buyü~ •taçların gö gele- ıaıu•ur etmek adeta mahıldır dlyeblll· 
dı~l bu _sa~ıınıa, tlmdlyı kadar rez1p rlm. Orası .da rallba Karı'Jn tek ıtlea-
fOtdütumuz yerlerin blf birinde eıl 7ok, ( Ariuı 2 inciJe J 
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Büyük Röportajımız Bayrama hazırlıklar J _K_ö_v_k_Jk_ın_m_a_iş;_J _r_i ı_·iz_,P._ri_n.d_e_, _b_ir_e,..:.tu::..·t_ 

oğu ınırlarında 
bir gezinti 

(Ba,t•r•fı 1 luctde) 
yürüytml7ecell ~eya rDçlüt:le yürQye. 
bilecek maltl.t savııçılarla, ihtiyar ıtaıller 
ve ş•tllt aaulerl dutacak.tır. Üçünci 

TEKN K iNKILAP 
trıt.ün rıoıt ıeamıne ıştıraıt et•e1en · Yaz n: A. Naz1ro~lu 
üniformalı ıulıaylarla memurlara mııhsuı· . . 
tar. Mıntalta z1r1atında Teklafn lnkılibın K A n. s 

(Ba, tar•fr 1 tnettü) mak ntyıtlndıylz. Saat beıl reç,yo~. ô ) G!91t reımi fU auretle yapllacakt•r: tahakkuk ıtmemts1nln b•şhca iki ı~bep U7.764 132 539 52 060 260 303 
oı yerlal teık.il ediyor. ııfimOzde ylz aekaan kilometreden fazla !neli ordıı geıeeeklir Oadaa ıoıara ten doldatuna ve bunun da hlr lktlsadt, 

H. İZE Belediye baiıeılne, Kantan Çli:ar· yolumuz nr. laıraılle maltll raaller, şehU ana vı ba- dllerl lçtlmat o•doğunı en iki makale· 
ken oğradık. Bil ıeJ:alrdea üzerlade kı- Şoıe düzrGn O,H azami bir heaap baları, üalto•malı yedek subay,ar, jan· lerde fşard etmfşUI. 85 211 
lın aon intiba o an111 bahçenin -üyUk llı üç boçn'l' ıaıt ıo•ra Erıu•umdayıı ... ldaraa, polis, fz~ller, oi u'hr, ulusal ce· İ(tfsadi ıebep; L:öylüntı malı kud-

57. 764 28 595 
TllABZON 

1ğıçlarıd11. Fak.at yol Ç'lk t-ozok, hele Z1vln Hora- :mlJet'er, csııat ctmlyctl'!1i ile Devlet retlnln düıCklütfi ve lçt l ~ai s hepte bu 
Yolumuza Sankamııa 4etrn devam san araaı ımsıllne nadir te11dilf edilir Damlryolları l T•msıllerl ile ) Slllh fab- gDnkü toprak mülkiyeti şeklller:nfn ta· 

edlyoruı. Saat taıa iki ... Akşam Erzur11· bir hal4ı... ırlkatı, yaya n atlı o,arak halk... bit bir nct~cesl olarak körde l erleytn 
ma yıtltm•k nlyıtladıylz. Yol olduk•• - Allaha ıımarladık. GPtlt resmine dıbll olan alay Tran l9tlmıt forkleşmadarı dolayı iş kuvv!tl-
dDzıün Karsa ıellrkın f' çtıalmhıı kiy· Sarıkamııta masamıza a-elmlı olan ılt ve Mumcu cıdd.elerlnl takiben Cüıa- nln oçozlayarak malrfııell f~e rn. abet 

175 817 144 769 64 117 320 5~6 

7::!8 ıc5 657 8 ı.ı 2711. ı 90 1 395 !l69 
Erkek nürusa »azaran kadın uoto• 

m1 ktarı yUzde nhbetlntn yüksek o!dalll 
kazalar. 

lerdeo gene rıoılk. Bir nahiye •erkı- ahbıplan !>ldukları yıtdı bıraktık, ota· ı laurlyet caddesinden reçacek n Çifteml- etmHI ve blzıat toprak mülkiyeti iş\ a· 
ztnl aftık ..• Ve uzakta çı• ormınlarllı mo .. 11 altımızda ıdeta u,ar rlbl yola a· ııareler aeydaaında aıgıl.mai: au ·etil• ildir. Kad n nüfus E•kek nnfıı• 
kaplı tepalHln arısında ü11rl ç'a~olar· tı\dı. lıtuyoau reotlUen ıoara üzerine \törene nihayet verllecektlr. Buraya kadar mütalaa edilen hu u- n',h·tl % nfıtbetl _!-
la kaplı bir kao bQyt1k payyon gOrdllk: vıktJtı:nıı tıpedı tlord11k. Sankaıaışa u 1 Saat 14 te Halkavi hatipleri tarafııı· satın net'c~lertnl tebaraz ve ntfc~ıcr:n R'ze 60 40 

- Sarıkamışa glllvoruı ııte... zattan bakıyoruz. Yır 1er al4çlıklar a-
1 
dan radyo ile söylevler verilecektir. doturduğ11 düşüacııye müstenit tdblrle- Pıız1r 60 40 

Borada rakım 2100, onua ıoıa ha raaında, kırmızı kiremitli damlar, beyaz SOylevlerl müteakip muzlkalır çaha11c'k ri tetkike rlrl~meden enel mıntakanın Sjrmene 56 '44 
nda oldukct serinledi. Karstan çıkar· badanalı bJaalar e-•riyoruz. Ba taraftan ı

1
ve mlllt oyunlar oynanacat!ır. erazl vazlyetlle kö7Iu:nıo nüfııı ve nü- Yrııufell 56 44 

ken açını ol otomuz etomoblllo cam bakılnıcı SarıkaDllf oldu tundan çok kt1- Yarın bütin dükkblar saat 8,80 dan fusun lhtlıas •ubtlerlna göre ayrılmış Or 57 43 
tarını kapımata mıc'1ur ehluk:. Şoför : çQk ıözeküyor. •aıkıYI binuıoın üzeri 16 ya kadar kapalıdır. G .celtyln resmt vaziyetlerini gözden geçirmek faydadan VakfJkeblr 65 45 

- Soukauyı l'ldıllm nvela lıterae· tuhaf bir kubbe Ilı kapa'ı kulesini ı.t~t 1 
H huıuat mU1111aeler tnv1r e~llecd,. hali ol•ayıcak.tır. Maçka 55 -45 

nfz, ıonra ııbrı ıtrırlz diyer. rOrQyoraz... ı tir. Talimata mavaftk ı0lmayan ba7raklı- 935 ydı nüfuı ıayımı netlcelErlne Akçaabat 54 46 
Sooksu Sarıkamı .. tn mealrt1I lmt1•.. - Aııçık acele edelfm, Enuruma rın e•lere ye dQk.klalara aııl•amasını ıöre m11takada · Y •I ayrı'an Tercan Torul 54 46 

