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G ÔNDELll< GAZETE 

IDARB Y!.ftJ 
Er~unım Gl'>lbatı DOOU Baaımevt 

P11z11rlufden m1111d• hergiln çıltar 

Sayısı b~r )'erde 6 kuruştur 

Bıuılm11y11n 11nıl11r geri verllm•z 

Hitler Milletlere Bir Hava Paktı Teklif Edecek 
Bugün Kemahta, Zafer bayramında Elizığ-
Yarın Erzurumda • • 

· Na•uhi BAYDAR a yapılan geçıt resmı 
Üç gün evvel gazetelerde inti-

lngiliz Hava Nazırının 
Berline gelmesi bekleniyor 

E şar eden bir telgraf, Sıvas - Tanklar, motörlü kıtalar ve Hava silahları tahdit edilecek, açık 
rzurum demiryoJunun Kemaha var-

lllış olduğunu haber verdi. tayyarelerin iştirak ettikleri geçit resmi şehirler bombardıman edilmiyecek 
f Kemah, yanık türkülerh·le Türk 
olkl k d b d k f Jd l.ondra 1 « D~y'i ~ Oruna 8 ar girmiş tari İ e- CO muazzam ve mun azam 0 U 

kt · b , e'LrsprPs ,. gazetesi k rı aşka, herhangi bir gazete o· Hltletin milletler 

duyucusu bakımından bu yol üzerin- Ehıziı 1 ( A. A ) - Dön aabıb danııa Mareşal Fevzi Ç 1kmak. atrşemil· arasında b1r bava 
~ diğerleri gibi bir merhaledir. Fa- saat 11 de yabancı devltt ateşemlıterlerl ter er, Ore-eneral Asım Gü 'Jd07, Orgere mlsa~ı aktı için 
P· t, oraları bilenler Çürek, Oivrik, buraya gclm'ş ve Generıd Aldo§'an ta· ral Fllbrıttfn A•tıty, Org ner11l Kazım mü1alı:ere tekli'in· 
ınaa-k A b l l k ı d ı · fi Orbay ve dtıı.er bütUn °eneraller yer al de bu\unaca"'ına ı. 6 , tma oğaz arı geçi ere rllf.n 'alJ ka•şı amırak or u Av ne n ısa r " " 6 

l\e- h dJI t 1 mışlardı. llköı:ce piyadeden son•a sllva- dair heyecanlı bir 
f &&la a erişilmiş olmasında bir za- e m ş er vr yarım saa sonra gene 
tr j rl ve topcn sonra da tanklar va n:otörln haber neşretmek.· 

l manası ararsa ancak haklıdır- kurmav bPşkenı Mııreşa\ 1'"'evzl Çakmak kıtalar ve bur.dıtn sonra da bava filoları t dl 
lt, larııfınd"n kabul Pc11fm ş,erdir. Saat 14 yaşasın sesleri ve Hlk ş tufanl·m arHsın· e Gr. 

a· te o·du matH?vras nı n:.uv.ırrııkiyetıe bıu na muntazam bır resm• g ç·t vapmı~ıar· j ~zete diyor ki: 
ile ır mütehassısın raporundan ay- ren kıhıatın resınt geçi ti t:aşlamıı:, mey dır • Mevsuk bir kay-

n aldlğ,mız şu parçaları okuyunuz: _ raktan aldığımız 

Ub ~ Çürek boğazı Divriği ile güzer- Ban k ada şeker t 1 k l ı m ~1~:2;na~u r~~~~i 
lib· arasında adeti çelik bir set ge~enlerde Alman-

' ı durmakta ve sarp boğazların t k 1 d 1 F k t vayı ziyaret eden 
(Jll Çetin!erinden biri sayılmaktadır. 1 1 m o u • a a JtaJyan hava nl!zırı 

~-

d ittin den yaya geçilemiyecek ka- Mareşal Balbo ile u l 
1 • d k k ' nit er, Bah<;ecle müşavirlerinden birisile görüıürhen., t,~ dik ve çelik gibi sert kalker pıyasa a şe er yo • Fransız bava kuv· 

bafi. •katarından teşekkül etmiş olan bu vetlerf kumandanı general Vüllmen'e tabdidlnl istihdaf ettiği gibi, açık ş!hir-
-612 h açmıştır. Hitlor şimdi lnglllz hava nazuı lerln bo:nbardımanının da önllne gerıe-~ ın aritasının alınması ve yol N d . l '? Ü t d l . 1 t t ) Slr Klnasley Vud'un BerJinı' cfyaretlol Y 
' 21kla k ı · 1 • k h e garip Ja vha eğı mı. r a a e ı e u u an acı • cek.tır. Yet rının ça ı ması ış erı ço e- beklemektedir. MOşarOnlleyh te ayol 

"'1ı •nlı çalışmaları ve çok muhata- hir hakikat var: Halk şekersiz kalınıştır tek.lifte bulunacağına kalt nazarlle ba Beynelmilel diplomasi mebıfllfrde, 
lla ınesaha ameliyelerine sahne oJ- • kılmaktadır. ,. bu yakınlarda bava kuvvetlerinin tahdit 
lıftur.» E\vc'kl 20nden beri şeker sılan ken, h@r evden tıfUs kurban'ar Bhrken Gazeteye göre, Bitlerin aktini derpiş ve tanzimi misakını tabukkuk. ettirmek 

~İQ ~Fennin amansız kudreti korkunç dük\ıanh: rda teker yok Yal n ay2k, bil· ö'Umden klırtuluptu h•yata gözonn açan ettrğl hava mlsak.ı, hava kuvve terinin Ozere mükalemelere başlanacaktır. 
1. g&" boğazını da sayısız yarma- ş~ kabak, yırtık kunduralı racuvralara betbahtların ellerine bir bardak çayla ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
..... bOıi:omüş ş hrfn föklr hR!k. ttbakasın· bir parça ~ek.eri verme'< için boynuodan At t•• k' •• s J"' • k ı Qj d dd } "~k°e müteaddit tünellerle delik tlau tı..ılunuz a ·•ıhllı ili, ôaha yukarı altınını çö~üp blr okka şeker için tücca- a ur un e anı te l tu a şi et i 

etmiştir. g çlmi yrrlnde olanların a~zır.dan bir "a yal\aran o kara gü On kara babıtlı· d "'d ki "' J k J 
dile-... Uçurumlariyle ileri gidilmez tek ketımo işitiliyor: şekeri .. sıte1tri batınına geldi. o zaman, ben og U arı ev yagmur ar Öy Üye 
'ft~ Yaı:naçlariyle yukarı çıkılmaz, Etzurumun suyu ve kad8r meşhur de bir he~tamu şeker temin etmek için •• 

,rı bakılmaz, başka tarafa sapıl- 1 t', şe\er sartıyatı da but un gibidir. Bu ~ulplu altırıı a'arak tuCCilrln eline, ele· Etrafı açılarak park haline getiriliyor, goz açtırmıyor 
il•~ sanılan bu boğaz dahi ezilmiş, şehit bıığ, b lıç lik olmadığından, pestil, ğlne sttrılmı~tım. yen'ı konsoloshanenemı'zı·n 
""Çl.lanı:n . t .1 ki k J ozüm gibi tatlı yemtş er yetiştiren df~er işte bu t.lı mll günü, dün bir dııha S ll b. k 

~llftur ış, ıs enı en şe e so u - vilayetler eha'ist Erzuıum kıdar şekerin bat rladım feme/j de burada af 113Cak e er Ir tıÇ köprüyü 
.» kadir ve k.ıyrretlnl bilemtzler. Oralarda Bısnlcada feker tıldun, tıklım dolu, Atına 3t _ Yeni Türkiyenln yara- götürdü mahsule yeniden 

ia ~Güzergigın dolaştığı Atma bo- şoker az bulumun veyahut bulunmasın, p'yuada ıeker yok. Ne garip bir levha! tıcısı Kamal Atatarkün doğduğu tariht zarar verdi 
ij l.ı Ürpertici ürkütücü görünüşü ne ~hemmiyF-u var? Babç.,.ler, ba~lar HOkumetım : z 81 zu ederml ki halk d~ğll, evin etrafını açmak. ve • Apostolos Pav- Oitu (Huıust) _ 

26 
Ağustosta ya· 

~ Riiıergaha 'geçit vermiyecek duy- ne güne du uyo rlar? 0,ıJarın basHatı bl~ feı it ~ile şe~ers'z kal.sın? Asla! Or· los. caddesini. genışletmek. maksadile, ğan yalmurlardan Sivri deresinden re
kij ~llu yaşatmıştır. Fakat on dört şekerin yerine kaim olur. Buna iktisat· tHs ı"k e ki e ı ıutukanl acı bır hakikat var: Sellnllc beledıyf si beş nl f~tlmJak ede- Jen sel Ktglk hanları önündek.I bO -k 
. oı.ıetre v ta il'ame kanunu derler. Şekerin yerine a ş~ ers z a mıştır. r~k yıkmaya karar vermfştır. Keza bu kOprOyü götnrmnıtür. Ki lk kö O~n 

