
• 
• 

SALI 
8 

lK(N CI TEŞHlN 1938 
l'l4 Vı 2~8 

ln.ARF: vr:RI 
fı'nnrum f;i)lhR f f)O(j( RaMmC\ 1 

f>11z11rf P.<ı/rf,nr fT'l'llrfll hP•qfln rık•r 
ıo:-n,·1!'ı hf'1· yPrrlP. o lmn1ştur 

R11luln•111111n' mızt/nr re rn:fm!Pr gnl verilmez 

ooGuvu ARTIK ·KAPATIVORUZ 
Çünkü"ULUSERZURÜMDA,,pek 
yakında neşir hayatına atılacaktır 

c. _Bayar ~ 1 Doğuyu kapateyoruz 
lstanbulda 

Anka;a 5 [A. A.] · Dün 
.ı....--

alcıam buradan hareket •d•n 
Baıvekil Celdl Bayar bu~n 
J ıtanbula varmıı ve Haydar· 
paıadan doğruca Dolma bah· 
çe ıerayına giderek Aıatürk 
tarafından kabul edilmiıtir. 

Baıvekil Atatürlı.e muhte· 
lif işler halı.lıında maruzatta 
bulunmuıtur. 

DOCU niçin çıktı, ı 
niçin kapanıyor? 1 

Memleketin en çok ihmal edilmiş, 
en büyük f~liket eri görmüş, tabia f 

' trn, taribin ve ttsadüflerin zulmüoe\ 
uğra ış, fakir bir mıntakası olaıı 

Şarkta günde i bir 2 ıete çıkar· 
makta muhtelif gayeler istih~af 

edil i~ti. 
Bunlardan \ıiriocisi merkezlere 

uzak ve i~ lim tartlarıua tibi olarak 
oralarla rabıtası az mıntak•larda 
oturanlara memleketten v~ dünya· 
dan vakbnda h~b r ul,.ştarm•lt · 

İkincisi ve en mühimi memleket 
efkirı umumiyesfoce mfçhul bu di
yarları, gençliğf', münevverlere ve 
memlekete tanıtmak ... 

«DOGU» bu vaıifelerden biriocİIİ· 
'1İ ve ikıncisini içinde bulundu{ru, mad-

Büyük ve mütemadı mesai ve fedakaulıklarla 
tam bir yıl çıkarılabilen gaxetemiz, (Ulus Erzu 
rumda] namında bir gazete tarafından istihlaf 
edilecektır. Yakında intaşarı için Ankara Merke
zince icabeden tertibata teşebbüs olunmuştur. 

Er.ıurumda Ulus, Ankaradaki Ulusun izi Üze
rinde yürüyecek ve tıbkı onun gibi zengin verengin 
mündericat ve malumat ile çıkacatır. Bu maksat
la Doğu gazetesine ait müamelat ve hesabatı tas 
fiye ve Doğuya ait bütün hukuk vacibi Ulusa 
devredebilmek zaman ve fırsatını gözetmek 
maksadile bu nushadan itibaren Doğunun neşri
yatına nihayet verilmiştir. 

Esasen abone müddetleri de hitam bnlmuş 
olduğundan intişar edecek Ulusa 1939 yılı başın 
dan itibaren yeniden abone kaydolunacaktır. 

Her türlü mahrumiyet ue külfetlere katlana
rak bir sene muvaffakıyetle İntişar eden Doğu 
kendisine verilen vazifeyi ve kendisinden intizar 
olunan hizmeti eda ettiğine kani ve o düşünce 
ile müf tehirdir. 

~----------------------------------J ·Macar işgali tamamlandı 
....=:;......--~----

Beynelmilel komisyon muvakkat bir 
hudut teabit etti 

1 

~ .. 
,1i, tektıik mü,lcüllere rağmen kusursuz Pdıte 6 ( A. A ) - Vly an"'d" nrı·- 1 rienecek bir derecede ba7ırmışhr. o i~ olan karaıın tıttbl'fatı n·t ersi o\aral: 

Ellerinde bir « DOGU » ko lel<siyonu Ma(:ar kıtalan dün !!tat o dan lllba1en 

bulunduranlar, bugünden sonra arhli Çek budunu i· çmlıl r ve akıam, kadar 

tarihi bir mahiyet a acak _ o'a~ hl! kendi! tine göıter.lıın bii Üll m•atal'.alnrı 
gazetenin ba~armış oldugu ıılerı 1 1 t 1 ti 

d .. kA ti şıa e mı r. 
ora an b•ıtaraflıkla ve su uııe e . • • BugQıı nynı h•atar T!ına elvırırıda· 
tlctkık cdd .. rlerse-, ılddıa1arıml ıılıo yan- ki ltgali hmmgelen mıatatalıra tema · 
ış o m ıgmı an amış o ur ar. 

Bugüo, kadirşinas karilerinin, ha- men ıt'rm'sl rdlr. 

fıularm..Ja bir batıra oh~rak kalmış Yeni Macar hududu 
ol D DOGU kurulmeğ~ teşebbüs edil· Pcııe 6 ı A A.) - Bratlslavı:da lçli-

diği ilk anlardan itibaren büyük ma '9tmckte ve Çdkoslovakya arazisinin 
m6şlsüller:e karşılaşmıştır. 

B 
ıu-a•l teferrllatıoı tesbl etırı kte o'an 

unları son cü•hasınırt, son baş 
makalt>sine geçirmekle ammeye kar· ne ynelmllel ~oınlsyo' ç. k . Mactr kati 

'' borçlu olduRumuz büyük bir vic hur1udunun ffsblttae kadıır muvakkat 

daoi VAZİfeyi ifa etmiş olduğumuza bir haltı fasıa ç'zrıılıtlr 
kani bulunuyoruz. Pu ba'tı fuıle gôr1' ç kllecck olıın 

Daha ilk günlıı:rd~ m:ltbaau 0 Çckos'.ovalc orduılle l\.hcıtr kuvvdtcıı 
kurulmasına, esaslaodır;lması1>a te· arasın::n h•r h!lDltl blr .t arış•klıQ'a m~y· 
şebbüı edildiği sıralarda elde bu'u dan verm11melc. !çın Oç kilo aıeırelllc. bir 

t l lc.f t · ı·-. I l mesafenin barakıunuıoa karar verlla. j, . 
nan vısı a ana ı aye 112 ıırı llD ışı· t•r. 

Almanyanın umumi 
·siyaseti neye dayanıyor? 

Doktor Hes'in söylediği nutuk siyaset 
aleminde akisler bıraktı 

ıYeni Alman 
0rdusu- dün-

1 yanın en yeni 
silahlaril~ii 
cehhezdir ve 
F aşıst İtalyan 
ordusu daima 
yanında onun 
la beraber her 
gayeye y~~..: 
meğe daima 
hazırdır Bu 
kuvvetlerden 
düşmanlar 

korkmalıdır 

lar. 
iki büy{ık Avrupa devletinin reisi 

Hiıler Muıolini 

Berfin 6 (4. 4) - Oevlflt reisi rına seb"P bu mcRlenlo attık bh cihan 
Hltlerln muavl•l Dottor Hıss Dün uma· davası balloe gelmiş olmatlydl. 
ma hitaben trat ıttığl bir nutukta RO· A1menya bu lıt ber na b•basına 

dctlerln Alcaoy•J• llbali meseles1nl olursa o·sun başarmnlc. aımındaydl Ba 
izah etmı,ttr. hranm zı bugüıı tatbfk ctmıı bu'uouyo-

Dok.tor Hest bu nutkuııda eıciimle ru:ı. 
demlıtlr ki: Buton dünya iyice bUmelidlrkl, Bu-

- Blı ıtldet araı:lılol llhak atm9k günkü Almanya, en modern sll&tılarla 
ıu;etlla mlllt btr davamııı baıarmak lı- müc bbez lura. drnlı ve bav.ıı kuvvet
terkın tarşımrzda Doktor 8ene9'ıer 1 terine ıJ&b1 ptır. Ooun aynı kudrtıtte bir 
Çemberlayıı.'!ar, Daladye'ler, BeDe'l~r da Fatı st ltalya oritmu bulonmıktac:ır. 
bfddetlarlnden Urtlr tltlrlyorlardı. Onlar Atmenyanııı rrj rıılnl b ğeomlyenlue 
bn htdd~tlerlndı hakSJzdılar. ÇüDkO. Al· h'9 bir düşmanlık bts ed aı ) Oi tur Yal
manya ne kfmseyl tahkir atmle, ne de nız eonn ı'\ylernek: lAz mkl, Alml'ln r• 
b~r bıng-1 bir mllıetl hıklr gö,mOşttı. jfmlM kut dcnlt r varaa onlara göz aç-. 

A'man,,an·n Stidet davası,,d11kl lsra· tırrnıyacığımız matı ak\: aktır. 