Yolumuzu ıola çnlrdlk.Göı alablldlklae ancak yetiıebliJafz ha•kımızdan rlcı edırls. kaza11 da dahil olmak üzere - (40&7) GumQşanc 54 4. ~ 
uzanan oım ormanları ara11na daldık... lof6rün hakkı nr. Horasa~n bir bu· d f tb l köy vardlr. Ba (4007) köyde yaıayan Trabzon 53 47 
Her taraf çam ... Kalaklarımııda rtzıann labl111k. Oradan Oteal ufalt ,.ıhı traaılt Bayram • u o m çı yQrttaşların sayısı (1 395.g6g) d r Bu 1 H.>pa 54 46 
yıpraklat araamdan i'•çmııladın huıl vo1u. Nfha11t iki nattı Erzuruma ula- CQmhurlrıt bıyram1nın lklııcl Pazar miktar, vasati b!f nüruı itibarile, (279.- İspfr 53 47 
olan bfr fmltı var. Glnııt, ilk dallınn şım:. rtıoü öfleden so~ra saat 14 h E zuru- 190) aile meyiına ıetlıl'eblllr. şıran 52 48 
aruında arht: ıaybıttlk. Metrelere• yük- Yeniden ermanlar aruına dalıyoruz. mua ili kuvvetli takımı arasında tııtbol Mıııta'<a vllayetlerlnfn mesai satfhle Baybu ·t 52 48 
sek.Ukde afatlar etrıfamııı çetirlyar. Yol bir vadiyi takip ediyor. İki taraf ıık mıoı 7apılactktn. \rl, köyleri ve her köye isabet eden N • 
Motörün homurtıısu nbşl bir bıyYan v• ylkHk oamlada dolu... Gidiyoruz. va111tt ııüfaı mlUan ve aüfaı keı• fet1 üfus kesafeti ltll,arlle kllomelt t 
aeıl gibi bot uf11k.laıdı akıUeatyor. içi· Gldlyorıız. Ne ormanlar, ne •taçlar bit- y } d röyıedlr: (931 nüfu• ıavımına röre ve murabbaka (30) ııurus'a'l fula ısabf. 
mlzde tuhaf blr arpermı iar. ıaıyor Oüll artık ıayboldu. Akıaoııtı Cilİ İn~a ara air Tercan knası dabll olarak) leden kazaların her köyQoe dOşen va-' 

Otomobtl blltna ıOratlle gidiyor. Et- ilk lo~tukları yavaı yavaı koyu bir ka- ( Bıımak.alede dnı•) -; ;, • •-< .ı. : :; tt nQfuı miktarı : 
rafımızda afaolar ıeyrıklıımlyor kilçll· rınlıla kalp oluyor. Artık etrafı ıore- .:? :;: ! o . ..!! : ~ Mesahl Kazası Her köye isabet 
mlyor. Bir ara kuşı tıpılıre hl,kla bir mez o~dua. Yeni Ttlrki~eain mim~~ıi, tek iQ ı:ı ~= ~ .~: : sathlyesl eden vuatt nü· 

Ktlometr• 
•urabb•· 
loa laabf1 

eden ııü· 
fos ad'dl 

mnkle g~ldlk ... B6tün •ubltln ~u ı•ktl Duaya aııcak oto•oltflln proj ektör-,öraek olarak, kır~lık evl goz 6nia- "i ~-: ~ ~ ~ 1 ;'5 Köy kilometre fuı mtkdarı 
de çamlarla kaplı o~dnlunu o 11man lerf ile aydınlanan yer blztm için. • Ho· tlea uzaklaıtırdıkça teklaül edecek- :; ~ ~ ~ f :C ] !: 11rl•,..I mu·ahh.,.ı 
dahı iyi i'ördük... Bu ataflınn arısı•- rasanı bulduk. Arhll: konu•mıta bile me- tir. Mermerden, ıranitteo, dövme de- A . Ö R 

1 
,,,,,,,,,.. 

da hfç bir köy biç bir bina h'ç bir ya callmlz kalma•ıı. Hlo ıealmlıl çıkarma • d wl x. l d l d 
• • d ... it ki H .... 1 1 mır eo, Sli am •a•ç ar a•, a çı ao, 8 154 60; 

eayın mahluk yek g-lbl.. Şoför ıora1or: ın r.rzuro•u e ıyoruı. a11a..a ey • • • 
_ n · il I ? N k d kit ,k ı•çtyoruz. İste Deveboynu .. Paııç•ıme tunçtan ıstiue edecek dıvre i•lmıı- ç o R U il 

one m m e a ar s , . • V l "I · · · f ki 
bu gördüklıılmlzdın fazla bir ıey rör· al, ııtı Ottmfttll kümbet... tır. e ö çu erımız geoıt u u arımı- 20 4l2 286 
meyeceQlz, hep orman, bep ıfaç .. Kars kap·sından içeri a-lrdlk. Aıtı zın ölçiileri olmak gerektir. Noltut E R z u R u 1\1 

_ Dönelim dıdllr... ıünden beri ayrı dtııtDtimüz Emarumda oda, bakla ıofa başım•zı sokacak 13 2~0 1117 28 970 

10 305 

7.915 

Ardı han 
Hc-pı 

Posof 
Rize 
Ol 

425 b2 
457 38 
886 43 
535 60 
534 62 

Sürmen 827 62 
Vaki kebir 419 105 Bir az c.vfcl aldılımız yollan Jınl bizi kar•~layan ncak bir bava buluyoruz. ! delik aradığımız glbılere alt bir za- G fJ l\I Ü Ş A N E 

den katedlyoıu• Ve Sarıkamııa ilk a· lütlla se7yabatnaızda 130 kllo:11et- f "f d • d" O tı 1 d 16 296 491 
dı•ı abyoruz. sİyah taşlardan 7ap'.lmıt relik bir mıaafe katetmişiz. Yorgunlok· j rure ıln. ı. a •ııy .'· g ~er en uza· )( A H. S 

10. 10~ 1 Akçaabat 565 10; 

k 1 b! ı bl l k 1 
tan iÖılerlmlz ka1nDıyor Ev1erimızt heı· gız. yıyı, gii:ıeh, ve cf ogruyu iırarla 18. 343 '157 17.380 

bOyD gıro zon na an z arı a7or, · · • . N. J 

onları bir yanda bırakıp ıehre rldlyo- retle bu~uyeruz. Ssat 11 rl 9ok ı•çmlı .. ıstıyeruz. • Bayuar R İ z E 
ruı . Derin bir uykuya da\ıyoram. Hali oto. 43 512 279 a.515 

Sarıkamıı lstuyonun bulnrduğa mo1Jllde rtdermtıceslne aıırsılı_n vficu· Tercan kaz il ağır ceza TR A. n z o N 

Trabron 63i 251 

Mı tnka köylü niitusunun m11leflı11 

nezaraa vilayet ltlbarl!e tevzii: 