Çıt dthi . uzunlugun~a olan bu ge- pelcmeı, ozüm pek alA şeker ihtiyacını Bu ne . demektir? Şek.-rln gizlice cıvarda_ bllyQk mikyasta gUzeUeştlrme pek yak. d b 
1 

lg Y 
boYll nıhayet fennm kanunlarına tatm'n eder. Ya 1'~rzurum? Bu memle· kilosu kırk ılc elll arasında satılıyormuş. işleri vucude getirilecektir. Bunlara ilA· ınıo a u unan tara ve çaıırlar 
b°i b tğı:neğe mecbur kalmıştır. Bu kette ~eker, su bava, ekmek derecesin- Banka mahdut bazı tüccarlara şeker veten Tnrklye HükQa:ıetl tarafından 58• suların bQcumtle harap olmuştur. Aıor
c,k •tları yaran sular üzerinde an- de bayat için ıazım olan tatit uıısurlar verly .nmuş h~ alınmış olan evlerle dük.kanların hed· yaylasından OJtuya kadar şosenin kıımı 
'tt •aUarla nakli at a ılabilmi meyanına girmiştir. Şekersiz Erzurum, Bunları Jştttıkçe hayretten hayrete mı devam etme~tedir. 1 ürklye bu emlaki :zaau seller~en _ harap .olmuş ve mn,ur 

fell h . y y p ş suEuz, ekmeks' z Erzurum demektir. düşüyorum. Orlada 1arar gören, !ık.ıntı 3 000.~00 drabmıye satın almııtır. _Bn e ubur muıkullefmlştır. Sel Oltunun 
'ların eyetlerı. de ~arların: u~u: Yırtık hasır üstün fe bir dtllm ek çeken o korkunç brırp yıllarını bir daha ~~sn~o~~:~r::esll~~: ~~~:fıe~n °1~: s~~~~ muvakkat köprnsünQ de gOtürmOştQr. 
ttıı~ bu etelderındekı tetkıklerını mek.le lk.t baıdak. çaz içen betbaht batırlayar11k acr, acı dütUnen, şekersiz atılacaktır. g Yalınız Barlı Mustafa, SQrmenell Mus-
~l~ d' sallar vasıtasiyle yapabil- f alclrln tılin., bir kalıp şeker geç- k alısn zavallı bizler. .. . Bu bfna tıım bir TOrk stlU olacak tafa ve Ihsan Ta Soleymanın kendlt 

~it, medlğl gü , hayat onun için karanlık A Şerif BEYGU va 3 milyon drthmlye çıkacak.tır. An- masraflarllı yaptırdıkları tel asma k.Opril 
)'lak t11ıa boğazında iki tarafın ka- b'r zından haline gelir. kara Bayındır:ı.k bııkanlıtı proje ve pli S&yl4ptan mnteesalr olmamııtır. 
t,~ Yatnaçları tamamen dik ola- nu., l-en de bir kaç dOkkAna baş- Veteriner Müşavivi ~ını taslikkf etnık.ıştlr. AtatnrkUn nine g~- Bu sene Oltunun birçok köyleri ya-

30o dum bPn m de ağzımdan bir t•k. ke nce, es şe 11 hozulıııadan tamir cdı· tan ,, 1 1 'tt ~.. Dletreye kadar yükselmekte ~~e çıktı: Ş~ker 1... KarP, [ Husu~t) - Rtr aydan beri lecek ve bu işs yakı~da başıana ·a 'ttır. olm ra&m~;r~~I tesir nden mutaza!!!," 
)t ı;"2a.z.ın bazı kısımları 20 metre- _ Yok! Ccvabırıı alınca zihnimden devir ve tertltı•e bulunan Oçnocu Umu- Yukarıda bahsedılen bet ev ve ma- h uş ur. Y er yaamur y~znnden 

ilda.r daralmaktadır. 0 ~nd'l ı cı bir hatıra şimşek gibi çaktı: mi MOf~ttlşllk Veteriner Müşavid ~fu· ~azanın hedmlnden sonra, Apostolos ',!~an~a~ı1nıd çı~arabmıyorlar. lıhhsulAt 
• C(Q U H 8 ""' b 1 · ti Pavlos caddesinin eni iki mlslfni~ yani 23 Y1• n a n e rutıı etin teslrlle çimlen· 
tııııd u boğazda 40 metre uzunlu- - Aman Al!ah\m, umumt arp st fa azo., ı u uraya ge mış r Yapıl· metreyi bulacıık.tır Bunlardan maada mete başlamııtır. Çıkarılan mabauı, bil· 

il d'" · f ı d i}·ız? makta olHn Göle lrekhaneleriof gö dOk-llailtk" Uz bir geçit bulabilmek çok sr-ncıı;ı ç" em, · _ 1 , M k t t,n sonra Hopa tarik ile Trabzona av- açılacak olan arsalar park: haline kona- hassa arpa mahsulü rutubetin tesirinden 
._. Ul olmu bu kadar kısa bir Ah! O mtş n_m ~un er· 0

' 
0 top· cak ve be'ediye bütçesinden 3 milyon 1 aararmıştır. Halk bu yüzden ıatıştan 

~•fey ş, . . . .. arı Erzurumun goglnlnl yırtarak gllrler- det edecektir. drahmiye yakın bir para sutedll,cek.tlr. ziyan etmektedir. 't' e atlıyabılmek ıçın uç defa __ __ 
~\'e sola sapmak, aşağıya inip 

~. Y~ çıkmak zaruretile karşıla
d'kl 'hkıbayet büyük emekler ve fe
.a~~~ ... lar mukabilinde bir metre 
~ti iinde bir yaya yolu açılabiJ
~ :d· Fakat, asırlardanberi tek 
~ bo~llıın bile geçmemiş olduğu 
lıit ~ r~ılardan bugün trenler tam 
"tı~nıyet içinde geçmekte bulun-

...-.>> 

d Öaii 
1 t C llıtizdeki aylarda ve her bal-
'Q~a-.ı lltııburiyet bayramından evveı 
~ 0tifin düdüğünü işitecek olan 

'tt~nla Divriği arası 158 kilo· 
r, Şimdi, bu 158 kilometrelik 

Naıuhi BAYDAR 
f Arb11 9 ancüde) 

r· 
' 

1 

1 

,, 
Er:wrumun 

yeni mahalle· 
sindeki [!rtıp in· 
şaatı mevsim so· 
nw1da tamam/· 
le ikmal edil· 
miş ol11raklır. 
Kolordu kıımttn · 
danltğı blnısr
mn da (S11f1da) 
le.,lıin ve tenvir 
ter~ibatı hitlrll· 
msşllr. Solda} 
liseye tahsis e 
diler.ek ol•n mıı· , 
aızam blıw 

• • 

1 .. dk •• , '1 ... 

-· 
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1 
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Bir kızı zorla 
yatağından 
kacırJılar • 

Ardahan, [ Husust] - Ha• köyUn
den DıJrsun oğ u Yusuı'un on i'ç ya 
ı•nda bulunan kızı Hıı1alf aynı körden 
Dur11un oıtlu Hüseyin ve Şekl ı ö~ünden 
BPdi • oğlu Ksçak tarafından g' c~leyln 
y-ttağından ktldırılarak zo•la kac• rıl 
m•ştır. Su iJuıar b!Jkkında şlddc:tle takl 
bat yapılın ıktadır. 

Bayburt Halkevi Gösterit 

DOGU 3 EYL ÜI~ t938 

Sarıkamışta Zafer' EKONOMi Köy kalkınma 
işleri üzerinde 
bir etüd 

Bayramı 938 mahsulü Iğdır pamuğu 
Smkam1tı, [ Husust] - 30 

Ağustoş Z3fer V8 Tayyare B\y-
A. NAZIROGLU ram10ın yıldönümO bütün Sar kam şlıla

rın istirakile parlak bir surette teslt 
Yf e mıntakaw z t c r t odal11rından edlldt. 

A 

manası satışının 
FUAD ARASLI 

Gazet3 havadisi olarak c'eğcrll o· 937 me:hsulOnü bağlandığımız muta· 
kuyucunun gözüne llfş'Dlştlr belki: vele rart1arına gö:e, arbitraj işi Breuıeıı 

« I~dır p muklall ın son partisini Borsasında yapıl ca~ ve bundan müte· 
te~k ı ed.Ju 2 • 1 ,ı O kUo da Almsnyay vellit masraf ve ma't mesuHyat müşte· 
satıldığı g ibi, 9&8 mahsulü d rn 1.0JO.' 00 riye ait oıac:sk idi. Birliğin teslimatı 
kılosu da alhre ela ak gene Almanyayıı müıterlye verllen nümun,.ye uygun çık· 
satıımış bulun :ııaktad r. » mazsa, Kars Valisi Aktr Eyldo2an sır

kolu 

birinin raporunda ( mü-ıtahcıile evvl'llden Kaymakemlıli'ca hıızırla"'P d~valr 
para dzğ tan k~ bzımt 1 'ar da müstahsili- ve müessrselere tebliğ edllmfş olan 
n'n meyve satısı nı lnh sara almış'ardır .. proğrama göre saat on"a Mn k ye ve 
un meyvrlerı, kHbz mallar ile yeri f'S Adltye memurla·lle hrledfy?, Cumburl 
nafın koydukları fıyat üzerinden köy'ü· y -t Halk Part•st ve Hı:tlkevi Erkllnı ve 
den satın alınm11kta ve aralarında koy mensupları, toccadar, s lsya1 kurum'a• 
duklm bir narh 02e~lrıden ratılmaKta: Ka"makamhk makamında t ç.,bay ve 
dır. · · • .'~ meyv-sıd istediğine 811 ~ · fülediye R ~ısı Bav Ziya Oğuzu z 1ya1 et 
m•d·~ı g bı •~teyen de alaoıaz. Manav ederek birlilde Tümen kararg-abına gl· 

. usu'ü caıidır. Kabz m8l'ar, mü~tabs\l ve dilmiş,' TUm Komutanını ziyaretle bu 
Bayburt, [ Hususi] - Halkevı Oös· mr steb ıik z rarına kazımmııkttdır ) de· b" ü... f 1 ld - - u k tl t 

lğdırın pamuk ou umu ile yakından ilde müşteri aras nda bakemlllr vazitesl 
IJglll olmayanın veya Cumhuriyet iktı görE cektl. 
sadlyabnın s yrlni takip edememiş olan İştP, Kooperatifler teşkllfnden evvel, 
lar için bu havadis y .. krazarda bastt gibl yirmi kilometre mesafedeki Rusyay• 
~örün bilir ve « Adam sen de!. Dınir teslim edi mek için gönderilen ve budll' 
Eski bir paa:.ukçuluk mırıta'<ası olan da varıncıtva kadar yüz1e yirmi ntst>e· 
Iğ :iırd ttn bir mllyon kUo pamuk satılmış t nde balyaları çözülen patlayan pamuk; 
ise, roühlm bir iş mi sanki!.. Y.lda 2 - 3 Kooperatif lC"rln eline g"çince, mubtelif 
milyon kilo pıımuk lst hsal eden bn nakil vasıtala11na aktarma da yapılın~ 
bö1grnin mahsu!ü hingl sene müşterisiz sure\ife binlerce kilometre yoldan sonr• 
kaldı k. 1 • » <1t psağlam o'ara" Bre men BorsıısıP• 

uy ... za er n yı onum u anmış ır. 

terlt kolu 28 ve 29 Ağ11stos akeamı~rı nUmekttdlr. Saat 11 de aslrert merasJm ve ieçlt 
H 1lkev1 salonunda g'blb bal k bir h ,)k M lstahsilln tUccarla oıüoasebetl em. ı ı ut kib bl'"" S b J - . 