Hatay meclisi açıldı 
Antakya 6 (A. A.) - Hat, y mlllet Hatayden barice seyabe.t etmek ı 

meclisi dü munlslne baflam ı ş•ır. teyt-nhır de Hrn'arıııa göre orada bul l• 
_ ., k nan Türkiye Cüburıy~tl veva Fransc 

Hatay bukO:ndl, ftftireltlğl lr a - COmbuı lyetı makamhırına mQracaat ede· 
r.ırn."ıne l'e Hat11ya duhul vizesini laıı:v· ıek 'radan alecekları pasaportlarla se
tm ·~tlr. Bar:dan onra Hatava g- lncek yııb2t f'dEc klerdlr. 

Ecntbll r ellertoıte\d mil t bllvlytl cüz· HUkü:ııel!hu bus ıs ' a 'crasını Türkl1e
d111lıırıı ı bulundukları mahal zabıhıs na nfn ve Franıa11ını Hatay mtımcsalllerlna 

(t•rm;;~d~:;· kO~ı~~·~~;ı~;;" 
lki nıemleket arasında taın 
bir fıkir mütabakatı olduğu 

aıı laşıldı ""ıttı. Baılrı 111aki11eai bir Uirlll ku Çelı. Baıv•kili G•n•ral Sirovi 
rulamıyor, fıtanbuldan i'"tirilmiş olaa BOkr'ş, 6 (A. A) - Dü'1 kral sa-
yazı diıme mıkioı si na"il ııraıımda güolHd", gazebyi Vilayet m ~tbusı- Mesul mak~a_-larca ilk yapı~an \rayında Kral Karol ile YugoılHya Kr•l 

1 ld 
w d . l t l . aıu küçük m .. k•neıiade teku sayfa kadroluA ve ışın tutuluş ~e\clme naibi P·eu Pol 11ra11nda samimi bir 

parça anm1Ş O ı gutı ~D iŞ t fMI .. Q;ı.LJ d }" • · 
yordu Buolana tu;)iıi \·e kuru'mala· bas111.ak. ~·ı.retıle ~ıkardık. Ve m , .. ,_ ~ore,. D .. '-' aene e eı ı albbm .. lıra- konuşma erryaıı ftııılıtlr. KoDaımada 
tı imkiolan buluo·foktan sonra da lld!erımızı ıtlttmege muvaffak olduk- 1 k hır butçeye "'uhtaçt•. Bu butçe- Roıwıa Y• llaı•cıye NHı ı l{oanen de 
eldeki lrnnf'İ muharrekerin kif, yet- tan sonra da hir gün bile aksaı:ua- 'n n esası viliy,.t husu~i muhanbtle- ban: tıulunmuş·ur . 
ıizl•R'i aarülüyorJu. dao Df'~İr vaz f ~mıze devam ellik. . iniıı yardımıarı, abone µaraları, ~a- hl devletreı.ı nıemlekrt er'nl alakldcr 

Bu 5 •a'ar la, etrafım zda bcclbin Eğer yeoilec:ek 111üşkii ler, teknik tış Vd ilin bedelleri olarak tupit eden 111-.a t me•eh ler ouı•trcle h'r nı k 

bir baleti ıuhiyeııİ•1 ç~rdvdendi~i zorlukJardanibaret buluosaydı, DOGU edilmişti. tal n1z \r ıaatlıl yapaılı'ar v:ı hurı o re· 
ni görüyorduk. Bazılan mat'J;ıa ma· oıııuıuoa aaııı oldu~u ş~ref.i aıemle- Ve gene bu bütç~y• szöre mües- UceJlnde entl<~ ol ı~arıbl lkln,.mı"· 
) iı.el•rinin i~letılemPdıği i-ir y•erttf", ket vuifesini nihıyrte kadar ifada sesede çalışan otuz şahsın aylı'< lic· ktl ar• ~ındal.l rı.ır bl.l'ğ'nl bir kere 

· k t ~t· 1 · 1915 ı· b ı·- l d daha muş bed: .,ını l~lordlr. yf'vmı lm gatt'leo•n dt vam'ı bir ş~· u~ur t oey' ce 1• ret erı ıraya a ıg o uyor u. 

kilde ç kmasıoa iml. i 1 yoHur dıyor fakat büyük g .. ~e'cr;n tahcıkku- Aylar sıeçirce m .. rafa tekabül 
atdı. F .. ~at b'z gayeyi beaıimıeaıiş ku için kurulmuş olan miitsseseı in eımeıi Jiz mgclen varidatın az:;ı}mak-

r.ır bü Ük •ıüşlcülleri Y' nmek dayanacağı maıi esas ar iyi hazırlan- ta olduğu görüldü. Ve senelik bi'an-

Büt n gu.11'e'er llülol"~h yap lrT'lf 
lo!'1 ı ıı , h •ınn.l •dlı k nt-f'Tlay.t 11'1 '""" 

lal,.ler yaztıa~ t 1 .,.~ aluıaı, ha vırı n~ll ı 
c: dm dob yı ı~ 1 dost devlet refı'n' bı 

raretıe •ebrık etmrktidlrter. Romanya KrQ'ı K •rvl 



.. 

c - ı) ----- -
YAP/LAN iŞLER 

Köy okulları ve köy Eğitmenleri erler 
Clmh!»rlyet id ra41 köy çocuklar,. mtll v va ö~retmrn m•mur nıttmelc.fe· 

"'' rtuulm v .. et timi tı\ne özel bir Ö· r iı. lh ö ~ret""' terle tıu bölrt:'"''' ter.ı, 

Doğudan Ha 
~--------------,_. ________________________ ~· 

ı1ıtm "eri>:> KIJ1eılmfıfn dııtnık Ye nü- ,.,fctk ilk O~ıt tim lsp,.ktf'r.tıtl lı.öy eğit- ş k h b ) • 1 S 'Hll<A.~HŞ HA RERLERİ K ~ 1 shı hop'1rlôr 
fu-.lHıı 11 as ·o'maeı kOy çnctklannın mtD hrıona lştrak e tl · m~ktıdlr. afi amış a er erı ·-----------------

Kuı 6 [tLıu ·t] - Kara beledlvı•I 
halk n ihtiyacını nua ı ııtb r~ alarak lk.l 
bOyük Hop r'ö·, ve bir t>üyQ!( raıiyo l'e· 
tlrterPk 1rh'rd11 ıe' me\bule reç,n bir 
teatnt yıp •ıı·ır. 

ö~rellrn ve ' '"'itim ııtnde toll ve özel K llnr bahn\ığı bU'çeslne lconulan "ANA p1·yes1· Karaurg·.10 • Sarı/ııamıı { Hu•uıi I Sarıkamı· •• cı tedtlr r afrnm1maı ururi kıldı Butlu Vılayıllare nrdım tabs.eahndao, l'gi l 1 
Tıırk1v•li19 ·nüfoıu 400 den aı•Oı oıan •llA7etlısre ayrılın ptr•du köy '2'tm•n· ,ın Karaurgan nahiyeeinde nahi· ı nahiye ffit•rkeztnde 
3:.J.',00 :6y •ardr. Bu kö1lerln yaııtJtun le1lı;e ayhk Ucret verllmı·te,Zraat Ba- yeye batlı k6ylü gurublarının t'"lilSİl edilt1i 
aüfuslai'ı 'f50 yl geomeme-tedir. Bu ~Oy- kanhtı t ütç111nd~n de •t'tmenlere •ec iıtiraltile coıl«un. t6ren ve fener 
lerden 'herablrlee ız uma lçlac1e OJnl· oaaen tohum, f,dH, dımıılılt ve zırıat alayı yapıldı. l S'rıkamı, [flu ıui] - Kııraurıan na· 
men dtalu mezunu ötretm n ıönderme- lletleıl ıtbl vasıtalar temlıı olunmakta biye IDerkezı ııoı ulu s ıh'l"sl11dtt Kara 
I• ve berblrirde okul lıÇ·ıı•t• i olLlo dır Cumhur,yet bayramının onb•tlacl u tan llö' ü V4 civar köy:erl11 demlryol· AY TuTULDJ 
olnaclılını dikkate alau Bokaalık bu rl· Ki~tür B•kanhlı köJ okull•rına öf· yıl"Onumtı mQııaaebttll• 29 T"llllnlev•el lan o ü'tabLsmlnlertnden teşekkül ed•n lalanbul rHathaneılnla ew,Jce bU-
bt 'kö7ler için etltmenl• r yetlıtlrm• eaa· retmen yellıtlrmek iure bir mtdtltt On lıBS Cuma• tesl gOnü nı btyeye baa lı teımlliı kolu merlu s nr h yaılnoe& 1 bet dlrdtt• hu111f dün alıı•m olmu.ıar.· 
-.mı kabul •tmlı ve 7aptıiı t•cıtıbe Oz4'. ca K•Jttrl lle DHlzltd• birer toy O§'· Köylerden ath ve yaya köy Q baılt flU· s ıııflt Ukc.ıkul ıabneı'n ie Ka·au1ğın kö- AJın tutulmaaını 2'.l,,0 de bııl•· 
l'lne bu aıulüa tatbıkından ook iyi neti· retmen okulu aç•ıısa da ba okullarıD ruotarı ellerinde bayraklar o·arak nah Vtt lyü ile rahl 9 cy4' b• A' 1 lrö7 erden V"t<lmtı mıı killlt bumf 23,45 de t'mmalın-
ılır abndıfını rOrmnı o duğ'andaa ba maksl!d1 temin •tmtdlllal gözönüH ala· '!l"'kezlnde yapılan tôrtnc: katı m ·ıt~ı - nala un ko 1 uklı1ra 1 t6ş•lriuuı 93M ••· mıo. 0 ta küılt huııur 2 !,2'.i de olma!' 