Çlftçllllitcn gayrı işlerle 
uüraşanlar düzltığe dotru inen tıpcler Uzerlnı a<le· ı dum r•batlayor. 78 Hl 671 4 630 

ta parça parça kur11lmuı blr ıeh'r .•• N•· Erteıl sıbah büyllt bir hıflfllklej işleri YEKÜ~ 
reden bakars~nız bakın, oau bütün nr- uyandım. Mutacl ftlor yine beni bekliyor. M!Hkt teıkllltı E · ztncına batlı Ter- Mesah~l satblyeye na~~~:n n~;u~5~e I V•livıııtf Att•t A•t-t A,.11/ 

ııaıyle röraak ktbll dcklldlr. Orta mık. 1!:.lbu-I btn ;•ndlml_h~la 18f~hat~ ~a:~ caa kızası atar cna ltlırlnla E ZUtu•- ıafet nlıbetl en düşük olı7Jl Ağrı vllaye- .8ğ'ıı '.23 i$08 17 867 41175 

ER&EK KADIN 

tıbl, aıuri _hastaıuıl çaaılar .. araııada .• • 'b~orum me er o fUll ır ıa r a e 6 dan alıa1rak Erzlııcına verildiği adiye ti ve en yüksek olanı da Trabzon v ıa.- Çoruh 32 992 37 0~4 70 016 
Bir zaman gaz 1tı•lzi• uıu11 mlaa gı · ı idi ı Er2uru 84 324 69 457 ı:~.78 1 

1 1 h ki 
Zaman ohırkl ba1all cihan deler. vek:&lıtlndın vllayıte ıılea yazıdan ın· yet r. Gtı - !)9 2 19 66 s7'J 

kııalara aebıp Term 1 o•• meş wr . K bili d 1 ı l l t Köylerde oturaa nüfasun mikdıır muşıne o 2 7 663 
1111 eıbrln ın hlklm yerleri•dea birin- a n ea ıeylerıa I· ,. aşı mış ır. ve clnslyıtlerlle allı mlkdan da vllayet·r Kars 59 694 54 498 114 ı90 
de... Şimdi Halkevl ~loısı ılarak kulla· BalaaJır DÜLGER • • ıer itibarile ı• 5 ıretle tevzi etmektedir: R zc S9 844 34 367 74 21

1 

nıbnor. Klllıcnln yanından çartıya dotra. İşbaoka l IDUh&sebeCISl (935 nüfgı aayımına gör ) Trıı h7on 77 501 70 829 148 330 
inen yokup aaptık. Kasabaaın kendine H v A AvviJıX-a tayin edıldi Beı nüfas ~Y-.u.-::Ü:-J--3-56"'."'8_7_2_3_11_7_6_3 _ _.;;.66-8-ı:~ 
röre kDçflk bir çarıııı nr. Bir cadde .1 6 ltıbulle va 
ııra sıra dükkanlar ... Anlattıklarına göre: 27 _ ıo • na , .. , a r•poı• Şebrlmtı 1,bankaaı muhıısebectıl KADIN ERKEK satı aile YEKUN Toprak mahsullerUe uğrapıı 

- Kue 1üdü11dıa bııka ne ararsak Rtlqlr ıt1ratl: Sakin 1 Faruk .Alhın lobımlaeı Ayvalık ıubısi ,.,t t 8~•t aı1ertl .-rt•t çlJciler 
bulunurmoı... ,. istikameti ı ,. mohaaebeolliğlne tayın edilmlotlr, O adan I Ağrı 15 995 ?5 193 41 ısS 

Biz kuı ıtdü aramadık. Fakat akıım 1 açılan ıobı muhıHbeclllğlnt 111 hısap A G n. 1 
ç o. ch 37 567 27.366 64 ~33 

serlnll&lndı, k.ıışı tepılerdci:I 91mlartla Ylbek ıllauaet ı + 13 7 oarl •~11 hrablm Göklalay tayla cdfl 40 037 42 276 16 472 82 363 155 46S 
güneıln ıoa ıııklarıııın yarattı ğı 0111111 Stllıu•• ı + 4 2 mfıtlr. C O R U il E zuıum 68 060 

8
7 4

08 
78

.612 
Hnklerl 11yndtrck bir iki ııoık çay rç- Dllftlk d.blUl8t : + O 5 70 559 64 450 27 000 135 009 Gllmtııane 37 523 41 089 
mek fena olmıytcak 41yı dQşündllk. Gü· Ratabet ' tft 64 Bu gece (( İstanbul • ER z u R u i\I Kers 66.817 79 rn6 146.•

1
' 

ıel '8 tımrz bir kıraathane bulduk. Ora-

1 

Yatıf ı Yok 152 384 116.665 11.8(9 ~09 249 R z~ 45 367 73 397 68 76f 
da yarım saat oturarak elnlHdlk, blr Ban tuyW (Krıruaada) C.12.5 Ü:'.}1.IQ6Sİ Q(Sbetcidir GÜ MÜ Ş A NE _T_"11_h_"0_" __ 1_01_961 68 29_5 __ 11_2 ~ 
ki çay içtik. Akıama Erzurumda bul on· • • <O.ali •'rirılla••) 'i74 7 7r, 333 69 151 29 097 145.484 j Y111 an 075 WO 352.1.44 727 33

4 

Roman: 40 ı Tayyareciler, ak nolı kafayı, rtrl - Derhal kıta kumandanına rldlalz fnlamııtı. 
parmaklı klllcaman elleri, duıaİab nka· Oraıaın herııyd.en hıtberl nr. Golubçık Hıustalef alacaklı lmlı gibi, ıert ı>ft 

TAYYARECi LER 
lı ve beyaca11lı lhtlyar yUzii alkııtıyor· uıauaıt ı11k.0.ııttlo içinde o:iadan tıktı. tavurla: 
ludı. Nıhayet ihtiyar dayanamadı; ıı~la- 1 Çı~ladze hasıl olmıt ıokuk tesiri - Nasıl? dlJe ıordo. 

. •al• başladı. Onu atlatın ınl•ç, lbtl· '. ctatıtmak için maltll ocaltcının omuzllnll 1 Vera ile Hruıtaletlrı mOnuebetl b•' 
, yarlığıaın ldraklDI ve kalblal tatlı tatlı vurda. \ va yüzünden bozu'uyordu bo:r:aa b••' 

Yasan: J. RAHILLO ll••c•tlan_ ffllliTen: NiHAL YALAZA l 11ran ifade edllemlyen bir blstl. f - E, baba ıöyle bakalım, ocakları- i ' z'fce hıkfşaf ed•n sevrlyl hırpabyorÖll· 
Çakladzı •t11rdu, kalkh; tokrar otur- nıza kaç kllo~et<e yol nr? ı Vakıa, ikisi de bu mevzo üzerlrd' 

ç k'ıdze pasosunu röaterdl ve me· dokundu. · du ve tekrar kalktı. Hırıeyl aoık kolluş 1 - A\tı JUZ, • tlmdlye kedar bir tık kıllme konu111J•· 
eorolojl lstıayonuna ilt ı, ' - Bea maldlüm. Sandal lakelealadı · •ığı karar nrmtıtl, - Altı Jtl• •u? .Bele ilkbahar ıal· m•ılardı. Fakııt blrblrleriDI i'lsll ılıll t•· 