1 
k k ı ı resm n m Pa u nnm ıı ay ar, ve 

kitlesi önunde ( Z :~ırl _uca ) P yes tia üz ıi ıdf'n borçlcınınayı doğurmBkta· Tüm Komutanı K11ymskam ve Belediye 
muva'faklyetle teo: sıl ctmış ve herkes dır. Bunun en ba~'t ve iptidai şekflııe Reisi ile s;vit m.-D'urlar tDccat' ve bak 
taraf·ndan takdirle karşı\anmıştır. mıntak11nın muhtelif y•rlerınde teqadüf müme~•llterl Haıkevlne gelmişlerdir. 

Oç kardPŞ bir ihtiyara 
sopa çektiler 

Sarıkamıs, [ Husust] - · Bir çay·r
ııaın tOlümü yüzonden Hardfz nahiye· 
alrıln KOrkcü köyünden 80 yaşındaki 
Yus ıf Türkmen gı>ne bu köy1tn Sılley
nıan Doğan, Adil Doğım, Mahnut Do 
tan hrafındau sopa ile döğülmüştOr. 

suçlu'ar yakalanmı~tır. 

olurımaktc dır. f{urahır<ia köylü kasııban n Halkavi tarafından sayın ml-ıaf rlere 
man fatura esn• f ndan hasma alır ve mu- çay ve s'g ~ıa tkraın olundu. E zurum· 
kaM'inde ldrl!k mevsim'nrfe mııb-ü\ verir d1tn gelen s z heyetinin çaldığı parça· 
Al şverJşıe, ba>lma, köylüye dalma flya· Jar d nlendl. 
•ıııdan bir kaç mhıi fazlasına mal olmak· 

Vak'ttnın tekzip göttırür yeri yoktur: varmış ve Borsanın, arbitrııj sonuııd~ 
H okillaten lğd r pamuğu h ç tir zamaıı verdiği kara", pamuklarımız n nefaset 

Bütün rumt daireler, halk partisi " 
alıc s z kalmamı ştır Ve f, kııt, Atmerıy" ve örneklere-, tlolt re mutabakatı meı .. e· 

öldüresiye kadar dayak 
atmışlar 

tad r. H •lkevl ve Bele~lye bfnaları ile Tayy1:1- cı 
ayarında\d b1r Avrupa memltk~ ti de, zinde tecelli etmfa oldu"'urdan, satı G'ne mıntalra''JD bfr tlc ıı ret o:laın re C:l!mlyetl dlıl"er kurumlar, Tfcaret v 6 " 

d düne k dar, b;ç b ir zamrn lğ .. ır pamu· ile mücterl araaıoda her baııai bir lı•' raporun o (köyüler ekseriya verestye Odası çarşı ve bü•ün Sa ıkamış bayrak- .. 0 

alışveriş ed~r er. Banlar, atld kıarı t>şya- 1,,r'arla d nandt. Cumhurfvet Jı.lı-nır,,h kı A-una teııez2ül etmedi. S bep ba-itth ıi ata ve dolayısile Kars Valisinin bS' 

nın bedı Jinl hnman zamanı öd •m k n halk kUrsUı eıinde 'le bugünün bl>yüklü Arnulustl ticarette geniş bir mevkii olan keml14lne de mahtıl kalmamışbr. 
zere mal 11hrlar. KöylO, dükkandan al· ~üne dair söylevler ve•i d'. pamt ğu, Iıdırın ötedenberl satışa ı:rz,.t- Her iki taraf bu alım sabnıd~ 

tiğl şekilde ·· S.ııtu bellisiz, içi mağşuş memnun bırakılmıc olmalıdır kl, a'I" 
d•ğı rşyanın b"d llol barm"n zııma.,ı ö Gece F .mer alayı Y"P'ldı. Askeri .. d• 

k K 1 kk fırtlak balyalar halinde ·- ne Almanya tkl tarat her üz tarlada çiçek balltı 
deme üzere mal alırlar öy O, dü an· gaıio!t'1a ve Halkevlrde b, loler verlldl ıı 

ne de Fransa alt.bilirler idi. Bu ltiba,la, bulunan 938 mabsu.ünden bir ınUY0 
d•n aldığı eşyanın hç ku•U$ tuttuğunu Haluvindekl aile toph ntısı ço~ samimi bit' 

SHıkamıc, [ Hucıt st] _ Selim na- Iğdır her zaman için tek müıt~rlnln: kiloyu teslim ve tesellüm fr.ln de bir 
.. sorar ve eşy;ıyı götürllr. M ğaz \ sablhl oldu. Dans ar ve millt oyunhr a•asını111 ., ıatt• 

hlyeılne ba"'lı Benliuhmct köyünden Ne- kö lü f t b 1 Garbi Asya eyaletleıinin ( Çabtnt) namı 
1
1erlne, teşkilatımıza ve bu teşkl 

~ y ve a ura ve esfp pusu ası vermez. S"Ç lmlş bir gru"'un zurna ile E zorum • 
bl oğlu 20 yaş'arındakl Asker K\lınc Y.J ıız kendi deftArine .kaydeder. Harman barları oyuıları s k s•k a krşlanı' ordu verilerı, mitil haline gelmiş yatak ve çalışan 4200 ortak ile, üç yQzü mütec,; 
buDoan 29 af'n önce bu ıı öydeo Tııhir bııkalardan ç1kanlan kir 1 pasaklı pamu· 1 vız daimi va muvakkat lşçllerlaıit 

• • zamanı geline'! köylere çıkarak mOşterl- Muhtelif 11gür.er e barlerdil gOshırllev 11 t A b 1 ı bil' 
Kııl"Ç ve k.ıırde•l•rJ, Mı' za Kılınç, B~- d 1 b kd 1 1 1 d ( 1. \ D" k - ğu e, ran zar aycıınını~ e çnç r a özeı:ıli ve de"'erli emeklerine güven• • 

-s"' lerlı en o an mat u atını ya nS\ en t8b- • ce tir rr arasırı a >rtao. u ıre töru 1 -d 6 d 
dd 1 dö"ül rında muamele görmüş e ela e pıımuk:· mlcler ve ona dayanarak araların 

dlr Kılınç taraf ndan şi eti ce ~ · sil eder ve yahut muk:t~lllnde bubub~t Cav• t Gobi pek sevimli b r eda Le blr hl 1 ., 
mü~tn. Bu gtnç 13 · 14 gfc hl ağz n- koyun ve yağ ll'lbi lst hc;al maddAlerl a manzume okudu. larınıkda lşt< af a an Sodvyelt 1dostlarımı· bu yeni mukaveleyi yepmı ş'ardır. 

1 zın i tısaai nü uzu alt n a o • 8 t Iıtd b 1 d .. · an&ıJll 
d•n va burnundan kan geımek suretlle lır) kaydile bu vaziyeti teııbit etınekte Ma"zuınenln her mısrst ve beyti şın z. r acm n eaı m do 

Bu du umu göz önüne alınca 937 böylfce izah ettikten sonra, buna bit 
ölCLü~tür. TahldkBt devam e11iyor. dlr. hararetle alk1ş'an1yo du. Gt-ce yayısıo- mııhsulü pamuklarım• z n ka.ffcsıı.ln Al- besfJJ' 

d t 1• Uıeriodeo borçlanmııya orhkcılık "an sonra, aeç vakte kudıır dev·m l Cumhuriyet iktisat P.ıllllkası cep e 
Karayazı kazasın a pos a , o .. .. manya ve talyaya ve hele 938 mahfü· ' 

tesadür olunmaktadır. •den balolar ve danalı •"'lentıl•r ço'ı den bakacak olurs ık· Kooperasyoıı 1 .. "'6 " &ünden bir mılyon kilosunun allvre ola- · f merkezi açıldı M n•atta tfc, ret odalıırından blrlsfnin nezltı geçmiştir. rak Alm~nnya s:ttılmış olmtısının ne ticaıt mahiyetteki Birliklerin tekılrfef 
Adt, teat hütlü mektup, k ymrtlt, raporunda ( çıfıcln'n bo·ç para tcıdarı k inki~atına verilen önemin ne kadar ıs· 

kadar büyük bir man t ifade ettiği en· yaz ve yerinde bir hamle oldu""u ııı 
kıymetsiz paket, kıymeti mukaddere i ki: 1 · O tııkcılık t tt Qt tcprak sabltıln Tar la ya hayvan (lirdi dtıığlnden belirir. T.ahlil edel m: şılır. 9 

mektup, pos'a havale muamı lesi yap· ı1en ylvece~i için zahlrP, glyec .. ıı için 200,, (10 kiloluk son parti ili':: Pamuk l ııılrl" 
mak üztra Karayazı kllzasımn halen para al ır Hotrman vaktı hissesi e rü1'n diye muhtarı döğdÜ Tarım satış kooperatifıtri birliğinin idare Bugün lğdırın pamuğunu, ~elet' 
ut>lundO~u Çııllu köyünde bl.t posta m> hsu\den öttr. 2 - Mııraba glrd• ği Ş"· Ssnkamış, [ Husust] _ Ssllm na· ett'ği 937 mahsulü taraklanmış pamuk Ozümünü bcynelml el piyasalarda ,bl' 
merkezi açıluııştır. hı~tJn ylpct k ve giye c ğl için para blyestoe baQ'Jı Alisofu kö vü mubtuı atokıarımızıo ıstışı tamam olıı. u~tur. lendir n hu hemle yarın Karadenfı sbsıı· 