'UıuUl •t2mk0n old(jQ-11 derece renfş bir rıtk hanları llgvetmfıllr. Bıkaııı>lı~ 1937· dır. il g-'\nü sa t 18 de «Ana• ptyeal iöıte ve aeat 2,12 de husuf badlns! tom•nı• 
lotıd!J tatbi~ etm,ğe kar.er vardı. 11 6- 1938 yıh bıış•nda btrt fzmtrdf! KıııJçul u 28 Tff inlenwl Cuma günU öğ ed· n rUmt~tlr. ormfştlr, 
937 tarihli ve 3238 aayıh kanun. n1Uuı- da, df~•nl Esklıehlrde Mahmudlyb•de ııonra Ka.ramgal'l köyQ donadı 'mara ~ ~ş· Teırs'l kolun-fa:ı pfı,sta rol ,Jatı- R«'athsn•nln t-l'df•mfı o'dutnna 

ları oaretmen göodu lmealne elvgıf~ll yeni lipt~ olmak üzere iki köy ötratmen laoaıı~tır. Nııhıye bnkQm~t ~o '2 ~ 1 • h 5 lırtfan l>rmfryollrrı ten memuru Natız gauı bu husuf mrm\11k.~tlmht1 hrr tı-
olmıJan köylerin ö}retlm ve egtum işleri- okulu ıçmıatı. Bu yıl Edlrnıde de bir 8 '' ıflı İ•k olu'• L öv od. ı-ı eYlc:• • vı;, TUrlr~rfn kızı Ayten ile d'ğ r klll Tür- raf.ndan görDlehllmlat'r. 
nl ıörmek, ziraat itlerini• fenni bir ıe- köy lğuıtmflD okaln ıçılacakhr Bu öt c!lkd.nlar bayradtorla <lorıliôılmıe buıu· kaıı v 1 Krıraur~li!l köyü 1r.tonçlerlnden 
kilde Jnpılması husu11und11 köy ülere reh retmen oku farında k'öy olrullaıının üçUn· nuyordll . Mu5laf• li~ııç.,, deınltyolu dlranlztrl ----------------
b rllk etmek üzere lcöy 9'Ritmenleıi fs· en ıınıfından çılı:an lale b9. ilkokulun 2Q Ttşrın\evvAl 938 günn ö({le 1· n ~" E11p .Ağ as ıı., s ~ydl Bildik:, MaviOt, Nu 
tlhdamırıı temin ttl. dördüncü ve btşhıcl sınıfları Ilı ortıolcul v .. ı Nahire ,aıOdürü v ... J 'Ddc!rm~ kt r •kol rettfo Vd ô nr:r ı e husu mubtuı S'klp 

Koy ltmınl rl yetlottrmek üzere tabs''ini litltlrdlktrn ıonra "istidat va ka- kumandanı lfe hük.Qmet kanığı octtıc~- Aktaş, kadıo, E ·~ek yQzlerc,, ıe.ylrcl 

Micing•rl - Karaurfan t•l•fon 
hattı 

Nah•ye mrrk•z1 Kuırnr au k<1l'0 ile 
Menclıeı t kOvü arasında ç 'kllmekln 
bulun•n t 1 fon b11ttı ikmal edilerek 
mubabarenin bıışl dı~ ı haber alınmıştır. 

Kü,tür v Ziraat B•mkalan tarafından blllyetlerhua iÖr• iki 11aalı grupa ayrı·; stnde ilk okul v!! öğrenc\lert ve ~ öy n,n tı:>rs ız alk :ş v:s hk.tlrle .. Je, vıız tel . 
Ssblrligl yepıl rek 1Q36 yılında Eıkfşe- lacallıırdır. Bual rın bir kum1 köy öğ·ı balkı ile d•tn köylerdflı gelmlo b1Jlu· rlni pOrOzsOz b, ermışlardır. H~r hangi 
hlr'd denım maolyrtlnd ı.çılan köy r t eni vıya köy! r lolo yapı ust ın, nan atlı ve yaya ıuruplerı ferl rint al· bir v"sUc f e böyle tarihi ,. mllli plyeı 
eQltm nlerf kurs nda 171 n tlce'er alın· tfemf:-cl • .-öy koopıretlfo'ıl o'nak ·etf- mıı ardır, lerle b..\lkımn:a hl geceler yaratm,kla 
ı'ı~tad n 1937 yılında E' f~tb'r'e b11 IJ ~·cet", h blllyet VA latıdıthm mtlsalt o-1 Tö er.e ilk okul ötrcııcllerhıla htfk berı: b .r L:endlleı ld tenvir ctmekt , de· 
Mahmudiye ve Hamfdlye köy eıf IJe Ku· len\ıır da ıleeye lı112ca 111ı:dır Bu surllt· ıaı marşı'lı F0ylPme31l~ bfl1lenm1tıtır. Bun· rln htt ilgi v m"stl gö&terenl~rl va Ka· Sarıkamııta bu yıl 16 efitmen 
cııell'na lıağh Arlflye 'de ve Erzincan, le k6y çncaklnn n müsait muhit ve dtta sonra Ktto uııb~y Uıuso ı Cı1oı lıuı 1· mıınb l( ı u k ı ı ,_ d l k )( , l ay eın11 uso ru o u 8f5'CD e okulu açı aca 

•rs ve Edirne de birer kurs ıçı aıış, eartlrr lçlr d ı bir hratuın köy ötrtt· , yet tc1aresin'n faırtelerlnl ve bU onbt'Ş y 1 d ğ'er n hıy. ı rlm zd ~ d ~ bu gibi toplar.· . n: 
1938 P'ıımıııda da dolrnz fld y11nh1 4 menliğlne ve köy mesleklerine bazırlll· ıoı de cumbu'lyet ölkcsinlo her taratın- tılar yııp lıuak t.,mslller konferanılar Karsın Cılavoz eıtltmen kursu e -
kurslar açılarak 21lmen yetl~tlrlımeğe nacak, dller taraftan zeki ve ka lllJtt-1 da yer yar beHren Bayındııhkhır ve temfn timci r ·nı f'Örmık İatdl•§'hnfzl ha- zunlar ırıdan ilçemize 16 e~ltml'n tıe 1 
bı1lanmııtır. lerl müıalt olanlar da bu bftdetlarını ballnmızrn nlaıtıilı kıılırıcma va er~lnllk tırlat , ğı aoys.I baç bitir z. .,,., baş~g-retmen vnllmlştlr ... ı 

Bu kurslara .1500 efllnıen uamH41 l'Jttfk~e loktııt etllrmelerlne lmka. l•·ı' ile KültüJ, Sanat lk.ıisadı durum•trdakl Ba rğtlmeolerd n dokuzu S im 11 • 

devam thuektedır. Ba teık"Ult 1938· 1939 mln olunacıll:tır. Utrleme ve hassaten mımloket lçfnd,ki v b. 1~ hty-.sl köylerim' ve yf!dlsl de ~ı r iı z u-
d 1 d ltlb lttlL ... ü 0 il Aaraurgan fayına ır ••t yopı 111 nalılöeal köylerlndA olmak: uzııre ııc-

ers yı ın an aren i' ~çe '' ı n · Bakıuılıt Camhurly•t denlndı S H tmıılyet ve huıur va tür tl durumıardakl 
lere tesınll olunacak ve az zaaaııda köy- 5 Jılhk köy okullllrı fçtn mOfcedat prog-' lnklllp Tl!I tlule111elerl fztth eden ıöylev- K r.u Q',.n ntthlyesı nıeraul bulu. bö'ge teıkll ed~mfş bulnnmaktadır. SA 
le1imlrln mühtao oldulu eğltmerlerla ra•luı neıretmlf, ••HUt köy O~rıt-'lerlol baı ötn:\tmen Nt1tın Akın sôrln- nan K"ı11ü·~a11 köyii ıçrnden g"eÇfln Ç"Y llm böli'e1t bııoğretmentl!ln•\öğretıııen 
yetiştirilmesi te~ln rdllecektfr menlerine ı:fraat ve uflık bilgisi hak-tleıl yaıa Ataütrk.'ün. vafa cumhıırlyr.t llıtbah r aul1t uıı11 tnOyarıll-. köyde hfr Bay ş,vrt't. Pl.'?Olz böli?' ııl a vır beş. 