Dün bölftle ocakcı patron lana mü- çılıııyerum. 64 ya11nda11m. Oeıklarda j - Dııydunuı. mu? Şimdi lllr~e bl alo, hava yoltle ılz' zıyaret adet iz rasııttaıa da ~eı f dormuyorfardı. 
mersuıuı olan ~D lhtlyar oca~•ı ile 1 artık çılıeamıyoru12. Bir fÜD fılttlm kt, •im lşl~:rlmlzden de babudellm. Bız mü-) - O vEkta kadar 111~ topre~ıtı al· Hruıtalot Varanın bava mıulesfııd' 
Andrıy Kllnkofua anaest gıl•lıler Y1 jherke1 inkıta toıuıvyor. Ocııa koş· ~af~~k p Anı~z: :•rma:ı !adar g-eltllk. ı t.ndın ıln ulaımz. Bu ıozlerl, ııkııdın ona yardım etmekten aciz oldutaou bil· 
dotru tayyare •eydHına gltmlılerdf. tu•. Topraıın altın ·a kil k ıenelllc iliz ,. t a 

1 
!tedn, ldat aFatınt r lkıl•mı havanın lılyade sitemdi. dlll halde- fç'n len .,,eleo ""lrlp bit bfıl• 

ıd.J , k 1 B ı. - 'I ena ıA •D a . aka on metro rllı- 29 ' • • 
Derhal bir topladı yapı • •etim var ... aıra mıyor ar astım •u 1 • ~ 1 1 d? p k il d" b O _1 hnanıı bu genç kızran ve onun fd11t8 

6 1 8 1 d k M JO.l i•l a upu mız Bl'Y ı < a ığer ö- zu en yalnız Çıklıdzs değ-ildi ı 
ihtiyar ocakcn kabada11 blr tanrla ,r , Hktu ar 'fa ım t1mcıe. a , ıükler albl uoablllrdlk. Amalldeı;a ibret Hruıtalıf komiserden arım saat &VV' i ettltl bava tazyik ve deiltlldlklerJJJI 

b elinl dfmd!k tutarık ve lttlktH•lyeu . el4utum lçla Jlr.ııl dört aaatıe 80 ara-, 1 1 . S' bl d b b 1 1 ' Y , e kaydeden Aletlerlıa elfnd' oldutuna kaJl 
eğri .. rmaklamn diılerlnfn fiıtlılı ko· ba kömilr keaecekUm. Halbuki ben yllı a a ım, zt r _ e acı a ·~ vıreylm. ,mıteoro ojl lıtasyonuna i• dl. Neşeı z idi 

P eJll, yOz yaltmış araba veriyorum. h Ma!ıterem enıt ukUhüalz 10.dıı Gı>lob- rldlyordu. 1 , 
Jaıık otuı UJOrd•. Kurumuş dııdakl1rıaı bOJltdlr. Fazla ıiyll1emem, kusuruma oık yeni ialr muYıffaklyet e!erl röster- ı Karlı ılse bürüıımüı 1 a lır ile kar· Sınk.I Ver anın dQtmenlıı blrloe do, 
kendine öz ıır111 ıılfaceyı katlar, lllf bakmayın maltl.'üm... I mlşlerdlr: mukafaza ettfki paraınuerl fa· la örtü'mu• hı adan ae~\l:t kunmaslle rozrlr kesilecek, ılsler d•f

1 

kıpudatmadı I ' · - r k · ı • nr • Y' ea sonra' ıacai: idi · Tayyaracller, sank( ıor. blrllğ't yap- re er «miranı. Amele sınıfı ona malla- kaıarribın öııüade dıırdıı Maktnayı ka· · ı 
Mltl11gt ıç•ık l!ln Hruıta'lfl bıkll· mıılu Rlbl, yerlerlnlllıa fırla.tılar. lçt~n ' ııoı •m iy t ıdeıka.: (pattı ..,e anahtarını cebl~e koJduj(taıı Ve a Hrııatalefın _h_ıtetl rubfyeılJJ 

Jorlardı. Fakat o, ~o!Ote mıttıpclea 11· ıelın samlmt• ve taekın bir alk·ı tutanı 1 811 kıo kiti birden: ıoara 1avıı ynaı ltlnct kata çık ta. 1 aı çok en ıyor ve Qzüluyordu. 
Dl ıelmlş .olan pilotu tccrQbe etaıkle koptu. Bltltlk odalardan mot6relller ko·: Kalk, ayata katır; ~- Vera ona m rak vı lztlrap dolu ha· 
mqguldu ıa koşa reldller . .Allnı kuıı g'Hl btıyQ- GolUbJ•k ıaıkın ve renrl ugmuı kıılı karşıladı, GeOI nöb t beklediği (A.ku •• ,. 

lht17ar ocakçının aadıllll herken dil, bl7Qdt1. a7ata kaJk.11. Ko.ml11ıı l9lD JÜZU ıüıülmtıı "elmacık kımfıled 
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l_oış SıYASA] IBölg-em~de yeni inşalar! 
Diplomasi oyunları 

Avrupadaki diplomasi oyunlarını 
seyretmek hazan da eğlenceli oluyor. 
Diplomatlar hakikaten son derece 
mahir adamlar •.. Bütün ilimleri baı· 
ka bir şey diiiünnrken, o mevzula 
hiç allkaaı o mayan başka bir şey 
ıCSylemektir. Fak at kar şısıod~ki dip
lomat ta bu söylenen baıka şeyden 
aııl dü~üaülen ateki ... ,ka şeyi an· 
layıveriyor. Hü isa her biri karşısın· 
dakinin her şeyi de bildiğini biliyor· 

Meseli şimdi ertada Macar· Çek 
meselesi var. Bakınız manzara nasü? 
Macarlar Slovak topraklarını cld~ 
ederek, Polenya ile müşterek bir 
hudut tesiı etmek istiyorlar. ı 

Macar diplomab diyor ki: 
- Maksadımız kemünizne karş 

Avrupanın yolunu kapatmakbr. Şu 
kötll niyetli Sövyetlere karşı ıet 
teıkil etmek llzımdır. Bu işte Alman· 
yanın bize yardım etmesi kendi 
meııf aab iktı2:1s10dandır. 

Acaba öyJe mi? 

Herkes biliyor ki Macaristanın Komtı
ıaizme karıı vücuda getirmek istediği 
aet aılında Almanyanın Şarka doğru 
ıeniılemeıine kmrşı vücuda sıetirilmiı 
bir sed olacaktır. 