Bl. r emzı· k yu·· zu·· nden alır ve h rman vııktı b ı sıt Atından öder.) Kil il E d "' t J b l linin fıniığıf)ı, şarkıı. hayvan ve oıa ııı 
Oenll• rek iş üz"rlnden bo•çhınma şekl m r 068n ar aya avvan g rme 938 mabm\Unden b.r mllnon kilo- !atını ve daha bir çok ihraç maUarJIXI 

kavga bııkk oda bir fikir verllmekted ı r. meseleıılndPn dolayı bu köyden Mas- ya gene Almanyadac:ı alivre mal satın e~eıı 
tafa yılmsz tBraf nd; n sopa t ·e döğtH- atmağa ; yol müşterılerin talip olmaları da bu suretle teş ~ llatı~ndır•p kıyın ,~ 

Kars, [Hususi] - Tahta döşeme Borç'anma netle· si elarak kOçflk müş'ür. Mustafa Adliyeye tı:ıslim edıl ve b ğl,.nmalarının manası odur ki, mllş- dirdiğl gOn Türkıye halkı nünya~tıt· 
arasına dDşUıülen yalancı lbtlk çor.uk milstahsiıl r ya lslikl&llerloi k<ıybedertk ıı.iştır. terllerımfz bfrl 1ğln bu seneki pamuk müreffeh mllletleri arasında sayıla dll 
momeslnln çıkarılması mest:leıtnden ls- ikthaden muvasiıtlara bağ anı-Jar ve ya- Hırsız Amca zade te~ı malının tam vakt nde ve rıümunele· Bugün, bu ref.ıha birinci derec~,. 
tasyon maıhalleslnde otur. n Ştlban ka- ~ı~:!~. istihJal vasıtıılarını bun:ttra kaptı· rlne uygun olarak yapılmış ve teahbüL namzet olan !Zdır köylüsü, CelAI ~:ıı~ 
rııı ş ~mmameyi bu ml halleden Hamdı Kars, [ Huoıust] - Geç ' nlerde iğ ıeıio haıfı harfine ifa edilmiş olmBsından r 'm geniş gö ü~lerioe ve Kasaboğ ttı' 

:au mlln8SebFtlerfn bu ş~ktlde fn\cl- ttırın Babarlı matıaıl• slndı:t oturan a ra memnun kam şiardır. Nümun· ye uygun- verlmlt mesaisine ilelebet uılPJle 
kızı 318 dojtumlu Zekiye sttndalya par· •ııfına me~ daıı V"'rtldl"'l t kdlrde büyü• bacı Hüsryin r-"tu A11'nln 26 lirası ve 

d 1 .. • 5 6 ıuk, 937 mııbmlünün l ık toplandığı za· k.alac ktır. ./ 
çasıld bı.Jın aa yara amıştır. 1. ü · t' · itli nbl iki martenl lirası ile bir takım ecyal· .. rı ___,,,. topra .. m ı. ıye ının sııına ve m m .. • m"nlard I~ cıır muhitinde bir hlyll ya· -------------

Bir dükkAnın camlarını bir mlktıırdıt mülkiy tslzler klıleslrıfn mvçhuı b'r şahıs tarl'fırıdan fUlna glrl- dırgamalnrı ve dl'ğdağaları mucip olmuş 
. d. d'l meydtına g·ılmeslne sebeblıet veıi'miş lerck ça\ nmıstı. Z bıtıının sıkı tahk ka· olan ( So t) Jşfnil birlikçe büyük bir HA A 
lll ır 1 er 0ıur. tı netlctsl b rsızın, Alinin evine ser- Önfm ve dikkatle sıkı tutulmanndan, a . 9 - 938 ıaat 8 raporu 

Kars, [Husu i] - Ortakııpı msbal· Kredi koop~ratlfle,Jnln teş1ıi\fnrte, bestce g'r.ip çıkan all'c!lsi oğlu 40 ııtand rdizasyon ve tiplzasyon lşlerfr e Rüzgar süratı: Sakin 
lesinde dükk4nsahıbl Hac DalkandQkk4 meclisi idarelerine kasııba tüccuları gir· yaş tarındakı Mu~tafa olduğu arılaşılmış daha b,şlangıçta büyük bir ehemmiyet Rüzgar istikameti:» 
nnıda otururken, blrdenh1re ü~ şııhsın dlQ'I takdirde köylünün kasabada rpa- ve yakalaımıştır. atto'unma ındıın , balyaların dalma ayni Kuru hararet derecesi: + 18 2 
hücıımuna utramıe va bir dakıka için- c • ğı alı ver!ş'n bedt lint koop"rat f kre ehdta prese ed lmeslndeo ve yent kana Azamt hararet • : + 29 6 
de dükkinda ne c · m, ne çerç •ve kat- dısile ödemek suretile m•c isi lrtaredekl R .. b İ viçelere sarılarak, ganiş ç mberlerle Asğad • • ı + 12 5 
mlştır. Bu iş, yap1nııu İsnaıl K m ··nc tııcca"ı kazıır.dıracııktır. Bu suretle kasa U gece DO e Çİ eczane arsıuıusal pamuk: boısıılarının kabul tltl- Rutubet • : Y. 52 
Reyrettln Kemancı iıım1nde iki k~fader bil ırccarJarı kooperatlfler sayesinde «Cumhuriyet» eczanesidi ğl ~eklJde balya bazırlanmas ındao, mar- Yatıı : Yok. 610 ~ 
dır. yakalanın şiar Ad iyeye verilm ş'eı· ıu~ndileı i ıe adeta teşkl14tlJ bir puar kaJarın özenle vuru masından ileri gel· Hava taıylkl (Erznrumda): '1

162 
o 

dlr. bu'muş o!ae.ikıardır. maktedlr. • « (Deniz ••Ylytııhıde ./ 

----~~~----~--~--------------------------------------------------------------~------~------------------------~' , 

i ' • Roman: 48 Yazan· Selim BABAN 

-------------------Hikmet hanım araya 11rayst Nermi-, - KUçü~ hanım, dedi, son derrce 
nfn evini buldıı. Kııpı çalıonı5ı zaınan, mOste ttı o uruz. R • şen efendi gayet · yl 
uttn beklemekte olan Nermin, hem~n bakılıyor. Doktor Şems~ttln bey hcısta 
kapıya koştu. Açtı Hikmet hanımı ba ile bizzat mf ş ~ul oıuyol'. 
basın odasıua aldı. Orada Mebtreyl u- - Doktor Şemse ti 1 bey mi? 
yaodırmadan konuşmak mümkth ola- - Evet Jıüçük banım. P derinizin 
cakb. tflll varmış. D:>ktor Ş<ımstıttln glbl bir 

Hikmet bamm : doktor taratındıın tedavi edıllyor. 
- H ç teı!aşlanm3ita lOzüm yok kü· Hıhmt»l hanım daha bir kpç ümit ve· 

çük hanım e' rndl, dedJ kaza gayet ha- rlci te~cl edici sözler söyledık.tf'n sonra 
flf geçti. yara ma a yok Yalnız hafit evden ç ktı. 
ııynntılar var. ı Nermin dsrfn bir beyf'can ve dü· 

- G1dfp babamt gö"ebllfr miyim? şürce içinde 1'11 Ruhundan esrarAııglz 
- Bu akşam dfğll l Yrnn, evet 1 bir s •ya1en'n geçip gittfğınl bissediyor-

ÖJleden sonra rellrslnlz. Rusen efendi, du. 
ıiındl tstrrah1t ediyor. Tabii h fjr bir ateş - Dok•cır Şemsettin bah,.mı tedavl 
gtçlrdf Yarın dahı iy'leştr, s bhatı bak·ı' •dlyor Doktor tabii Nuri Hn~nüye de 
k\nda b zut kPndisl sizi temin eder. haber verir Onlar da belki Mahire ba· 

H~sta bıtlrrcı Nerml11e dtba ziyade ber verırıe .. r 
ımlnat vermek mııkıaJJıe: 1 Nermin bütlln bu dütünceleılnln ar· 

• 

kasın1 getlrem iyorcfu 
O zaman yerfncfen k8llch, san~ıktBn 

inci gerdanı ğı çıkardı. Tarihini okudu. 
İsi mJ-. rln Uk harflarına baktı. Göılni 
ytş'andı. Gerdanlıkı yüzünt, göıüne sü
reıek: : 

- Mablrlm, Mahl •clğlm, diye inledi 

••• 
Her akşam ol u2'u gibi avuıcalla 

doktor Mtlhlri atelyestre bıra~ m•ş'ardı. 
Ay-ıldıktan sorra, doktor avukattan kll
ntğe lradtır gelmesini reca tıltl. 

Yolda konuşuvorlardı : 
- Bıllvor musun, bu akş1mdanberl 

benim yeni bir hıstam d• ha var. 
-Hı>r halde Rıza Şerif• bıırtardan bf

rinde adam akıl ı ıstatllmış bir h ide 
getirmişlerdir 

- Hıııyır, bukadar ehemmiyetsiz bir 
mesele için srnt kli nfğ~ çP ğ'ırmazdım. 

- Hani, Rıza Şerifi de Altındfş Mab
muriun yatak korr şıınu görmek çob tu
haf bir şQy o ac:tktı. 

- Doğru 1 Fdk1't bu benim yeni 
hestam bl71 bıışka taraftan son derece 
allkadar ediyor. 

- Anlayamadım. Fl!uıe ml ? Os
man mı? 