BugQn lzmb de Kızılçollu ôeretmen kındıkt bl'rllerlnl artuaık lııere 193, atdalarlle ve uıun alkııJıula karıJlaa· bıtak lık nu4.yr1arıJI g ·ııircltl ~\bl lıkokn· Oğrdıı9'nll~lne he scyar brıı öğ ı tmen 
okulunda açılan erkek rtltlm kursunun yılında An karda •e Adaaada blrH turı auetır. Mtiteıklbın hep bir ağızdan 0 • luu bulundu,. u ın~h.ıılit bnııer o-uı öaü· CeUU starın .u'arıilr 
yarıır d"' bir ~ ı~ rğlt~flD kuran da açıl · ıçmıştır. Bu kuulard:ı KültGr ve Zira- nuncu yıl cumhuriyet marıı söylenerek ns ç·kı~m~sını gu;lıştlı lr ve çocukların Bu yıl ıçlı:de kl\ll'lmn:da yeni aç la
mııtır. lu kuıs.a koyıerln dikit, bitki, at Bakanlıklan tarııfı•dan tayla olunan bOk Omet koratı ile ilk ' okal uesındakl auv~ duşcrek bokulma tehlllı:.Alerf de sıö· cık olan fşbu olrnll.ırdA bitire kanunun 
evldaresl ve occuk bakım• albl ön1111ll mltt~allıılara kor fertnılar vırdlrllmfı· takın •ltıtdan reçllerek ti rene nlbayet rQrüyordu. Bu defa bu çayın önün• baıında te:lrlı• t baı1ayacaltt r. Okul bl · 
ihtiyaçlarını tcır in f decek •lltmenler tir. veılhnlttlr. y•rrut nıP. M 01 un" jtuod" ve üc; met· • n•l ulle ara ve uıre lht1y ç'u'" şlm il· 
yetlştlrlJmıktedlr. Bu kt>uferantlar KOi r akanJıfııca Akfıma kadar köy fcfnde aanıl l(tı' hll~lnde bir set yapıl tık 11ahf1e den lhz1r ve t ... ~ırı enll o ne ba1hına 

Blltmen kuralırıııa ılnıan namzet- b 1 1 ,_ 11 d b t 1 t 0,. t , ı- 10 0 1 0 
na ak müoürü Ksuu, ı Uıu 'oyun· bam\yottle rsk ilk k!ntırnın b'r1nd'! oku la "" tetr -

ı oa eş r ıa e fh. n e aa m ıra 5 re · zurna ça nımıo ur oy nar Y nar ~. d 1 f 11 bf tt lh dllmtğ 
erdt: A) K6yde bOyümtı, köy ha.yatanı • menlere aeccınen datıtılauştır. kadın erkek. büyftk küçük yazleroe balk h~•ır1an °,yıe Y t .. ğ.n an t. ş 'llanıaaı te· sata 8 vere r ıure e rar e 

ya111mı.' ;e k_Oye bıtlanmıı elm111. B) Okul açmığa lmkln bahıamlyao kOJ· tam bir knanç lçlr.de rn1op oynamııtır. m n edıtm ştır. çal·şılmaktattı·. 
Yaş, bıll' • gora~. ınlavıı b!llnmlarınd•• 1 kl k 1 lb 1 L .. G 8 dahi '11tQzdcn faıla teneke ku k d 1 1 1 ler n çocu arıın.l o u n u anın ya .. ın -. ec , -

öy a 
1 
7ı8pıcatbı şerde karıı •facaı• bir köyde okutarek kendilerini kly ha· talar l ivlerlne 1a1Ja yurrulmuş toplar Bölgemen re.imler : 

fOçlQk er )'tne llecek bir karakterdi yİfıluak ıtert'p edl'tn frnrr "'a•ı JcOv 
ı lktld h b ı. d k" yalı•a uyru· beslt pınılyonlerda yerlr(I· · o ması •e ınaın er a..ım an uf lçırıl ve lıteayonu dolaımıtıır. Grç vık-

lş\erlnl hııarmıfa yetaeet deruede bu· tlrm•k lçla Cumhuriyet devrinde brş'a- ta kaıiar o unlar u 'ğleııc,ler duaı» 
ması, c) lrOye ıl'dt, fatat ileri dtterde nan faallyeUere d6vam o111ıımaktadır. 

1 
, ti Y 

bir hıyllh ıokıb1lecek llyıkıtl nJmaaı, Her t•rafta ihtiyaca oyron 11de k6J em ş r. 
D) koyan mHburt tahıll y11111dakl ço- okut blrıaları -.ncuııa ~eıtb•ek 'çln de 
cukları ile yetltkln renolerln• okuma, büytlk b:r feallyet vardır. 
yazm•, hesao, :rurt 'Y• yııama bllr11Hl
n1 pırla gojl kaidelerine röre ölreteblle· 
cek bir kabllfyıtte olmaaı, E ) kOvde 
bllhusa efltlm ve tarım l•l•rl alht g~
nel hayıt sevl1ealnl yüks.,ftlcl faallyet
l.rı1e köJIÜy• reh~erlllc edecek iktidarı 
hıfz olması ılbl nııflar ve mızlyetler 

aranmaktadır. KOyd-. 1ıtJ1111l1. okuma 
yum~ 6treum'ı, aak'1itk v11ifHln, bı· 
' •rı Ue b tlrmlı olan nnsorl•J' uaıında 
•tlt ııcnllk: k1J11uııdan r•çtlkten sonra 
etltmenlll: yapaçafıra kıııaat bb'I olanı 
hr k11r1a ahomalıtadırlar. 

HAV 
7 1t 918 Saat 8 

Rurgir süratı : Sakin 

• lltiumetl ı » 

Y k.aek ıiibu9et ı + 13.0 

Sohua ı + 16 
Dfiı6t ıühonıaı : + 4 4 

Ratııbet ı "• 86 

Eğltmt nl bolurıatı köyleıln birkaç Yallf ı Yağmur 

Raporu 

blrlrştlrflırek bir böıl'e teokll edilmek· Rn• t•nıkı (.hııurD•O•) tı00.2 

Je ve her bOlreye rıtfcl bir batöğret- • • <D.ııııl• .. •'•••'"••> 758.5 

Roınıın: 48 

A YY ARECILER 
Yasan: /. 11.Al'llLLO 

·--.,Q da .canlı ve bariz blr lfıdelfl va- kader seferbu bılfnde t_ bazır buluna· 
ı.frflt .,., hırt ket plıınnu hah ediyor. cak.tır. 

.Aındrey kendlafnde hakfkf h•lta şfm- - Jbtllılüee. 
diye kadar malik o'madığı kunctll nutuk - Bôliilc D kamandınlan.~ kaputları 
kablllydlal htfedlyor. raldıraıak,c.ft bsi [meaullyt.tlnJz altında 

-- Zabitana meHleyl lzdı ettikten sor. böa b' ata~ :reni 11i1uıarı Lkoatrol ede· 
ır: etkıt•lıl 

- Yoldıı Popof, yarım aaat ıoua - BaşCslüna. Bı~h emrlolz? 
vı z'vetl iylee tublt et.mele içi"• keıfe Galtba htrıey tamıın:dır... A11dre1 
çı"ucalız. Yerime b~~hıcf bölük kuman- barlt•yı ılerak • gı çığa gidiyor. Yü,ür
dını Hruııaltfl bırakJ)'Orıı•; diye emir Jreo, ıDl:glr ıtmııt ,..,biden utiğ'I ıoın, 
Yeriyor. dotıu yrraco uçabllfc• ğlıl tıhmtn edl· 

Her şey o kadar tabii ve canlı rörü· yor ... Kablıal a glreu•k dümenleri ttc· 
JOr ki, Hruıtalefiı kukf t!ne yaıp şoıı, rllbe ediyor ve arkaya bakıyor. 
sarı saman 111pı h(le ıözUo(en kaçmı· Popof bışrnl sılhyor. Gözlük takal· 
yor. Atıdrey acele edfyor. dı. 'J ayyıra topıallten topnverlyer. 

- Yold•ı tıskadrllye m~hendlıf, Andrey mıkln11ının bütün'busaslyet 
matar el ~ıııu aabıbın ıaz.t dördUr;e n kaprislerine v.ıkıfın: ta/y~enln dıf 

Faust 
T •rcüme etle• : Seniha Bedri 

BÜYÜK FELSEFi ESER 
Bu akşAm Ankara tiyatroıunda .•. 