Gümüıanecle Ha•an bey köprüsü [ 928 senesinde 3000 lira ile 
yapılmııtır] 

Babalığım öldü 
Bana hazinelerin yerini de gösterdi, ben bunları 

görünce hepsini harcamağa karar verdim 
-13-

Ben de onan emirlerini temımeo Bunları gördükten ıonra babalrğtma 
yerine re tirdim. Ve gOnterce Bı ğdalte· vermfı olduğum ıllzQ tatmaktan vaıreo · 
refııh ve sııadt t fçlnde yaıııdım. tim. ÇBnkü malfk olduğum hulnelul O· 

Bir rüo Batdatta itler bitti ve artık ralarda ıaklamakJa ne srlbl bir fafde el· 
811raya harekete karar verdik. Baar•Ja d• edebilirdim. lunlan toprak altındıkl 
~e1dla?'mtı , zaman bınf, · bir altın mıdınlerl glbl glhzüll1 bırakmak· 
daha rörme•ek ftmldl11do olaa ahbap- tansa bunları ortaya çirarmak, hem kın· 
far m, vt meıhur bir Ulccarın eYJlthlı dlıf hım dı bana hı••et edenleri latUa· 
olarak karıtlınnda giıOnH büyGk. bir de ıttlrm k elbıtte ıvlAdır. Dedim. 
bayretı dOşttUer. Baa temamea babalı· Bu karar iilerloe konaıımın kapı· 
Q'ımıa ltlırlnı lftlrak ıtıarğe bııl•~ı• . Jaıını açhıa. Geleııe ye•ek, kldene pa· 
kısa umanda tfcıret fşlerlndı l'öatırdl- ra, artık beni• cöllertllktık.I ,öhreılm 
tim lıabıtll lııarek.ıtlcr bm1 ihtiyara 07ub tııktı . Eıkl ahbaplarım benim bu 
büsbQUin sav•hcU. HOr•ette bfr dakika- ball•I hayretle gö fiyoılardı : 
c k olsaa kuınr etmemtklftlm lıe onun - Bir defa itila etmesi sanki kltl 
'-lr dakika olsun yanım1an ayrılmak 1.s· dığll•lt glbl,oE~O.lkıs m ikinci dıfa if. 
teaıaeslnl intaç etti. !asada kendini hazırltyor dlyorl8rdı. 

Olnlerl n aylan bu ıettlde mfire· Halbu\:I onlara benim malik oidu· 
fff h ve mesut ftçlrd kttn ıonra zaten ğum hnlnılerla mfktaYfnf takdirden ac'ı 
lht yar ttlr ıdım olan babalıkım bir giin fdller. Ba itibarla o,Jar benim UIAaım1 
birdenbire hastaJ81ldı. B11raıun bfitün beklerken rfindıa güne artan masrafla
btk.lmlerrnl, mliteha11ıılarıu topladım. nm hrrk.11ln hıjretlnl mucip oluyordu. 
BakhJar, tedaviye çatıştılar ve ıonaıdı: Nlh•yfıt ııhıım etrafında ıOylenen dedi 

- lbtlyar o!aa poderlalıln bu baı- kodnlar glttl.,.çe aıttı. Almanya bunu biliyor. Macariı
tan da A\manyanm bunu bildiğini 
biliyor. 

tahlının l'eçmesfne ve kendlılnlo OlOm - Eoülkaaım bfiyük bfr h11lne bul· 
. dın kurtarılmuına lmkla yoktor. mnı, dtdlkoduları l>ütüa ıı h:e yayıldı. 

Mukadderata boyun eğmek.ten bıı· k11ı11ında bana dalkavukluk edea btr Hitler de öteki diplomatlar aya· 
rında iyi bir diplomattır. O . da di
yor ki: 

Kar•ta meyclanda yapılan moclern hald ( 1409 liraya cılımııtır) 
' 

- Ben milletleri• kendi hakları· 
!ıı kendilerinin kuUanmalar1 prenıi-
pine riayet ederim. Eğer Macarlar 
hiç hakluı olmayan toprakları 
İltiyorlarıa bu toprakları da Macar· 
lara veriniz, diye Prağ hükiime· 
tini tazyik edemem. Ba iş bana ait 
deiildir. Pıai hlilıumetinin bileceği 
bir iıtir. lıter verir, ister vermez._ 

Hitler bu iıe kanşmak istememek
le her ~ bcr, bir taraftan da Prai "" 
htilıümetini mukavemete teşvik et· lf1~5~~§;;~~ 
mektedir. E1kiden ultimatemlar iÖıı· 
derdiii bu hiikft ete şimdi vaatlar 
aöadcrmektedir. Bir ,taraf tan da beı 
ıuııfı ıillh altına alan Macarlara 
İtidal tavsiye etmektedir . -

. " 

italyaya gelioce, o da bu •eıele 
ile mesiul değilmiş &ibi iÖrlloüyor. 
Hattl Hitlerin ıöylediii her nutkun 

Riz• mezbahaıının ıimulden görünüıü [934 sen•inde yapılmıı 
ve 4000 liraya mal olmuı1ur -- J-...-

arkasından İtalyada « Bravo ! ,. seı· 
Itri yükseliyor. 

- Hıtleriıı hakkı var, diyorlar, 
)'ilzıle yüz Hitlerle hcmfıkir bJlunu· 
Yoruz. Roma - Berlia mihveri her 
Zamankinden 11ğ'amdır. 

Fakat bu mihverin Şarka doğru 
filizler ıalıvermeıi İtalyanı• canını 
ııkıyor. Evet, ltalya Hıtlerle hem 
fikirdir, fakat Budıpeıte ile de ıon 
derece ıarmıı dolaşbr. 

O halde ki, - ıi•di bu meıelede 
-1•ak isteyen Budapeşte .mi, vermek 
iatemeyen Prağ •ı kazanacak diye 

~!diyoruz. 
ltaly_aııca olarak ta1ep eden Bıı-

dapeıteye, Prai Almaaca olarak 
Cevap veriyor. 

' Ojplomaıi oyu•lanınn daha bunu 
Böl~ı•fn her 

Iİbl baıka perdeleri dcs var. veıfnd• oldutu 
Berlin Loadraya bir haYa-mrıaln tlllt Mıpnrlde 

teklif ediyor. Almanlar diyorlar.a.ki: 1• Cumhımyet 

- Şu esaı c' ahilincle ~ıiıinlo pek 1evrfntle-blr çok 
lll aalaıabiliriz: Bizim ·ıiztlenc Uç miı· veni • ktıplır 
tt tnıa edll•fıtlr. 
u fazla tayyaremiı o'acak. Arbk 

Bu ıö dlllü-
llılııtık değil mi? utb: ••ktıp Mı-

Berlin bu teklifin nasıl bir akıü· pavrl ilk okulu· 
llmel yapacağını bekliyor. İaiiliz: dur. 933-93• yıl· 
lazeteleri cevap veriyorlar. amıda halk ta

- Hayır, llu Duik teklifinize rafından Japtı· 
r lmııtır H in-

Çok teşekkür ederiı:. fası itin 3500 

N ~· ? Diplomasi tiyatrosu pek ıha ıarte4llmtı· 
kooıi!t <lc6 iı uııl insan ıülmekteu tir, 

lıeaditinl alamıyor! 