~ 
k0911~ - Hayır, nafile 2ilıolnl yorma 1 Bu - Oh doktor bey, öyle 

ve.,ı h tı s •a kim biliyor mıısun? Haf z kız değ 1 o 1 ... ı 
Ruşen 1 \ - Dokuz y~şrnda ! tfflP' 

- Hırn Ruş'o mi? Nermlnln ba- - 11 yır 1 Her halde yirmi, 
bası mı ? 1 beş yaslarında otı.-cak. .tJ~' 

- Ta kendisi l Zwallı adflm bir o- - Ne dlyo~sunu' Allab aşıcıo• 
tomobll kBZası gPçirdl Bereket versin, met hanım ? otO~ 
yarah•rı ckadar ağır değil 1 - Ne gördümse onu söyU1~,dı" 

DoH >r hafil~evl avukata anlattı. O- efendim. Soıı derece rüzel bir 
1 

,ıı? 
dasınıta son t .. fsllatı verlrkfn, kapl aç I- Sarı saç 'ı, iri mavi gözlü l Çaktfl tı-' 
dı. Has'a b,.kı cı Hikmet hanım göründü. , yüzünden baıtı amma, gene tertl 

- Vıızıf~mf ls 'edıtinlzden ala y~p· sonderece güzel bir kız ... 
tım efendim, dedi._ Hasta bııkıcı ilave etti : 11~1 

- Çok teşekkur ederim Hikmet ha· _ z ten sfz de kendisini göre' 5~ 
nıın. • bBbS 

- Yalnız koru1tuğum kadın sfztn ıılz ya 1 yarın oğleden sonra ' 
ıöyledlğlnlz ghi lbtfyaıca kadın değildi. görmeğe gdecak. 11,o~ 

- Ey? Ôyley~e klme s:>yledln? - Pek ala, pek ala Hlkaıet .i 

- Galiba rahatsız etmememi tavsl· Teşekkür ederiz. ıı Yf 
ye ettlğ;niz ger.ç hanı:n 01ac:ık. Haeh bekıcı dışarıya çıktıkl~lt ~' 

- Annesi nerdPymış? ra, iki arkadaş bir müddet blC ~ı 
- He hald!l evde değildi. Evde ol- söylemeden birbirlerine baktıl81' 1. 

saydı, sre lirdi. yet .:ioklor dedi Jel : 01, l 
- O abllfr. Zwalh kadın her belde - Yfrml, yi·ml beş yaıtarıll ııe d 

babasını aramr ğa çıkmış•ır. derece güzel bir kız... Nuri seıı 
- Öyle olı cak ? sin bu işe ? ~,r) 
- P ki amma, kazayı o küçük kıza (Arkası 

nasıl anlattınız ? 

tij 
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8riyan - Kelloğ 
Misakı imzalanalı 
On sene oluyor 
Meşhur Briyan - KelJoğ mi'iakı 

}> • bundan tam on s~ ıe c v-vel 

8 
~ıste Ha. iciye Nezaretinin saatli 
~11°nunda on dört milletin ~ümes· 

81 • 
~ erı tarafından imzalanmışb. Beş 

~Ilı milyon insanı temsil eden bu 

-- =~~ ....... -- ' cOGU 

/EN SON HABE RLERD 
Arab çeteleri adalet 
tevziine de aşladılar 

Çt>teler trenlere de saldırmakta, yolcuları 
ve marşandiz eşyayı soymaktadırlar 

lltahhaslar, harbi milli politikaya 
\'asıta yapmıyacaklarıoa söz vermiş· Kudus ! - Mus~~Jah bir. Arab çc~e- Kudüs istıısyommda ve raylar üze-
lttdi B l .

1 
l 'hflAfl h ili si S alı g-Unu ~f ı s r .. gıJe n vo cu trenınl rinde iri h cimd., patıamıtmış bir ~omba 

İçin · eyoe mı e ı ı a arın . a E'edüşş~yb clvarırd " durd~rmuş ve tre- bulunmuştur Yura ile Lidyn sırasında 
tek/rhk harbe müracaat ediimıye- nt soymuş•ı r Tcıh:şçl ler t endf.ki fşya ayrıca • ıhtlamaın ş üç to:nb• bulunmuş· 

.ı. ile yo1cu arı n 01erlnd ~ ne varsa a' · p gö· tur. Bir Marşandiz tr~nf, raylar yerinden 
& laızalanan siyas1 vesikaye\, alfabe tür mOşterdJ r. Mukav~md etm k Jsteyen sökü 1dOğU için Sanı fand civarında yof
~~ası takip edildiği için, ilk önce bir Arab zPngfnl ö1dUrül nOşt!l ~ . Mllte· dıın çı kmıştır. 
S lllanya namına Hariciye Nazırı cavlzler kacmı~la·dır . Telhlşciler Cenuptll Arab köylerine 
• ttezeınao, aene aynı sebepten en Diğer taraftan hab"r verildi ~ ine g"Ö- uğrayarak, ~avaları tçio mahlı:emelere 
•oıı l 0 re, F ıltstln demir yollarına teca~üzler değil, ç~tderln adaletine müracaat et-
Şİ ~ ~rak ta Çekoslovakya namına artmakt B dır. Kudüs civarında Ll 1yadao meıerlnl rmretm'şlndir. Bir çok köylü-
k llıdıkı Cumhurreisi Beneş imyalarını gelen bfr Marşandiz treni durdurulmu~, ler bu emir üzerfne korkularından çete· 

3 

59 Nakleden: S. A. 

Delikaiılı bir kız 
şekline girer 

- Padişahım, yalvarırım, ben gelin
ceye kadar gelinim hareminizde kalsın! 

\' 
0kYoıuşlardı. Almanya ile Çekoslo- fçlndekller kaı;.ırılmış ve tren rte işe ya· lere miiracaı::th bıılunmushmtır . 

y il Yayı o zaman o iki imza ayın· rar re varsıt soyulmuştur. Tethlşcller Geçende Naza ret civarında lngllfz- Buna muvafık cevap verirse akıl ve men varmış, O kadar ırenç ve o kadar 
~~du, halbuki şimdi bu iki komşu t .. eni soygun yerinden iki kilometre i'e- ferle çetefer arasında hfr müsedeme o~- ferasoat sahibi oldüğur.u anlarsın. Vere· rüzelmlşkl görenler hemen ifık olur-

"Olleketi neler, neler ayırmıyor! rlye kadar götüre"ek oradll bırakmışlar- muştur. Bir lnglliz askeri ve çeteden mezse değ-ildir. Haydı bakalım, Mahşe· muş. Gençliaı dolayısile bercai ve sev-

F 
ker, sabab yakın, vakıt kaybetme ve davı olduğundan vilayet vllAyet rezer 

" akat o zaman Mı'lletler Cemı'· dır. altı Ara'> ölınOştnr. d l ı ç 
1 

söylediğim tedbirleri ve tecrübeleri o aşırdı. B r gnn Babile geldi. ok ho· 
~ti geaıisi de sulh ufuklarına doğru ı unutma. şuna gittiği için bu şehirde bir mQddet 

Pl Yelken gidiyordu. Bugün Kemahta, sviçre milli Dııdl. kalmaya niyet etti. Bir gün f&hrla bat 
ı likin 0 günden bugüne kadar d Fakat, heyhat!.... ve babçelertnl dolaşırken meyvelerlle, 

k:~~ zaman içinde, Avrupanın bir yarın Erzurumda mü afaasını . *. ağaçlartle, çlçeklerlle diğerlerinden 
"fes d d Alrşam Mahşeker Dudunun yanına QstUn olan bir bıta girdi. Me· 

ı.. · ın. e, Asyanın öbür ucun a, k l d ter o bal da Babll Padlşabhıln kızı bu-'"bt (Baımakaleden devam) U t e • ·y rellr:ce: top Şıstanda en ziyade konuşan VVe 0 ]fi Of _ Şu saatte hemen revgilfme gitmek lunuyormuş. Tesadüfen) kızla delikanlı 
Oldu yol üzerinde Ve yukarıda tarif edi- birbirlerini K Q l hl b'rf a L. 'f . inteyorum. Bana dua et dudu. Ben ona gvr r er ve r ı ne ııa. 

t tçrübeyi de beraberinde geti- len boğazlar aşıJmak suretiyle ne Hükfımet Meclisten bu derece Aşık olduğum glbl o da beni olurlar. O~lan bu teesaürle bağdan çı-
tlı .. 'b' A . il ı ld v kar Babil şehrine aelfr. Orada elhtbaz-t. -.aman bize çok şeyler öğretti. gı ı sıoaı ım er yapı mış o ugunu 200 ıniJyon fsviçre çıldıraslye seviyor. Benim yandıtım lıkla u~rqan bir ;adi varmıı. O zaman-

t tt, Briyan _ Kelloğ misakı hakika- dinleyiniz: Biri 50 metrelik beton- yeter. Hiç olmazsa onn &teşlere yatma- larda Babll ~ehşrl tlhfrbaz'ıkta çok ileri 
dtıı asn bir mefkur~nin tahakkuku arme, ikincisi 2 x 32 metre ve diğer frangı istedi yayım. olduğu halde bu kadından üstün yok-
d~l!ltkti. Harbi kanun harici adde- 50, 60 metre açıklığında demirden Bern, 1 - hvfç ·e 1''.,,dcral hüktlme· Ah, sevmek ne güzel, ne ht'ı şey, muş Harut ile Maruta bile Usta.t'ık ya-

h
lYordu. Fakat hangi kanun? Mua- on liöpr i; kargir küçüklü büyüklü tı ParılmeDtodım takrlbe" 415 milyon hele ssvgiliye kavuşmak delil mi? Btr pacak bir oadl. 
td l 495 İsv içre t r angı ( 5 mtlvar F ansız frt naı) kerıe halini bile soramadım. G'dip gO· Delikanlı bir care aramak lcı·n bu-

t trin ortaya koydugvu kanun mu? tane menfez ve köprü; en bü- f t 1 1. 8 ' ~· ' k M
6
i it ı9 , . .. v.. .. v s '3m ş ır. u paranın l• ı r ısmı J rüşmek ot u memnun etmek lazım, de nun yanma relfr, fakat ut.andılından 