B11 gece «Cumhuriyet· 
flczanesi ntSh·~tcidiJ 

Kara Belediye daire•i 

mı ıola ıçılma'r, me}li o'doğu glbf, kuy tary~ıtntn de11et demet fıokıkın ateşleri diık kad•r kurıon isabet ettlılyor. Dut
ru~a da ı~ırr.adır. Haflftefmesl lçtn ata· gö tlnmrğa baş\amıttı. uyör burgnlu huelıceller çizerek düıtt· 
bUlutörü iki knrım üzsrloe vldılıyor. Poporun parmallla göıterdlğ'l istika- yor. Andrey ıevluclndeu vc1r ku•vetfl• 

Tayyare bulanık kahve renıl ırms· mrte bakırker. c ·pane sa-dılı:l11rıuı ve bravo: dlJA h'ykmyor. 
kın üııondeİı uçuyor. KOprür üa yanında boıaltılını~ atları görüyor. O esnada, be- Bir, iki, 09, dört; beş, a~h kıvrım ..• 
sa2a çtkildi. Ş1mdl öoündek.i mese'e: m~ n hom&n maklornın altınia dıorcek Fabl bu aodlr? Bir manevra mı fmlş1 
dÜ:Jman have hıırı.-ıI tarafıodAo i'Ö ün· k1d11 • yakıntit hlr mermi patlı .. or. Tıy- Deıtrayör gayfl a1çaktan r çıkhn rçı 
memul merkeıl•dtdlr. irtifa ~00 met o. y ıre hurıusanu~ otulda1usın ian patla- l11rık. h.Jezonlar çlz.me~e başlıyor. Ga-

Andrey röke bakıyor OıtündP, ter· ma g-Ütll tlsü duyulnv.dı; ydaız ut sat- llba ge11e prı1erloe takılao!~. Hı1ır ... 
yareyl ·maske edectk müıalt, tabmht•n hın Ozerlııdekl bez, yı~.aurlu bandıkl lomet., rldlJor, 
lld bin, iki blo 500 metroluk" htlbda, ıu kııbarcıkları gibi, lral>erdı 4. ~ Mey tay•are m!ydaımın fstlka-
blr bulut tat:>a~aııı vud•r . .A.ndrt!y oraya la ne ? parçahr 1111 lı kölll, dtrbıl met.nl alıyor. ,Popot btr d ıkllı:a soDra: 
vasıı olmak lçın ne kadar zaman lnıoı bulut ara k_11çıf •.• P .... pof mltralyozle ut 1 •Ürmın •ğ•Olıfıtt~a otu•d11,. 
oldıığ:ınu hesap1ıyor. Aıefıda yavaş ya· raoıyo·. Yuıu telaı ı. Acaba nedir? Dıye dQfman deıtrayörü ha,k.ıcd• 
vaş karanlık oluyor. - Pıh et· b b 

tf 1 
' ! er ynıyor. 

•yı şecek. er mi?. Anlaşıldı: ooımaa destrayel bom· 1 T t k r L( 1 1 0 
· 

T b 1 ti d 1 k k f - ı aryare am araı ı~ a n y r, ayyare u u an e trt ya arı ır· bardıman mıntakaınna nuf11z f'trntk tat'- ı 
lıyor tBulutJar yudrlak kar''' ın'ar. l"l' yor. Kaç tane? Bir mi? O halde korla· Andrry ile Popof çadıra ıırerek taarru• 
bl k.Omalenaıfş dunıyor "e hkhu yı dCı· cak blr~l"f yok'. Popof .~nu sartropJan pllnın1 teıb t edlyo ·far. T11yya"ealltr. 
manlftar. ILlJfunıtan al2llyorlar. lnaıe vı'·· Ü t d il 1 - t ı t t D t uyuy.,,lar. Audrf'y y11taQına y.tıhyor, 

A. .. 6 L ı ur en m re yoz a eş ne u uyor. :ı · f '- t b • t K lk 
t idi P ,,. t !' t t '"'i a...at e eyyuç en uya1amıyor. a ıp 
ı re . o~o.t.Cf ve e eıaıu •ev.,•· rayer sert btr çnfrme hareketi :rapı7or. d d d k 
delbu'ur.duklaıırı hesepladı l'e Aıtdrey AndY'F•yln p'k., rtmeılle epyt snrat ta· çz. r a:: ıp.n ç: ıyor. 
•uıutın uıısında bir •rc11 ceıP. bulntk ı.nrııf ed'11i, ~ert b'r vlr,j yaprnslr, l Karanlıkta iri iri yılri11l11r banda 
dııdı. Trm lsabfl•; destrayör htvar4a nsıtıyor, 1ıonra ıııkın aıııloııt glbl 'uruyor!ar. A ıd•cy kıvırcık 

Banltr bult. tlar ırasıadın geçerkf D· şı ı~ın sola çekiliyor. Fı kıı t o kadar 9laıe1alerde tayyartler dıııdajlu yrrc: 1"1-
ortalık epylce kar11mıı ve IJu 11yede yavaı ki, Popof davranarak Ulnll çtvl- dlyo:. 
or•anın kuııındA gizlenen dUtmaD ita· rlyor va de,trayo:dn rObetfnıı yırım ( Ar6o•• u11r) 
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1 ır:EŞRIN 1988 - =:::::-==:::..::==::.:...::...::.-: 

Ç •tl • dış haberler Doğu niçin çiktı, 
eşı ı niçin kapanıyor? 1 

Trabzon sıhhat ve 
içtimai M. M. D. Çemlıerlayn Parisa 

gidi) or 

Baımak.al•Jen d•uam 
Zeh'rlı gttzhıra 1'tJrşı odavaridahn ellialbbinyerineancak 

lrıg ' ltera 32•571 Jiraya baliğ otmu, olduğu Trabzon vilayet Sıhhat ve içtimai muavet Müdürlü-
Londra 6 (A A) - B· şvekll Çem· to dra 6 ( A. A ) - Avam kama· anl•oıld. 

ğünün kapalı zarf usulile eksiltme il!nı: L- 1 t L t• d b , 1 ra'lnda amele partisinin hfitQmı tten DOGU müesıe•eıi bü ıOk maddi 
IQllllf a1n rf ha D e ıır c Y'! ne:z·n b lh 

barp tebllkeal hı f ıında 1 uıa gaz hü- mOtkOIJerle karşılatb. Bu ,ebe le 
Lord Hallfıks olduQu bald8 ayın ylr· cumlarına kerfı memleketin hezır 0 up kad t • P 1 - Eıc .. ntmeye konulan it Trabzonda Nnmuue hutıneal 2 inal kısım lrııı-
ml üçünde Par'ı' ı\y8ret td~c;k•\r. o•madıtını bUdlrmeal bale.kında ıu•al tak· roda aıfıyfler yapddı ve aylık dllfl elek<rlk, ktlorlfer, sıhbf ve diğer ttıl11ttı r. Bu işin muhammen bedeli 7179'' 

,.,- fngflla naz rlarınırı bu s'yr b .t Fr.ıın- rJrl mnzakere edHmlı va bu hl~ rlre oe· maaşat 1915 ten 790 liraya düşürül- lira 88 karoş•a,. 
sa ve laılltercı aruınd l tk c!Ot t.ı ğua ~sp terllmeal 130 :ıa kar 11 355 rey ile dü. Sayıfa adedi dörde indirildi. Böy- 2 - Rıı ltt alt ıartnameler ve evrak ıua.tardır. A · Eiı\ltaıe tarlaaual Jl, 
ayaı kuvvetle temadi •ttltt ve baıeldar kararlııtınlmııtır. le olmakla beraber, ilk seneden dev- Makavele projeal, C. Baymdırht: l9leı( gJnıtl ıartoaıaesf, O. Yapı lfleti Jılerf U-
o\1ıamıı bulurıdufunu tebarüz ettirmek MAÇLAR reden açık yüzünden mDeuese ken- •umt fenni şartnamAal, E . Vahidi tlat listesi ve h11sa11t ıartna111R layiha• kaşif 

d. · · t ı d hulasası cedveH, E. P ojeler lıtPyeııler bu tUll tnamı Ye evra' ı 3686 kurut bedel ga1eafne Ma'ufdur. loalll:r. ı:azırları ba ısım opar ayama ı. Zaman, zaman 
• Ankara 6 (A. A) - B ~tin y•pdan k d makabUlnde N•fıa vcralett yapı ı1ıeri U. M. D. tıc lttubul Ttabıon Nıfıa Mit• 

Hyıha.ttan sonra Roma ve Berltnl. de llk ma~lzırı netler sinde Hırb'yo tdm . ., _!~ı ını tedarikten aciz kaldı. Artık dOılOklerlodeo alabJllrler. 

alraret edeceklerdir. yurdu, Mıbafız Gücü bire berabere kal· cüzi b'r para ile ç•lıştırılmıkta olan s - Etılltme tS-11 938 tarihinde ula g3oQ olan saat ıs de Trabzon Sıhhat 
mış ıar, Ankara gücQ Gençler Blrlltlnl mfhettip gibi, ki•ip gibi, bademe ve müdürlOIU dalrcılnde yıpıı~ak•ı'. 