Bir köy okula 

l 
• , ;,, 

... 
• 

. r ,. I ,, . -

ta çare yektar. 4lıdllu. tok klmrelerl tTlmdcn koldu• Ti lhtl· 
Ba nılyet bınl eldllen [•ütee11•r yar tOccmn söıüntt dlnlemımlı olmaDın 

et•lıtl. Beal htmaye edıa ve aef•lettea acıııııı ~ekmt ğo baı1aclım. 
tarlara• •ulltertm lhtlyann ö'meslne Bu sır•1arda bir gün konatı•a mah-
tdıta taha•mll etaekte rficUlk fıklyor· ki•• memurlanadan '-irisi geldi : 
do•. Babı• da aıtık ölD•dın kurtula· - Ne fsteyorıan diye ıordum. 
aııyıcıQım ın1aaııtı. Bir gün beni odı· - Sın dedi bir baztne bu\aıuıso• 
B ı•a çıtırdı. Ve töJlfCI konuamağı bıı· enaa yulaf baaa eoıterecetala, ıer'I 
ladı : kaidelere rore endan icap adın resimli· 
-oııam diye aöıe baıladı. Sanı bir r1 tahsil ecıea klı. 

ıır tevdi ıdeotQ m. Arbk ömıtımün ao· Ba. ıöz nzerfnı benim reııgtm dfğlı· 
nuaa rıldl imi anlayorum. Bea göıtımü mlş, dilim tutul uı oııcak ki : 
lupıyınea eu gördüğQn malla1ın hepıt - Bca ılzl tıc rtıbe et•ek lt:ln ıet
ıan k.alıcıktır. Bunlar benim bilUln ha· mfıtlm . Dıatck ıdafrdı dolııan lif ya· 
yatımda çalııaamıa birer mabsultıdür. IH dfğllmlı .. Mamafih bea ötrencılğlm 
Ve bir tücıar folıı Ç'>k ıayılacak mtıhla ıırrı klaaeyı ıöylemım. Mamtfıh ılıde 
lir 11nıttlrler. Ba unla beraber benim benim tıu hızmetlma m11kabll bir hıdlye 
HD& haber nreceğlm definelerin yanın· 'f&rmıllsiııfz vı bcDI h'ç olmızsa bnğiill 
da bn ıö7lıdlll• ıervetln bir damla ka· çektillm ıdaldten kurtarmahsını:a . 
dar bile chıamlyotl yottar. B!n bu de- lu nzlyet kerıısında teltıım bir 
ftnılerla bulııadakları yerJ tim tarafın· paroa g-tçtf. 
dan ve ne saman konulauş oldutandan - Benden ne lıteuln dedim. 
haberdar deflllm. Yalnız babam Olü- - Günde dOı t be9 altın versen, 
münden enel bıbuındall 61rıdlğl '-u ömrümüa ıonuna kadar duacın olurum 
ıım baaı taı ctmlıtl. Sıra de bülll• Om· clıdl. 
rQmce ılıledlll• hu dıflaelerl un• tes- Onun bu arzusuna 7erlnı i•tlımek-
llm edeceğim. ten baıka çare Joitu : 

Yalaız ıua ıuaa no'l:tatan bl_has~a - Peki dtdlm. Her ay başı bura71 
dikkat etaefl tavılye ederim. Srnııı co· l'•l yilı elli alluDuıu al ıtt. 
mert bir tabll•ttı oldofunu b.llyorum. M bi L d b h ı..-a eme mcmaıu .en ın u auw· z yarıtl1U1 gılen alıaflrlerlne kat'J1en 

1 1 - l t 1 I"" t r • ınca : burmttı1:1 lk rös erae, on ara .. ram • 
fakat sak.m nfahato dalma. Vakıa benim - Allah ıenl danyadald bltiln b&• 
a1na bırak.ıc•tım servet ve defınelcrl zlnılere 11hlp ctı n diye dua ıderell 
bir fnsaa bütQa omıü ~c• ylyebJJmei lk· karıımdın teklllp glttrklerl bu vak,adın 
tldaıında deQildlr. Fakat bunun da bfi· brr kl9 gtın aenra Basrıda Vali munlnl 
yük blr t h\li:eal vardır. Senin zeııglnli· olan Ebd.feltıh bana bir adamını yolla· 
tin her tarafta ş6hret ılınca, nlllerln, yarak nfnt çııtırttı Gittim. Bana ı 
hüktlmdarluın huıını tnhrlk edeoakllr. ~tılkasım dedi. Senin btr hazine 
Ve a'•Jhlnllı bir hareket başlayacak, sa- balmoı oldutuııu haber aldım. Böyle dt· 
nl teıaıetltr karıunda bırakarak. ılln· ffnılerde 4nletln baıte bir almak hak· 
dekl •allan almak. lateyeceklırdlr . . Ba kıdır, 
belllara uaramımak itin benim tuttuftum Ba laf karfmnda kendimi topladım: 
1o'llaa hiç aynlmımaklılı• lkllza eder. - Vakıa benim büyOk bir hazinem 
O bazhı•l•rl yok bllmell ve bıntm kea· nr. Bunu lnk.lr edemem. Fakat onun 
dl çalıı•• mahı11lla olarak una bıralc· 7erlnl ıfze ıöyleyımem. la aırrı benden 
tığım 1enetle idare etmınlo yolunu bul. oe bıhını olur11 oluıun ögreamıkllA1· 
mahıın. nlı kabil detlldfı. ö.dancnlz bile nafi• 

lallalılı•ın ba ıOzlerlnı karşı: ledtr. Bu aavdadaa vaz g•çlıı... Dnlet 
- Slıln ıöıl&rlnlzldtn hiç ayrılma- hazloHIH bıı para rtrecf ğlne ben elı• 

mata y1111ln ederim. ÖmrQnGıln ıon tir mlk.tu aylık bıllayıyım. Öarlntt• 
dılıkalarıacla veımlt oldut11nuz 011,hııt· aO• sonuna kadar bo parayı glze .. arını• 
tarı ömrümön ıo rı ana ,kadar tuta.tğ m· ğl tubbut fdeylm daha fyl olmaz mı 1 
dan ımln o'.unuı dedim. AbQlfettah •hlakıız bir ıdımdı. Ken• 

Bu temtHtım üzerine babaiıtım bı· dl mınf"atını dnlılln menfawtına terclb 
na ellll hızlnelerfnln yerini oaretll. v. etti. 
b11 •ükllımecle• çok bir ..... reıme· ( Arlıtua oar J 
dea glılerlal bayata yamda. 