~ 35 de Almanlar Rene gırınce, yugunun uzunlugu 1325 metre olmak MüdBfaaya, bir kısmı da hsizllğe karıı ğll mi. Hem demi~ler ti iltl şey insanın ıöyleyemez. 
•iıı·letıer Cemiyeti Versay muahede- üzere 14.414 metre tulünde 67 tünel. s erfedllecektlr. Federal hükumeti ilk kerl'm sahibi olmasına deJa:et ederm'ş: Fakat, cadl muhakkak. bir derde 
, lll askeri ahkamı ihlal edildi, diye * * * defa. olarak bu ~adar mühim mlk tarda Birisi bir şey talep c tmeden ibıan etme\r, sahip o,duğu~ u anlayarak delikanlıdan 
~~aldandı. O zaman Almanyaya Bir gün, Türk demir yolculuğu- kredı lı;tem tıkteaır. . kincisi de vefakarlık ta kusur t tmemek. ne olduğunu sorar. 
~u küçük bir hükumetin hiç sesi nun tarihi yazılacak olursa bu hari- Bu paranın 200 mlly ->n lsvıçre fran· Duda - Gerçe söyledl~ln doğru- Nihayet o da padtıahın kızına ltık 
~'rtnad · A k · · · k ı Ad b' f "b' ıı tegllbatın ku rveth ndlrl mcsi, bava dur. Abdına vefl\ etml'k. iyi bir bulet· oldu§'unu söyler. 
tat ıgı ve umumı ta bıhe ıştı- u a e ır e sane gı ı şaşılari\k oku- kuvvetlerini 1 artırılma-ıı nib\ lhtfyat t L"ki 1 d . E 1.ı.ıı Kadın derki: 
"' tt d' H h . k A l d k r. ' r. a 11 tıce e e mt:zmum ur. sı. " r. Hl 1 b k d b 'ral ıne ıği görüldü. iç şüp esız naca tır. zgın su ar üzerin e e- cephane ve ma' z'!me bulundutulması _ - ç nsan u a ar lr it l~ln 
~anın pençesinin yakasında oldu- leklerle malzeme taşınarak, duvar gibi Mi llt Müdafrıa ldN ır.e sartedl'e Buyuk ndamlar dtm'şleırkl: Kan::at ederı a~layıp sızlarırıı? Ben de sandımkl bea
•A.,. U hissediyordu. Fakat bir kaç ay gibi dümdüz kayalardan aşagıv ya ip- c9ktir. Parlamento cncüınanl projeyi zengin olur. Meşakkate sabreden raha'a den cevahir, altın isteyeceksin. 
'"""ta 1 t tklk l kt dl kavuşur. Temiz bir kalp ile beslenen l ,ı Aşıkı birbirine kavuşturmak r.or 
~ıkı talyaolar Habeşistana saldır- lerle işçiler sarkıtılarak, bu gibi ça- e · e m, c r. em~le oln~ılır. Şimdi, Aen de cananına Is ı:wi ki? 

"&arı zaman, aynı küçük hükiimet: lışmalara en az müsait mevsimlerde Akşam Kız Sanat Okuluna kavuşmakta teem·I He harek"t et, ki D.lyerek ç•kardıaı tlllslmll bir mn-
1.ı ne v h tt' B · K. il v ·• k v l k , tıem dostuna kavuşasın, hem de kocen h lllıaakı a şe ır, rıyan - e og gun azanmıya ugraşı ara « ana Scild elden gitaıes'n UrU BrehmeDin aazına koyar. Delikanlı 

iırd na ne oldu?» Diye barbar ba- yurdun dört başı demir af{larla örül- ta]ebd kaydı Bnbil Padişahı~ıd kız da böyle ha- derhal güzel bir kız şekline glrer. Cadl 
lt~1

1• Çünkü bu küçük hükumetle müş » tür. Fakat program nasıl ta- Akşam Kız Sanat Olrnlutıa bu ayın reket etmişti. deUlıa~l1y; böylece alıp doQru padltabın 
~t Yanın arasında koca bir Avrupa savvur edilmişse ondan zerre kadar birinden ltlbııren Pazartesi, Çarşamba Mabşeker - BabH Pddlşabmın in· yanına gelfr. Huzura çıkarırlar, derki: 
Çt~~ı vardı. İtaJyadan korkacak, şaşılmamır, muayyen bir noktaya ne günleri seat 9 d .. n 12 ye ve, 1 d en 4 e kızı da aeık mı ıml~? - Padişahım, bcl:im dünyada bir 

eçek tarafı yoktu .. 
1 

v. h d'l . kadar taleb1 kaydına başlanmıştır. Dudu _ Tabii, va~ttı.. bir Breb tf!k oğlum vardı. Bir gece evden kaybo-li . · zam:tn erışı ecegı esap e ı mışse lup gitti. Aradım bulamadım. Şimdi 

tihi .,ar?ı mahkum eden meşhur ta- orada o gün ve o saatte bulunul- bu genç kız benim gellnimdlr. Oğlumu 
ltıUr esıka da bu suretle sizlere ö- muştur. K 1 kt•f f d• h a t aramaya gideceğim Bunu beraber rö-
tt~ı\'efat etti. Gerçi şimdiki muha- Ş kt k' T' l . . • l 0 e 1 ' er 1 a m ıye türemem Emanet edecek kimsem de 
b erde ilA h l F k t ar a ı vı ayet erımızın asır arca yok. Padl<llahımdan yalvarırım. Ben ae-
ll anı arp o muyor. a a d . · h k "' • . "llıiy t .... d .. b' 

1 
evam etmış olan ticaret are et- lll!ceye kadar bu kız hareminizde kal-

' e yer yuzun e yuz ın erce l · · b h k ti · k · İzzet DELİÇAY s a tı ka k d A • 

1 
erını ve u are e erın mer ezı ı . 

ltıı.ı nının a masına a mam o • 1 T b ı· k' "h 
Yor. H"IA B . K ll v . sayı an ra zon ımanının es ı şo -

Padişahta bunu kabul ederek 

''k u asa ·ıyan - e og mı- t' · t · d İ · · · 
h 1 A..v d Af 'k d A d re ını emm e en ran transıtının 
"'ra rupa a, rı a a, sya a b ı· d B k" f · • 'k ltıparç d'ld' u ıman an asra or ezme ıntı a-

~> a e 1 ı. ı· d k' A ·11 d d · 1 •ıııL ier b · k "ld" · ın e ı amı er arasın a emıryo u, 
"'q I u mısa o u ıse, yaşasın .. . b 1 1 d · · · 

ı, Fakat sulh ta Allahın insan- şuphesız, aş ıca ann an bırıdır. Bah-
.,, b• • tt•v• o •ıA ti d V 

ltıUt ır hediyesi değildir. Insanların se ıgımız vı aye ere ogru uzan-
tt~: tıtıadi gayretler sarfederek, elde makta bulunan Sıvas - Erzurum hattı 
"kıe · b b" ··k t 't k v a rı bir nimettir. Maazallah bu u uyu ransı aynagının mecra-

'YretJ t 'bA · t'k t• · h . er günün birinde azıcık gev- sını gene arı ı ıs ı ame ıne çevıre-

) Yı"erse, harp heyulasının ensemize mez mi? Bu, çok muhtemel olduğu 
'Pışt ~ · · d' k' b .. K h · · it .. ıgı gündür. Allah o günleri ıçıo ır ı ugun ema a gırınış, 

~in. nf Pl~OMA T yarın Erzincana ve Erzuruma gire-
- cek olan yeni hatta, geniş bir mın· 

F'ilist • d b • takanın ekonomik ve sosyal kalkın-
ın e ır masına çok yardım edecek bir ana 

Q:Yda ölt nler ~~l vasfından fazla bir mana gör.ü-
ı '<1ıdnıı luyor. Fakat Sıvas - Erzurum demır-
t~llthi·de ' 1 (A. _A.) - .Ağustcs l!yı yolu yurdun müdafaası bakımından 
11~ 8e geuk mu,adem~lerde \e ge· d b d h · · · 

•tı.. ;ehır d bil d öl 1 . d dl a u erece e emmıyethdır. 
"" k' a n e en erın a e ·· d 

~. A. •e'd r. Bunlarm fO şı loglliz, 190 Ünümüz eki Cumhuriyet bayra-
ttp v~ 240 d a. Yahudidir. mında, hattın 335 inci kilometresin

deki Erzincanda olacağız. Erzuruma 

1 
Kereste hırsızı kadar geriye kalan 213 kilometre 

:ıl't<i&id~r, [ Husust ] - Bayazıt cadde üzerinde sınai imallerden çoğu bit· 
•ıtgt Y .. pılmakıa olan göçmfn ev'erinln miştir Gelecek bayramı Erzurumda 

~''ı~ llıFlrrır in hEr gün bir ır iktaı ının kutlamak, o güzel yerleri bilip tanı
~l~k llkta olduğu alak ııdar1arın na1arı 
ı_bL lltırı cslbet 1 li z b t t"' mış olanlar için zevki tarif olunmaz 
~. "İk m ş r. , 11 atım yap • fiı b' 
~h llt ııe.tlc t" slnde bn 517ın arı b• cı ır bayram ve memleketimiz için 
~b~ Olduğu ve çaldıtı keıesıeleri de tarihe ve tabiata karşı kuamlmış 
4ltıını::~e sakladıa"ı aulaşılu.ıış ve yaka- ı bir zafer olacaktır. 

r. Naauhi BAYDAR . 

Cemiyete faydalı olacafını 

düşündi'ıtümüz bir iş halı.kında 
hemen : " Y apılaın efendim, ya· 
palım. Madem ki faydalıdır, ne 
duruyoruz,, gibi aözler ıöyleriz. 

Biraz müteıebbia olmak ka· 
biliyetimiz varaa, daha imkan 
ve ,eraiti, tatbik kabiliyetini 
düşünmeden kollarımızı 11var 
ve "haydi,, diye işe baılarız. 

Bu iş, efer, yalnız bunu 
düıünenlerin c;alışmalarile im· 
kan aahaaına c;ıkabiliyoraa mü· 
teşebbi&lerini her şeyi göze a· 
larak fedalı.drlığa atıldıkların· 

dan dolayı alkışlamak lazım 

gelir. "B·avo, bu adamlar bu 
hayırlı işi aırf maddi ve ma· 
nevi fedakarlıklariyle yapıyor· 

lar ve cemiyet iatifade ediyor,, 
diyebiliriz. 