Zl]zeJe ikiye kartı, yenmıştlr. makinist gibi memupJara da ayhkla- 4 - Ekılltae kapalı zart usulile yapılacaktır. 
.... lıtaebul 6 (A.A) - Bugna yapılan rı«ıın tediye d'l • d · k A ık 5 uı_ ı \ 1 332Sı lira muvakkat leP'lrat 

lıt•nbul 6 ( A A ) - Kaucillll ra- lik maçlarında Gdıtuaray Betlktaşla 1 .. ··ı- e ı mesm e ım ansız l - - b..S\ taıeye glteoll•ek lçlıı iste ller n l 
- _ tlç fıçı berabtre kahnıı\ar. Fenarbabçe ar goru uyordu. ~ekru':>n veya ma~ buzu ve bundan baıka aıığıdakl veıl~alarını kapa ı zart usu· 
satbınesl bug-Dn flddetll bir 1.eJzele klJ- SnleJmBn~yl ııfara ka'fl b•ıle yenmiş Ellerine iki, üç ay tedahülde kal- u n9hlle koym•11 llumdır. A. Evvelce alınmıt daJmi ve munkkat vealk11ıar 
ddmletlr" 'ur 1 ._ b'J b" 1_ 

1 
•ıta kıhnmıı olduğundan Nafıa ve 12-8 38 tatUıU n 67-11650 sayılı ta\Plmhın 

• · mış m~aş arrnla mu"a 1 ırıı aç ira I ıauclhl•ce Ttabzon vlllyetinden alıoacak ıhll1et nslkuı. 8: 1988 malt aeneılne 

ı verm'!. ıu~eti e gü~lük ihtiy•çlarıoın alt TJearet oda1ı veıll:ası. 
Devlet Demiryolları 1 o cu şletme defedrlmest çarelerı aranan bu ele- 6 - Ehllytt vealkalın talebinde balunanlar 20·1818 tırlhlnden OD H 8 RÜI 

manlar, DOGUııun devamlı çıkmuı ınel lıtfda Hı Trabıon 'f'lllyetlne mtıraoaal ıdecıkler ve ba zaman zarfında 
Müdürlü2ünden : hususuııda en büyük hisseye sah;p vaılk• tıhbfnde btılun•ayan\ar elcılltmıyı ıtrmıyenlderdlr. 

ve en büyük fedalcirlığa katlanmıı 7 - Teklif melcluı>tan yukında 3 Qr.cü mıddıd• yazıla 11atten bir saat 
kimselerdir. Oola"ID bu yilkıek fe- ••velin kadar 11bhat M. D. datreıtoden getirilerek ekılltm.e koıııhyoau relslt§'lue 
ragatlarını ve her müşküle rapen makboı makabitlndc nreeıktlr. PJsta lle ronderflıcek mektaplann nihayet 3 eG 
işe merbutiyette g'Österdikleri aami- madtleda yasılı 11ata bdar ırelmlı otmalan ve dıf 1&rtlar1a mQbGr muma Ue 

Kapalı ıarf nıullle alıailtmcye konolın MuhamınJ bedeli betblo iki yüz elli 
lira ve muva~kat te111tnatı 393,75 lira olın 700 ton "mrhfukathk[çım Gdanuna Is· 
leklf zuhur etmıdl~fnden eırtnamede tıdlllt ys pılmat ıutetlle gayet mnıalt tart· 
tarla bu it 1-11-988 (inüuaeıı lllbaren on gün mQddetle paıarhta konmuıtar. A • b d k tylcı kapatılmıı olması llumdır Postada olacak i•alkaelır k.abal edllm· z. 

eıyeb ura a şü ranla anmağı bir cabında komlsycnJa miltcıhblt ar11ıuda antant kalınmak. tattllei,ş ıutnımede aynca 
detltlklılik yapılmuı mt>mk11adQr.~Bu itin lbalel kltlyesl 9-11-938 ,.nnondı lcrı 
ed lecek.tlr. Taliplerin tayin edilen &ünde ıaat 14 de Erzaramda f'Olbaoı aemtfn· 
de 18 cu Jıletme blnHıada mOteıekk:ll ~tomlıyona nsalk:lerlle blrllkte milracut-

kadirşinaslık vazifeıi ıayıyoruz. ( No. 1"6) 4 - 3 

DOGUaun bu teldlde devamına 
artık imkia yoktu. Onun, yerini 
maddeten daha lrnvvctli bir miiesse· Erzurum Askeri luı 118.a olunur. (No. 152) 4 - ' 

Posta gOnleri 
Ankara - İstanbul Posta tarifel~ri 

Gldlt 
Pasar 
Sah 

Pazar 
PaztrtfSI 
Çarşamba 

Paur 
Sah 

Cnma 

Cumarteıl 

Salı 

Saat 
ıs 

18 
\8 

Gellt 
Cumartesi 
Pasart•f 
Peıember 

Erıincan ciheti postaları 
17 
22 
17 

Perıembe 
Pnutul 
Camarteıl 

Kars - Ağrı postaları 

13 • 13 
13 - 18 
13. 13 

Pas ar 
Sah 
Perıemb• 

Oltu - Tortum poetaları 
10 
7 

Çat postası 

Pazar 
Çarpmba 

Saat 
7 - 30 

14 - 30 
14 - 30 

10 
10 
• 30 

13 . 17 
13 - 17 

ıa - 11 

ıs 

15 

Cumartesi 9 Cnma 14' 

Po8taların hareketi Kars tren postalarını takip edecek 
ahval dolayısile (saat 21) raddelerine kadar intizar ede
ce tir. 

------- Erzurum Vilayet matbaası 
Başlık, unar, ve Ki llt\nları, uefler, Fatura, l\lakbuz, Celv~l!_ 
Kartvizil, Amele karnesi, Ji:-yrakkalemterl, Muhasebe! hususiye 
''e Nalıalara alı Hllrunum E-Yrakı Matbua, Kttab, Ehliyatnarn~ 

Sıhhat ve HQvlyet Cüzdanları 

UCUZ VE NEFİS BlR SURETTE TABI 
Hariç VllQyeUerden gönderilecek ıtparişler süralle ihzar edilir 

Adre•: Erzurum - Vi1'get Matbaası 

n 
-'(M) ~ 
Opp..~ 

Al.metı far&ka 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

Erzurumı'a Satı, yeri: NEŞET SO• AK OGLU ve Ortağı 

Gürcükapı•ı, Kavaflar çarıı•ı 

Satın alma 
ıuseye bualıması zarureti vardı ve 
bu teşebbüsler zaten alırmııb. Bu 
itıbarla çıkacaiı rivayet edilen 

Komiıyonunclan · 
« Uıus Erzurumda » yı bekleyerek 12000 kilo aabu~ kapalı :ıartla 85000 kilo pıtat1& açık ekalltm.e1• lr:oaa11t
DOGU yu kapamak, ona merbut olan. mat tur. Sabanna tabmfo bedeli beş bin klfk lira ilk teminatı üç yüK yetmlt ... 
)aran maddi ••b ı t d. Uz liradır. P&tatealn tahmfa bedeli bin iki yüı aekaen lira llk~temlnah ~oklu 

... rar armı ema ı et- ltı llr dı 
ti k • . b. ı a r. 

rmeme ıçın ır zaruret haline 
gelmiş oluyordu. Şart111melerl ber rün komisyonda gclrülebltlr. Sabaaan ıkılltaıeal 19 · 2 Teı, 

f 088 Cumarttal rünQ ıaat on1a patateıta'"' ek•lltmeıt aynı tün saat on:uc1 de Et· 
şte DOGUyu bu zaruretin ilcasile zaramda u~ert aatına\ma komisyonu.da l1apılaoaktır. Sabuıun taklit mektubu 

kapabyoruz. ekılltme 11attndan bir 11at evvalhıe kadar komlıyoa ,baş\tınlıtnıa verllmlı veya 
- Bir senelik- hayabnımeaauplannın paata ile rönclerllmlı bu\uoaealctır. ( No. 164) 4-1 

feraıatlarma fedaklrlıldanna medyon 

olan DOGU o kısa ömrile uzak ta ol 
aa, teknik imkla da bulunma1a, hattı 
bunlardan baıka melhuz ve gayri mel
huz müık6Uere de te.adtıf edilse, 

Kars Hayvan Boraaaı Satıf Cetveli 

Şarkta gOndelik bir gazeteniD da- Çqlt 
vamh bir şelrilde çıkarılmasına İıt -
kla bulunduğu iddiaııaı fspat etmiş i Okaı 
oldu. inek 

Arbk gittikçe uzaklaşan bir Kof" Oküıa 
batara, Şark bölgesinin tarihinde bir Maada 

vesika olarak k'alan DOGUnun en Dına 
büvDk kıymeti işte bıı noktadadır . ._ Ökıç 

DOGUvu kaparkt>n, içimizde bü- Toklu 
yük bir heyec.ıa, kalbimizde tasviri 
gayri kabil bir teessür uyanmakta ol- ~ Maryı 
duğunu ioklr edemeyiz. Onun için Kuın 
bu yazılarımızda bayat. göderioi K99l 

kapayan evladına karşı son vazife- rt Tere Jatı 
•ini yapan bir babanın duyacağı Erlam.lf Y•I 
ııcılara pek benzeyen ıshr•pların Kaıar peynir 

Sarı 

27S 

169 

53 

4 

30 

91 

66 

52 

544 T. 

193 T. 

9l 
ııltri v.ır. 