Babahtımııı ar~aıındH nltftn vaıt· 
yıtlerlnl yerin• ııtlıdlm. Ve bir ıttn 
keadlıl tarafından yeri Olretllmtı olan 

lbazla1lerl tlı ziyaret ettim. Ycrlerla«lı 
(Ördüll• bu hHlatl•r baaa bÜJÜİ: bir 

Habeıista da bulunan 
madenler 

Adlsa'oı bı 25 - HıMşlatandı hal• 
bıyrıt nrdllır. O•ları i'örüau ı yanlar tarafından ftral olunan ırnld• 

- laaanID lfua peyiambır kadar u · zengin Okııt madenleri buluımtıetar. 
zua 6mrn olu, gene ba bHfnelerl ye- Baa~an maade Nitrat ve Potaı aadcı 
meklo tltlrem11 eledim. ltılde meydanı çık.anlmııtır. 
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T. C. Zira t Bankası Erzurum Şubesi 
G a J rl • • • k a l l • r 1 n 

Senet 
No: 

BalHcluta parça 
Borçlunun lımi llaha\1111 'kl>J adıdl Cinai Dlafimü 

117 Hacı Ragıp ıfendl zade Seyfeddin Yeıınaıa 
176 Hacı Rrgıp efendi zade Seyfeddin Yetenata 
30 Hacı Ahmet oflu Muıtafa Kımbaa 

31 t Ziya oğlu Tayfur ve Nusret Güllfi 
307 Ziya oğlu Hilmi ve Nuıret ve .kızları Nalmı, Sldlka Zehra Sultanmellk 
83 Ali otlotTevrtk DırYlı•t• 
24 Ahmet oflu İbrahim ve Omır Ya Yaıar H kızı GOiler Vaol•fendl 

425 Ali otlu Darına ve Muammır ve Sabiha Dnrff Sotukçumlk 
kızı LO.tııye 

Ka1apa 
Kayıpa 
SOğ'ütlO 

G0.116 
Gtılln. 
Pulur 
Ha1dan 
Sotuktemlk 

10 Tarla 188 
10 Tarla 109 
7 Tarla 52 

21 Tarla-Çayrr 397 
77 Tarla-Çay r 1121 
14 Tarla ve dnkln. 23( 
1~ Tarla-Çayır 174 
39 Tarla - Ça1ır 729 

Borçlarının, nd11fıla gıom11lnı vı yaptlaa tıbllfata raımen ldımıyea ıahıılana, mevkii ye clnıl yukarıda yızıh, 
Bankamıza lpote~ll rayrl menkulleri S202 sayılı kanuna tevfikan bfr buçuk ay mtıddetle rçık artırmaya çakarılınııtar. lha· 
lerJ 2·12·1938 cuma ıüon saat 14 dı Bınkımızda yapılıcıkbr. 

Pey akçası ıtırnıen peyin 7fizde yedi buçwğudor. Attırma bedeli Bankamız alaoıtını karıılamadığı veya haddi l&yık 
srOrtUmedlll takdirde en ıon artırmanın taabhO.dl baki kalmık ıartlle artırma oobeı ıü• uzatılacık ve 17 12-1938 Cu
martesi gO.aO. aynı saatta ihale olunacıakbr. Kat'ı ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta Bankamız muhtar olduğu rlt>J kat'f iha
leye kadar borçlulat borçlarını öclerlırse muamele teath ve iptal olunacak mqterl lae pey akçasını rerl •l•aktan baeka 
hiç bir surette hak lddfa1ında bulanamfyacaktır. Bu haauıta daha fazla lzab«t almak fste1enle1Ja ş~bemlz zfral ikrazlar 
nrvlıfne mtıraeaatları l!ln olunur, (No: 123) 5-2 

Erzurum Belediyesinden 
Beher torbasının muhammin ffab Cinai Adedi 

Ura kuru o 
1 15 Çim.alo 1~00 torba 

1 - Erzurum beledlıyHI ihtiyacı lolo yukarı 1a cfnıl ve miktarı yazılı açık 
• ekılltme ile mQnak:asaya oıkarılmııhr. 

2 - E'kllltmeal 5·11·938 Cumırteıl gtlntı ıaat 11 de belediye dairesinde yapıla 
cakbr. 

S - Bedeli mnhamm.ln 1750 liradır. 

4 - Taliplerin 131 lira 25 kurnthık teminatı veya tanka makbuzunu bılıdl 
1• muhasebesine yatırmaları ıarttır. 

5 Fazla izahat almak isteyenler belediye ten dılreılne mOracaat edebilirler. 
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Erzurum sulli hukuk Bayburt As. ıatın ima 
Hakimliğinden: Komisyonundan: 

Erıuru• c.amn kebtr m•hıll•ıtnden Türkiye t Bankası 
Ali otlu Duraua vesaire vekili Faik ta• t~SOOO kilo aa kapah IP!arfla ıklllt· l 

9 3 
B 

rafından Erzarumun Ağaver köyüadea meye konulmuıtor. Tahmfn bedeli 15625 
Şerit otlu .Cemil ·..e 11lre aleyh1erlaa lira ilk t mi t 1172 lir dar lhaleıl 9 • KOÇ OK C l R 1 HE S l P l AR 
ikame eyledlll taks,m ve lzaleyl ıDyu 1 na ı · a ' İkramiye plllnı 
da•aaı'!dan müddei aleyh Ctmllla ika 11 - 938 Çarıam'8l gilafl saat dokuzda 4 adıt 1000 liralık 4000 Ura 
mıtılhl me9hnl oldntu blldlrllmHl ha· Bayburtta 11kııt ıabnalma komfıyonuıı· 8 • ~00 • 4000 • 
sebile nımıaa lllnen teblff •t tcraııııa 16 • 250 • woo • 
kar11 verllmlt oldaauadan mahkemenin da yapılacıkhr. Şutnamesl h9r ıfto ko . 71 • 100 • 7600 • 
mnallAk bulan dutu 8·11-938 sah rünO mls1onda &OrOlebllir, Teklif mektupları 

80 
• 

50 
• 

4000 
• 

11at 9 da mahkemeye gılmedltlolz vı· ihale zamHındın bir saat evvel komisyon 200 • 25 • sooo • 
ya muıaddak bir vekil 16odermedf aınıı 
takdirde ••hkemenln 'fıyabınızda yapı· baıtanbfıaa nrllmft nya posta ile 8M • 28IOO • 

. G l Ildnlarınızı kabul eder, 
1 FiRMA iZi 
1 Bütün Doğuya tanıtır 
ı "o o G u,, y k bir 1 memleket p rçasının ı 

her tarafın a okunan 
bir gazet dir. 