Fakat, eğer bu iş, yalnız 

düıünenlerin ve müteşebbisle

rin calışmaşiyle meydada cık-, , 
mak kabiliyetinde değilse, baş· 
kabir cok kiıemlerin maddi ve , 
manevi yardımlarına ihtiyac; 
gôsteriyorıa o zaman toplu bir 
fedakarlıta ihtiyac var demek-, 

tir. Acıkca demelidir ki: •Ar· , 
kadaşlar bu hayırlı iı bizim 
gibi daha bir cok feragat ve , 
fedakarlığa istinat ederek yapı· 
lacaktır.,, O zaman kolektif bir 
hamiyet mesele•i olur. Bu ar
zuyu ic;inden duyanlar ıamimi-

yetle koşar, elinden geleni, iıin 

icap ettirdigi disiplin daireain· 
de yapmağa c;alışır. Fakat, bu 

ikinci işte, böyle olmayıp ta 
gündelik calışma ve kazanda· , 
riyle yaşayan insanlara müra· 
caat etmişsek onlardan, evvelki 
feragati i&teyemeyiz. 

Cemiyete hayırlı olacatını 

düşündüfümüz işin, müeueae· 
nin idameıi icin beş on vatan-, 
daıın coluk cocuklarivle ac ka-, , :,,-, ' 
lacak kadar feragat ve feda· 
karlık göstermelerin~ - daha bu 
işi yapabilecek maddi ve ma· 
r:evi bol imkanlar icinde bulu-, 
nanlar beri tarafta dururken -
vicdanlarımız razı olmamalıdır. 

Kalektif hamiyeti, bir kac • 
yoksul fertt m iıtemefe hakkı· 

mız yoktur! 

bu güzet kızı kendi elile götQrüp ha
remde kendi kızma teslim eder. 

Dıllkanlı maşuk:asına kavuşur. Fa
Irat kız bunu derhal tanıyamaz, 

Fakat, labiisınm emri Qzere 
mltafüln lsUrahat ve ihtiyacına elinden 
geleni esirgemedi. Kendini blldlrmeyen 
delikanlı bir ıün hastalandı. Onu bir 
hastaneye götUrdtıler. Bir müddet yattı
~ı halde iyi olmuyordu. Padişahın kızı 
onu ırörıneye gitmişti Oııu fe kalAde 
zayıf ve bitkin bir halde görünce derdi
nin ne olduaunu anlamak istedi. Deli
kanlı saklamak lstedlse de kızın lbraıuı
na dayanamayarak sırrtnı an
!at:nay: baş!~dı. Haş!na re!en ahvalı 
basta" aşağı anlattı Vakt!Ie bir balda 
nasıl b[rblrlnl görerek sevmlı oldukları

nı kızıı hatırlattı . A.ğzınd ın mühürQ çı
karıp eskl haline avdet ederek genç 
bir dellk:anlı o!du. 

Netle' itibarile birbirine kavu .. n 
bu iki A1ık maşuk mı:ıratlarına nail ol
muşlar ve ktınseye sezdirmeden sarayda 
yışamaktu devam ttm.Jşler. Fakat, bir 
gün baılanna biç ummadıkları bir bela 
9ıkıvermlf. Padlşııhın yetlşmfı otlu kız 
şe" lindeld Hintli delikanlıyı rörilnce, 
bu revkala 1e gıııelliğln kaaşısında lhtt
y n elden gitmiş ve yanıp tutuımaya 
b•ş\ıımış. 

Bu yüzden hastalıklar geçiren deli
kanlının haline arah olen padlfab niha
yet meseleyi o~luna sorarak etraflle ın
lamıe. oııu da babasına eğer bu kızı 
kendls\oe almıyacak olursa muhakk.at 
OleceQlnt blldlrmlf, c Arlufı (IU) 



HiKAY E 

Merihe giden alim 
Yazan: Cahit ORTAÇ 

Felekiyat alimi profesör Snrurl Uçar Bohoracı plsman olmu~tu. Akibeli 
eenelerdenberl merlbe ve aya ko1dar mfçhul bu se•güj~şıten fdrıa halde ürk· 
gidecek bi< alfltin keşfi ile meşguldü. rııüşto. Kendisini ba'ona bindiren kuvvet 
Nıhayet, atmmfere yükselrreğe çatışan sncak verilen tazla parl\ idi Fakat bu kuv· 
profesör Plkar Jın madeni kür esine mu· vet tazyiki ne11lmi gibi yükseldilcç• 
kabil daha mütekimll bir bslon yapmış azalmış ve nihayet sıfıra inmişi Bu yal
ve bunutı içerisine herkesten g zledlğl varmalar para etmezdi. Çünkü iş işten 
ve sırt kendi ihtiraı o'an aletler de koy g-Pçm'ş bir defa yJla koyulmuşlardı. Ya-
muşt;· tıudl bir müddet iç çektikten sonra sus-

ıofeEOr Süruri Uçltr c.yrıca tu, kadere boyun eğı1f. 
yaptığı tetkiklerde medht9 ve Bu korkunç to$luk fçin«fe gece 
ayda pek faz'a miktarda altın ve gümüş oluyor. Y ldızlar; f11kat dDııyadakinden 
madenleri oldutunu iddia et"'ltı, batta daha başta şekillı rde görünüyorlardı . 
bu yüzden bütün dünyad~kl Alimlerle de Profesör Uçar gect>yl iki kısmı< 
münakaşaya glrfşmfş nihayet bu iddia- böldn. Birinci olarak nö:ıetl Aksaraylı 
11rı kabul ettlrmfştl. alac2k gece yarısından sonra da Bobo· 

Profesörün meıibe ve aya gidecek rect b~kleyecektl. 

DO G U 

fürkiye iş Bankası 
1938 

KÜÇÜK CARI HESAPLAR 
balonu keşfettltl duvulunca kendisine Muhtasar bir yemek yediler, Hnse· 
mOracaat eden bi•çok sermaye'.iarlar yin nöbet yerine g- •çti. D"ğerle ı l yattılar. 
ara.s~ndan o yaln!Z Ahmet Altı,.gözin Büyük bir sessizlik .. Sadrce bava 
teklıflerlnl kabul ederek derhal Yeoll o-emfsinlo !Üratle f'erf atılışından doğma ~ adet 
köydeki tayyare alıınında balonun inşa· ;,r sarsıntı var Hüseyin ötesinde beri 3 

İkramiye plAnı 
1000 liralık 4000 Ura 

41100 » 
4000 • 
76110 • 
4000 • 
5000 • 

500 • 111na geçilmişti . · . , 
Balon cidden m bi d 1 dnde kaşıntılar hı~11etll; bir p re sıçradı, 16 
. . uazzam r şe Y • ıaha sonra bir tahh kur usu buldu: 76 

250 • 
100 • 

• 
• 

A\fmın ve iki yardımcısının bineee~i _ Vıy ölü'ü hndilliler _ eğer 80 
kısım bir t~p !_DermJsi şeklinde iri: orada yokPa - meıihe yaman iki hedl 200 

50 • 
25 • 

• 

Fakat SUtu~ı Uçar h'ç tahmfn etme· _ b U R84 
dlği bir müşkllat karşısında kaldı; Ken· ye i

0
°t

1 
r yd~~uz.dü S t b kt 1~ B 

• ?8ô()fl ,. 

disf r k t d k iki dı d ye uşzn aa e a ı &.... o 
ne ra a a e ece yar mcı a amı lıurııçlyi uyandıroı Tatlı tatlı Rebekaya 

bulamıyoıdu. · ' -
Kimse •. Velevld altın da olsa _ bu ,güa blrislııi nasıl kazıkladığ'ım ruuya-

teblikeJI işe girmek istemiyordu. Niba- sında anlıtan Yalindl, şlddı::tle uyandı 
yet vad edtlen yüksek ücretıerle bu iş~ Nöbet yerine geçti ... Fakat uyk~ gene 
Balatlı Bohoraçı ve Aksaraylı Hüsııyin ıgır basıyor ve başt~ı Hh one klb 
Yı•mıız fsimleıinde iki kfşf razı ve taJ tp arkaya dl şürmemek fçın gayıet saıfe<Sl 
oldular. vordu. Kendi kendine: 

• • • - Yittiğimiz yol ne Maslak şosası 
- Saat 17 ... Yeşilköy tayyare meyd .onı .• ne de Haliç. Onumuza İstanbul otohO~erı 
Kum gibi insan kalabalığı m~ydanın or çıke.c lk dt ğil ya .. Uyusam ne çıkaı ?! 

Kuralar: l Mttrt, 1 Haziran, 1 Ey 
UI, 1 Birinci.kanun tarihinde çekllecek.tlı 

En az elli l 'ra mevciuatı bulunan be 
aaplar kuralara dahil edilece'tlerdtr 

(No. 476) 

Erzurum Vilayeti 
Daimi Encümenin 
den: tasında gayet büyük ve profesörün Dedi ve baş1nı önüudekl demire 

[Uçar ] ismini verdiği merJhe gidecek daya11, daldı.. Gene Rebeka ıüyasını 
balon bağlı duruyor. Gazttelerln güoler· görmege başladı. Erzurum · Tortum yo'unurı 4 + 00 
denberl devam eden neşriyatı Bali ıın· Tekrar uyandı§'ı zaman sabah o'u· 10 -+ 000 cı kilometreleri arasındakı 
lardan birçok meraklı ge! irmfş, hatta, yor, saat altı buçuğa gel!~ordu. Aşağı boşluklara 3 + 618 el ki'ometr ed~ki 
hareket esnasında hazır Dulonmak üzere ya ba~tı, bir yere, mavi bır ~~tha yak oc-.kta mevcut toplama taşın 840 metre 
bqta profesrr P.ka• t oldu~u balda bir laşıyor ardı. Hemen prafeaör Suı tl 1 Uça- mlk'!brnın 1629 Ura 60 küruş keşif be 
çok Avrupalı a limler de gelmfıtılerdl rı ve Hü~t>ylnl uyandırdı. Heyeeısnhı d il U 1 d kit . t fl ı. k 

3 EYLfJL 1938 = 
nınıınmınmnım nnınnmamınımmnmınuınııınınnm• 

~ ilanlarınızı kabul eder, ı 
FIRMANIZI I 

Bütün Doğuya tanıtır 1 
ı ·" DOG U,, bOyük bir 1 
1 memleket parçasının 1 

her tarafında okunan 
bir gazetedir. 