Salamura yatıız P. B07 
Babadır DÜLGER edsrll 210 

Alırbtı 

93121 

40390 

ı2•g3. 

1460 

3925 

3110 

51831 

290 

2700 

5060 

8791 

3090 

6420 

7703 
2150 

Kr. Sa. 

5 88 

a s3 
5 H 

4 25 

o 
7 

00 

66 

,6 25 

4 

o 
55 
65 

00 

6 
00 

~o 

00 

00 

00 

00 
00 
00 

En yukan 

Kr. Sa. 

11 00 

9 83 

10 

6 

7 

o 
12 

9 

9 

42 

60 

68 

34 

7 
75 

00 

00 

00 

()() 

50 

33 

4S 

00 

00 

00 

()() 

00 
00 

Orta 

Kr. Sa. 

8 85 

7 01 

7 59 

4 53 

5 62 

• 85 

10 45 

s sa 
6 82 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 

00 00 
00 00 

T. C. Ziraat Bankası Erzurum Şubesi 
S•mel 

N}: Borçlwaun laai Mahaıı .. ı 

117 Hact R•l"P efendi sade S.yteddln Yeıeuıa 
176 Bıcı R•fıp •fındl z&de S.yfedd:a Yctcnıfa 
30 H11rı Abm•t ollu Mutafa KıallH 

31 ı Zlva otlu T•ytur ve Nuart1t GüllO 
'.Jtı7 Z y• o~ıu Rllml ve Nusret ve tızlaıı Nılme, Sldllla Zfhra Soltaamellk 
fi3 Ali otlatTevttk Derv'ı•t• 
24 .Ah n• t oflu t1.rabfm ve Omu Ta Yafır 'fa k>zı GDllı r Van! .. t•n~I 

425 All otlu &raua H Muaiıimer n Sabiha Denlt Sotu•çeımtıc 
ım LOtf ~ 

G a J rl • • a k a l l ı r 1 n 

Bnluuluta parça 
k:67 adıdt Cinai DtaClal 

Kaya,a 10 Tarla •• 
Kayıpa 10 Tulı 109 
St§'ütlG 7 Tarla 52 
Otııla 21 T arla- ÇaJ'l'I' 197 
oaıın 77 Tnl•-Çayır 1111 
Pahır H Tarla ve dakla. 23l 
Hay darı u Tarla-Çıyır 17• 
Sotcktemlk 3g Tarla-Çarır 729 

Borçlarının, nd• ıfaln ır•~m•11'n" •• y: pıra .. tıM1tah r11trne11 Odea" Y"'" şııh ıı'arıe, •••kil fe cinai yukarula ynı1•, 
9aalla•ıu lpotekh r•Jr1 ••n••ll11t-lt202 ıayıtı bnuaa tevflkal\ l>lr bu u1t ' y caQddıtle açık artumıy' çıiarıl ... lır. lh.a· 
ıerl 2·12·1938 cuma ıünQ saat 14 de Btakam %.da ytpılıcaktır. 

' Pey akçatı 111rülea p•y'n JÜzda yedi b'İJçrturh r Arttrnuı hutıll R11rk,.WT1 z alaoıfını kan•lamıd t ven lıaddl !hık 
wor61mıdlfl tıldlrde fn IOD a tırm.aın taatıhUdCl nd 1 kalm•k ıarttle artıma oabeı ıD• uut•l•c•k ve 17 12·1938 C'1-
uartral ıOlD ıynı uıtta Jb,Ie olonacı k.br. kat'ı i haleyi yaptıııp Y•ı•t rmımalda 811n\ amız mahtı• ol<. ulu rfbl ka•' l~ı
ıeye kadar bor9lular borçlarını öflerl11rse muıınele fea b v" iptal olua.cek nıüıtrrl ise pty atçısını l'•ıl al•aH1n t-; tk• 

tıtç bir ıar•tte bak fddlaaında tıularamfyıc~k tır Bu hostıfla d. ha fazlı lub 1 a'mıt lste7enl-:rlD ş h•m'z zlral (· ı o.f 
aervlalnc mQracullın 1 ta olu'"u. {!\o: t :3) 5 -2 



--
Sr ıı t 

63 
<J4 

141 
154 

2~~9 

309 

310 

327 
328 
329 

407 

262 
287 
299 
368 
479 
433 
2035 
4950 

5226 

5364 
5413 

24 

112 
4959 
5410 

~=::.-:..-:..~~~~~~~~~..=::::=:==::::=::=::::::::::::::::::::==::::=:==::===DO U 

C. Ziruul E..,. .z tı r'ım ş-.ıbesinden 

Borçlunun ismi 
Gayrimenkulle Parça 
Lulunduğu köy Adedi Cinsa Dönüm Malıallesı __ ..._ ______ _ 

Haci Gençoglu Zakir Gamii l<ebir Mulk 25 

Mehmet oğlu Rifat 11. Basri Üly• Uanc1ğaı 6 

Hazık oğlu Muştak Dere M Siiugcriç 1 

Mehmet oğlu Mustafa Taşmescit liabip d. çifliai: 4 

Şükrü oğlu Adil ve kızı Fatine, !Vluhibc Camikeb·r Aquni 9 

Kırbat zade Fikri, Memduh, Ülviye, Lütfiye Va11i c_fcndi fc~~~ga~~:! C~is 16 

Hac; Muıtafa kızı Nafıa ve Ahmet kızı Ncmile Muratpaşa ~ G~ 14 

lbrahim oğlu Selim, KiDm, Hanife Şadiye Muratpap Gez: Yarımca 18 

Haci Ahmet oğlu Fevzi, Dede kızı Nene Tambura Kümbet: Tambura 10 

Mustafa karısı Nafıa Muratpaşa Yarımca 9 

Abdullah kızı Fatma Köse Ömer Sögiitlü: Stıngeriçı 12 
MürdfiJük:Kilmbet, 

Cinisli Haaan oğlu Tayfur Ciniı 2 
Vabitpaşa zade Zeliha ve Nadire Mürdülük 19 
Haşım karısı Salibe, Kızları Sakibe, Sabile 

Cami kebir 

Lali paşa 

Kadana Giregösek 12 
Mustafa kızı Müslüme 

Salih oğlu Sabri 

Mehmet oğlu terzi Zarif 

Mehmet oğlu lbrahim 

Ahmet kızı Peruze 

Emiqeyib 

Mumcu 

Yoncalık 

Şeyhler 

Gez 

Arzutı 

Pezkeriç 

Ciniı 

Ncrduvan 

Gez 

Mehmet oğlu Yusuf, 
men karisi Lütfiye 

Arif oğlu Mustafa, Ye- Karaköıe Mahanda 

Ahmet kw Rabia 

Halil kızı Zülll 

Ahmet oğlu İ'3rahim, Yaşar, Kasım, 
oğlu Ömer Mustafa kız.ı Güller 

Köse zade Aslan 

Ali oğlu Dursun 

Tevfik karısı Fahriye 
c 

fbrahimpaşa 
Veyis ef. 

lsmail V . f 
eyıs e . 

Uzunahmet 

Konk 

Haydarı 

Mumcu silfla Ebilhindi: Karaz 

Karabıyık Kara bıyık 
Ebulhindi Ebilhindi 

4 

4 

36 
33 

3 

5 

8 
2 

12 

16 
7 
6 

Tarla ıÇayır 

• 
• 

Tarla Çayır 

" 

• 
• 

Tarla Çayır 

.. 