I Doğu illeri ile ilgisi olan batan 
miieaseselerin gazetemiz vasıta-1 
aile kendilerini bu geniş bölgeye 

1 .. 

tanıtmalan menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

l L N L· 1 iZ 1 
Doğrudan doğruya 

iZ 
g6nd • 

iZ 

-
Erzurum Askeri Satınalma 

• 
Komi yonundan . 

li:~slltınasl oıı gtll uıttıla'l 25')00 kU•> me•c'm ~ğe tateldl ç km tdıfındaıı bir 
ay lçlode netlceleadlrlmek Oure pızulığt çı'urdm•ş1 ı•. Tahmi ı bedeli bla yedi 
yoz el'i Ura ilk ttm'natı yiiz otuz bla Ura ylrmit.>eş kuruetar. PazarlıQı Eızaru111i' 
Hkeıi ıatınalm ı konlsyonurıda yap laceklır. Şattoamasl h3r ıün konlıiyonda gô' 
rüleblllr. tik pazarlıtı 1-t Teş. 935 S dı:ıcınü saat oa bir de11r. 
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aeıgı llAn olunu. (No. 147) gönderllaılı buluıcakbr. (N•. 137),-2 Kualan 1 .llaıı, 1 Hulıaa, 1 11-

ltl, ~e•:·:~~a::: =~~~~~~'::!:"~'; Erzurum Belediye Riyasetinden 
uplar tualara •aldl edlleceklardlr. Belediye datreslne alt Kul ofu m hail ıfntn bahçe ıokığında 9 oumar•'' 

Posta günleri 
Ankara - lıtanbul Posta tarif el ri 

Gldlt Saat Gellı laat 

Pazar ıs Camarteal 7. 80 

Sab 18 Puarteal 14. 30 

Perıembe 18 Pef8•Hr ı•. 90 

Kars - Atn poıtalan 
Puar 11 - 13 Puar 18 . 17 I 

Salı 11. 11 l!lab ıs. 11 

Cuma 11. 13 PeıteJDbe 11 - 11 , 
! 

Oltu -Tortum postaları 
Cumartesi 10 Puar ıs 

lıh 7 :Carpmba " 
Çat postası 

Cuautul 9 Cuma 14 

Postaların hareketi Kars tren poıtalarını takip edecek 
ahval dolayısile (saat 21) raddelerine kadar intizar eda-

1 

cektir. 

---.-. - Erzurll!ll VilAyet Matbaasında-----. 
Ba~ Duvar~ "Ye El·llAnları, Defter, Fatura, ma"m, Ceh·• 
Kartvizit, Amele karaeıi, Bvrakkaıemıerl, Muhuebei Buaılye 
ve Naflalara atı Btlt\mlllll Ewakı Matbua, Kitalt, 8b.Uyetaa me 

Sıbllat ve BQviyet Cttzdaaları 

UCUZ ve NEFiS BiR SURE.TTB T ABJ 
Bari~ VilAyeUenlea gön••rllee.k ıiparifler ı6ra'1e iluar e.uıtr, 

Adreı· llrıara• - v11ı11•' 'll•tlı•••• 

(lfo. 471) evla mllklyetl ıatılmak üzre 24-10-938 glnllnden lttbaran on b~ş rtıo mQddel' -------=------- le mQzayedeye k:onulınuıtur. 
D O 6 U 6-11-938 Çı•ş:. ba güna sıat 14 de b1ledlya datreslndt lbaleal fcıa kıl•· 

nıcağındın taliplerin baleıllyeyı mllrıcaatları ilin olunur. 
ILlN T ARiFESi 

ı IHI ıahHde 
7 • • 

' • ... 
s • • 
4 • • • • • 
2 • • 

... tl•I 25 k.,u, 
• 50 • 

• 
• 
• 
• 
• 

7~ • 
100 • 
ıso • 
200 • 
250 • 
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Trabzon sıhhat ve 
içtimai M. M. D . 

it '()() • 

lllıı verecek kl•11ler DOOU Gue Trabzon villyet Sıhhat ve içtimai muavet Müdüriü-
ldare Mttdtırınıüne attracut ama ğünün kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

t • • 

lldlrler. Deva•lı llhlar lofD baırııf ta- 1 - Elılltmeyo konulan fş Trabzonda NUmuoe hastanesi 2 inci kı'sım lrıt•· 
rlfı tatbik adlllr. ıtlle elektrik, kalorlfır, sıhht ve diğer teslıallır. Bu itin muhammen bedeli 1a10J' 

Kırm11ılı Ulalarda tarife ltlr alili lira 88 karaştur. 
fa.Wll• aluuı. 2 - Bıı 111 alt ıartnameler ve evrak tuıllardır. A . ElsUtıne ıartnamesl 6· 

Ad.reı cltllfHr••k 25·tanıl•t 8o- Makavele p:oJul, C. Bayıodırhi: lfleı( gmd ıut1aaı~ ı, D. Yapı lı\orl ıııeıi lJ· 
retı tabldlı. mumt fınnl şutaamesl, E Vahidi flat listesi ve huıısi ısrtnıaıe Iıylbatı kıtlf 

bulaı11ı ced•ell, E. Pıoj ~ler isteyeni r bu şar tnımeı ve evrah 3686 kuruı bedel 
~U Aboaa tarife.t mukabilinde Nafıa ve_.iletl yapı ıı~erl U. M D ile lttnbııl Ttabzon Nafıa M.O· 

8aaellll 12 Lira dQrlüklerlnden alabHlrler. 
Alb aJlıtı 7 • t 

3 - Eulltme lS·ll-938 ttrlbln1e ulı glnU olaıı saat ıs d~ Trabzn Sıbb• 
Uo aylılı 4 • ınüdürlogıı dairesinde yapııacaklır. 
Bir ayhlı ı ı.~ • 4 - Ekılltme kapalı zart usullle yapuacııktır. 

5 - EksUtaıeya glre'>ll•ek lç\ıı ls ~elilerla 33231 lira mu'laktat teahı•t 
ECNEBtMEMLELEKETLER iÇİN mekluou 'f8ya makbuıu ve bundan baıka aıağ dakl vesllalarını kapalı zarf otll' 

Seaıllfl 24 Llıa ,ü veçh\lı koymısı '.llzıındır. A. Euelce hnmıı daimi ve muvakkat vesfkafBt 
Altı •Jhlı : 14 • ılta kılının1§ oldağ'ııniao Nafıa V9 12 8 3S t rlbll e 67-11650 sayılı tam.laıletl 

11tuclblace Tttl>zon vlllyetlıd•ıı a•ınaeak ehliyet vesllc.uı. B: 1933 msll ıeneıllle 
Hususi ilanlar için ayrı alt Tjcaret odası vesikası. 

tarif 0 tatbikedilir. 6 - Ehllytt vealk•ları taleblnd~ bıılunanlar 20·10 38 tırlhln len en az 8 gii' 

Sahip H Baımubarrlr 

GİBAD BABAN 
Uaamı 111rl1atı ldtrldn yul ltl"I 

Müdürü: Bahadır DÜLGER 

Buıldılı 7er : DOGU Buımnl 

nHl lıtlda lh Trabz >n vlliretlne mnraeııat decekler ve bu zaman - zarfınd• 
vulk• taltblıı te b1\un ayan'ar e'ulltm11ya gtrm'lyace'derdlr. 

7 - Tctkllf meklu;>ları yukıırtda 3 Qııcii mtdd,ıie yazılı saatten bir ıaat 
''velfne kıdar ııhhat M D dı•reıslad ·m getifllarek ek§lltm~ kozhyonu relsllffO' 
makbnz mukabi ılnde vırece~tlr P Jsta ile göad~rllec l'I: m~ktııpların nthıyet S oıt 
maddede ya1ıh uata kıdu g~lmtı ol ılan va dıı zarfların mülıO.r mamıı il• 
iyice kapatı\mıt olması ltzımdar P'1stada olacak gecikmeler kabol adllmt1. 
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