Doğu illeri ile ilgisi olan bütiin 
müesseselerin gazetemiz vasıta
sile kendilerini bu . geniş bölgeye 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gOnderiniz 

, DJllDlflU ııııuuıın nııınıım m uıımnıum111u111J uııuııııu I 
~----- Erzurum Vilayet Matbaasında-----v • ~ zer n en na ve ıs sçı ... ~ · 

ka\kt lar. Evııt merlhe geliyorlardı Fa· 1 • •• kat profesörün tahmtnloden çok d8ha s ltme usuıtle eks ltmeye çıkarılmışttr.. Başlık, Duvar ve El·HAnları, Defter, Fatura, makbuz, ceı-v•11 

Ve1a'aşma h11şladı, hllhassıt Boho ı Ek il s 9 938 p • raçı ile kansı Rebekıın~n ve bir doz ne evvel varmıslardı. Meıihe hesapça 48 _ - 5 tme · 01 t"m ·e Kartvizit, Amele lmrncsi, Evrakkalemlcrl, Muhasebci Hususil' 
k uk.ı l l 

sıaıte ulaşacaklarını bfrrlyezıye bulan ırunn saat 16 da hUlttlm t konatı içinde ve Nafialara alt BUQmum Evrakı l\latbua, Kltab, Ehllyetoaırıe, 
ye ya ın çoo arının ı yn JI> arı çok ha- · VilA n ı t - d 
1 1 d H ık b h 

alim hayrette kalmPkla beraber gemisi y~t a m Encumen ° asında yapı- Sıhhaı ve Hüviyet Cüzdanları 
ı n o uyor u. ıı u kıı ramanJar1 f k. A • t . lllcaktır 
durmadan alkıclıyor Babırıp Ç' b nln ev alade bır süratle bu mcsa CY, 2 . M l ucuz ve NEFİS BİR SUR ETTE TABI ... · 6 • 5 •rıvo• - k 1 1 kf , J 1 iki . - uvakkat temtnatı ( 122 ) 1-
du. Balona evvela profesör 8 - tl 1 U. aştığına an o ara'L: sa n.e:;;t , nd erı , .. 

u r r ~ar yeri tetkike l ovuldu radır. ve Hariç Vila.yctlcrdcn gönderilecek siparişler süratle ihzar edllv 
bindi arkasındıın da !ki yardım~m n:er- Mavi satıh gittikçe yekla$ıyor, ve S - istekliler bu fşe alt evrakı ten 
dfven çekildi, kapılar k~pandı, aletler orta"ında IekA gtol b1r ıey görünüyor· t>fyei nafla müdQrlüğünde ve Villyıt .. __ .____ Adres: Erzurum - Vi/8.yet Matbaası ~ 
J~emrğe b8şlsdı, ~ ba~no arza bati• du. Nlbsyft bu un tir deniz o~uğunu d~ml encQmcninde okuyabllirl'~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yan s:~ bat de ltçozülou. anladılar. Bir müddet sonra da lekenin 4 - ısteklller tfcuet odası vestka-

a oıı ev ve ya "tıŞ ~ yavaş _fa\cat bir ada olduğunu Geminin sOrallnl sı ile birlikte müracaatları flAn olunur. 
sonra gltt

1
1kçe 11rtan bir auratle yuksel· azalttılar ad8ya inmek ıçtn manevra (No. 681) 4 _ s 

meğe o~ş .adı. başladı .• Hafit bir sademe ... lıte kara ... 
_ Herkrsln başı b~';'8da gtftlkce kn- Bohoraç1 altınlara b•ran evvel kavuş-

çulen muazzam ıemısıne bııltıyordu On ma'< fç'n bem~n çıkmak istiyor fakat 
beı dakika içinde gözden kayb Jldular. profesör hava tuylııini anlamadan hiç 

••• birisinin çıkmatın~ müsrıade et'llevordu 
- B11y profesör ben v z ycçti, beni Bu da anlaşı 1d: Tszyla:I nfSlmf dünya 

aşada indir... hzylklne mü3avl idi. ( Sonu yarın) 

····-··-···· .•..• ·····ıı 
Türk Hava Kurumu 

ı BD!l~l~şld~11!~~d~~su 
1 

Büyük ikraıniye 50.000 Liradır 
hadan başka: 15000, 12.000, 10.000 llralık ikranilyelerle (20.000 ve 

10.000) liralık iki adet mnkatat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyanioya iştirak 
etmek ıurctile siz de tallinlzl deneyiniz •.. 

Kara Hayv~n Borsası Satış Gedveli 

ç.,11 "•11 

oıı:e. so 
taet 62 

.~Okasc aı 

g: ·'a: 
Toklu 52 
1ılU'J• 189 
Kuza lOl 
Keçi 17 
Yapaı E6 
Tere yağı 1S77 T. 
Iqar peJDlr 25 T. 
Salamura yataız P. 62 
l[oyun deıtlsl 414 
Xtf clerfıl 47t 

4f/Uli4ı 

16r00 
13620 
6390 
845 

2140 
25 o 
9729 
2795 
770 
831~ 

25361 
1920 

61'5 
1300 
1'20 

[ Ağustos üçüncü hafta 
Bn ..,, En gulcarı 

Lı. ! . Kr 8 . 
6 21 10 00 
5 38 9 00 
5 94 9 39 
5 75 8 21 
9 06 11 36 

. 8 00 11 52 
7 00 12 00 
8 co 11 60 
5 30 9 16 
o 00 40 00 

H 00 5& 00 
o 00 80 00 

00 00 3 S'l 
00 00 00 Çifti 
00 00 eo Çıftl 

1 
Orıa ... &. 

8 2ıl 
6 89 
7 75 
6 91 

10 O<> 
9 94 
9 72 
9 48 
6 99 
38 00 
o 00 

00 00 
00 00 

181) 00 
140 00. 

Erzurum Belediye 
Fen dairesinden : 
1 - Transit yolunuıı şehir dahili 

nlhayst kısmı Kars ktpısı cıddesl al
tmdan topra\r nıklfyah açık eksiltme 
ile ihaleye ç karılmııtır. 

2 - Bu işin keılf bedell 1200 
ltradlr. 

3 - Bu Jşe ait tah\IJi flat keşif ten· 

Alamctı Farıko 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

ni va huıusl şaatname bedeli fen daire- cnora•d• s ııı yeri: NEŞET SOLAKOÖLU Ye Orıao• 

siode4 gör01hlebl i ı fr.O l"l C 1 Garcakapıaı, Kavaflar çarı111 / 
- a e 1 ey ~ ıımartes saat -----

tı de Belediye dairesindeki komisyon - --- - - - ~ ' 

tarafından yapılacaktır. Artvin Askeri Satınalma Komisyonundsfl,,' 
5 - Muvakkat teminat 90 Jfradır. v 
6 - Taliplerin toprak nakliyat işle 120000 k lo u, kapalı zarfh eksiltmeye ko'lulmuştur. Tahmin bedeli 2 DDiııô' 

rinde çalısmış olmaları ıarttı. ra ilk teminatı 1575 liradır. E cstltm•st 6 9 938 Sdı ırn ü HAt doknzda .M~, 16' 
7 - Taliplerin thale komisyonuna askert aatıqa\ma komlsyoııvnda yapılıcaktır. Şartnam• si hıu gün komtsyoıı 1110~ 

mOracaatla.,.ı lüzumu tlin olunur. rtllel-ıiltr. Teklif mf!ktupla•ı belli gün ve ıaattao bir sa8t evvelhıe kadar k0~ ..,..4 
( No: 692 ) 3 - 2 t>.şkanlığıoa verllm1ş Vaya posta ile sröııdeıi mtı bulunacıktır. (No. 65~ 

Peıninatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamirab yapılır 

Riza Vatandaşlar 
SllAh Fabrikası karşısın•• 

Bay KAYA hanesinde 

Sablb H Bqmobarrlri 

CİHAD BABAN 

Omami Neşriyatı idare Eden Yası 

ltteıl Müdürü: İzzet DELİÇA Y 

Basıldığı yer: DOGU B1tsımevl 

, 

Kars Askeri Satın alma Komisyonundıı~; 
Kars, Ardahan, Şahııalar garnizonlarının unlan kapalı zartla etsUtaıeYe ıl 

nulmu1tur. Mlkta", tahmin bedelleri, ilk temfnatları, ihale g-Qn ve saatJ3t18ıt''' 
k ·ffa yazılıdır. ihaleleri Karsta Ac;keı t Satın aımıı KemJsyonunda yapılll~e fi' 

Şutnamelerl her gOn komisyonda görüleblllr. Teklif mektupları belli g11Jl zıııde 
atlardan birer saat evvel komisyon ba,kanl ğına ve•llmfş veya posta ile 1 
. .ılımı~ bulunacaktır. N11,( 697) 4 - 1 1, 

T.ahmtn be· lııt temi- ihale güoü ~~il 
Mlkdarı bedeli teminatı ve saati / 

K•lrı L1rıt Ura /' 

Mevkll Cinsi 

- 20 - 9 -938 tı 

Kars Un 450 000 58 50) 4 175 Salt 
J(aP' 

Saat 11 de 
20 - 9 - 938 l(ıJ',ıı 

Ardahan Un 200.000 28 000 2100 Sah 
Saat 13 de • 
20 . 9 -928 fi 

Şahnalar Un 100 000 14.000 1050 Sal. "'"' Saat ıs de 

•i 
d 

' 