' . 
Tarla 

• 

• 

.. 
Tarla Çayır 

.. • 

Tarla 

Tarla , 

Tarla 

166 
79 

295 

265 
387 

37 

79 

125 
43 

174 

235 
109 
92 

Borçlarını vadt>s\nın geçınPslne VA yapılan teb fğ'a n ratme" 6demeyen ••kaam, mıTld ve clnıl yukarda yasılı 
bankamıza fpotPldl gayrlmf'rıkııllerl 3202 No. kanunft tevfikan btr bucuk ay müddetle açık aıthrmaya çıkantmııtır. lba· 
leleri lt-11-938 tarihine te11adür rden Cuına ııınu saat 14 de bıokamııda yapılcaktır. 

Pay akceııl 11llrOlAn oeyln ,fizde yedi buçu~udor. Artbnna bedeli baakamıeıı alaeatıoı tar11lamadıfı n1a badd1 

llyılc sr6rOlmecil~t takdirde en son arthramn tubbüdQ bakı kalmak ıartil~ arttırma on beı aıiin uuhlaeak ve 28·11·988 
tarihine tesadiif d•n p•z1trtesl ırı~nü aynı saatta ihale ohınacatbr. Kat'I ihaleyi yaptınp yaptırmamakta bank.amıı aobhr 

oldu~u glhl ı at'I lh<tl0 yı:t k"rıdar borçlular borçlarını öderlerse muamele feah ve iptal oluaaeak •11ttert lae pey at091lnl l'erl 
olmıılctan ha ık"a hlc bl,. sur ttee hak iddiasında buhınmay oaktır. Bu baauıta daha fasla tıaııat almak lsteyenlerbi ıubemız 
ikrazlar servlllln~ müracaatları il An olunnr. ( No. 66 ) 5-5 

25 I nce "sigara 

20 Kaim şigsra 

··oAlMA 

TİRYAK 
t 

iÇiYORUM .. 
e Her Tiryaki hurtu 
söylüyor .Acaba· neden'> 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
tarın uzun zamandan· 
beri bekledikleri s1ga 
radır. 

eTıryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M I· 
AYNI NEFASETİ 
TİRYAK/VE 

BULABİLiRSiNIZ! 

,. 

Erzurum erkek öğretmen okul 
Direktörlüğünden : 

Türkiye lş Bankası 

1 9 3 8 

KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 
İkramı ye PIQnı 

~ adet 1000 llr1thk -4000 lira 

3 • 500 • 4000 • 

16 » 250 » 4000 » 

76 » 100 » 7600 » 
RO » 50 » 4000 » 

209 » 25 » 6000 » 

384 » 28600 » 

-· Küriİlm 1.M rt, 1- HazlraD"7" 1 EvJQl 

1 Blrfnclkiııaa tıırlblnde çekl!cceUlr. 

En az ellt lira muduıh bulonan b• 

ıaplar k}U'ılara dabll edllecekdır 

(No. 478) 

8ablp ve Bı,mnbarrlrl 

CİHAD BABAN 

PARA BiRİKTIAENLERE 
28.800 LİRA iKRAMiYE 

VERECEK 
_ Zlraat Ban'i11111de. kombarııh T• lbbarsJz tasarruf hes'p'atınc!an en az 
llr111 bnlu~!nlara ~nede 4 d-ra oekllec~k knı'a ile "••lıdakl pllna rare lkr 

;iiitye dııQ'ıtılacakhr . 
4 A1ıt 1,0< O L\rah1r. -4.000 
4 • l>OO • 2 000 
4 r. 21>0 ı ooo 

40 ,, 1 oo • 4 cıoo 
100 50 • r>,000 
120 • 40 • 40()() 

16() r. 20 • 3,200 
DlKK AT: Oesaı>ll'rındakt paralu bir s•ııe fç'ode r50 l!radan aıatı dDt 

v•nltrd lkrıımlye çıktık• takdirde %20 fazlıısfıe verllr c tktlr. 
-Koı 'o1Jar scınPde 4 dı fa, 1 Ey'QI t Blrfıcl Kir.uıı, 1 Maıt ve 1 HazirH 
rlb'erlede çckllrc• ktlr. (No. 6 !S) 

Karaköse Askeri Satınalma 
Komisyonundan · 

2· o T un gnniln e e ~ t"D a 2 a ı g 
il ıartıa eksiltmeye ~· onulmuttur. Tahmin beddl o uz bin llıa i k 
\lradır 

Eksiltmesi 22/11/938 ıuılı gfııU saat tııtbde K!r2lö.scde H El i E tınal 
lı::omlsyorıunda yapılacaktır. 

Teklif mekcDplarınm kıılltIDe sutınctan bir ı!l8 t e ' Jfne kadar komJı 
bıışbı r. lı ğırıa 11erllmfş veya poıta ile röndeıllnıl~ bu'unacııcaktır. 

Ş11ıtnameal 150 kuıue ı:ıukabfnde omisycnda gö ü'ebf ı ... 
(No 166) 4-4 

Erzurum Askeri Satın lma 
Komisyonundan : 

350000 kilo arpa kspıph zaıfıa ek11ll(mey ko ulmuştnr tebmin bedeli 
dö1t bin lira ili: temlnııtı hin AIJI IJradır. 

Ek•ilmesl 19 2. Teı. 938 Cama tesJ saat onblrde Erz.ıırnmda aak•rt 11ttı11 
ma komisyonunda yapılacektır. Teklif mektupla 1 eksHtme ıaatuıdan hlr s 
ev•el komlsyo, ba1k.11nlıtıııa verUmlı veya poata ile gönderHmı, buluaaca'l 
Ş 1t:J1mesl her güa komls7oııda görüleblllr. No. 16l) 4-8 

Erzurum A keria Satınalm 
Komisyonundan 

Slırıt c:ır ı§ıtı ~ 8000 yhml sE klz bfn tllo Erzurt'mun 260f O yirmi altı bin 
ıadc yıığlıırı kapıııh "' rtıa thlltm )C konulmu~tnr. Sarı~anııe içl11 ahntcak yr 
tahmin b;;ıd il ?45(0 yirmi CÖJ t bin beş jÜZ föa ilk temi o ah 1837 lira fiQ ku 
tor. En.urum için tlınacak yaf ın fabmln btdtılf 22100 yirmi iki bl11 yüz lira 
temlna•ı 1657 lira 50 tmuıtur. Ersl'ımeleri Sankamışın 21·2· Tes ~3 par.ar 
i'DDO saat oııblr de Eızorom yağ'ının avnı gün ıaat onbe,te Eızurumda 11 

•atınıılama komf sfonuı dA yapılecakıı~. 'J likilt mektup'ım eks 11 a l1ar D 

blrn 11 at evrel ko ls}on bıışlıanlığıırn verilmiş veya ı:oıta !le göndeıllmlı 
larecıktır. Şe tr ıme eri her gOn ~omfayoııda ~örülfb111r. < o. 156) 4-1 

Ezurum Nümune Hastant·si 
Baştabipliğinden 

16 • 10 · 938 den kapalı znt uımllle eksiltmeye ıı onnJan bıııatanemlz lhtl 
olın aıf 70 çoğ'o 1~0 ton zontald•k t•ş tO'DOrOrıe lbale günücde talip zuhur 
ıned'~inden eksiltme 2 ı 1·988 den ftlbarer 2·12 938"cuma ıünnte kadar bir 
mOddet zarfında paıarlık ııurıtflc fhıle edlleccn~iu:en talfplerln mezkur müd 
zaıfnıda sıhhat müdüriyetine miiracaa•lan illa ~lonnr. (No 168ı 4-1 

Kars inhisarlar Müstakil 
Müdürlüğünden : 

'-
[Kartta J&ptmlıcsk ldne blııaar lbıle[tdı'u111dllfadtn •n<'ce tl'dhllfn 1. 'le v,. Atr tmen ok ıluc:urı ıış~~ı"a mıH.ı•ı va7. lı yetti aylık et ve ı de ya· 

l!ıı c:~alltmef"' ., omı moe fsede hn mOOdPI zarfınGu t•llp ç kmııdıQu d 1n 5· 11 938 
tarlblnden ltlb trııın b r bafLa mQd tetJe temdit rdıh h t r 

lıstelı:llhırln t~P11 t anlım k TA pey sllrmek tKe:-e tc rniaı~ vn Ucıırtt tvrakl•· 

Uızıuın
4 

ne~r•yatı lc'are t'!de11 yazı itleri 

Mtidürü Babadır DÜLGER 

r11lt ,.e hılr btt1,.Jlle yenldeJJ 15 rcn:aıOdddle ve hpa'ı serf uıullle thlltın 
iôiuımuııITT. lhle 15 11 938 Salı ıt nü aut 14 de MO•tıkll • Qdüı lrkte müt• 
~ lromla7onda yapılı taktır .• Kepııh zuflırJn Jbıle gtirü ırat 11 e lıadar komi 
na verilmlf olmrsı lbımdır, 


