
ıo.co 

len: 

r. 

n: 

' • 

CUMARTESİ · 
19 

wl ART 1938 

tnARE YERi: 
1<:rzunım Gölhftşı no~)u idaN'hanesl 

Pazartestdeo mmıda her gün çıkar 

Savısı her , ·erde 5 kuruştur . _.,;..._...,,..~ .. 

SAl'I : 90 
GAZETE 

BRsı1mayan yazılar geri verilmez -
Sovyetler Çekoslovakyayı kurtarmak 
için beynelmilel bir konferans istiyorlar 

lngilterenin bu teklife muvafakal 
edeceği tahmin edilmiyor 

Moskova, 17 l A. A.] - Sovyetler 
Birliğ i , Çekoslovakyanın nıüdafaasını 
Ve Avusturya hadiselerinin a vakıbı n ı 
tetkik etmek üzere alakadar hiikfı
llletıer nuırahhasları arasında bir iç
tima yapılnıa~ı nı teklif etmiştir. 

Londra, 17 [A. A.] - Havas Ajansı 
ınuhabiri bildiriyor: Sovyetler Birliği
nin teklifi İngiliz siyasi ınahafilinde so
ğuk bir surette karşılann1ıştır. Başve
kilin böyle bir teklife ınuvafakat ede· 
ceği tahmin edilmen1ektedir. 

1 Viliyet Umumi Meclisi 
içtimalarına son verdi 

Daimi Encürr,en azası seci/dikten . ' 
sonra Vali Haşim lşcan'ın ·kısa 

bir söylevi ile Meclis dağıldı 
Vilayet umumi meclisi dlin s:ıat 14 te zlnin müfredatile numaralarını ve icar 

Vali Ha.~im İşcanın başkanlığına toplan - ,' bedellerini göst.erir cetveller ile buna bağ-

~~-------~-----------------------------·--~ rm~ n~~~k~u~~~ns~raev~ılıhmmlmuhase~mü~rlüğlinlinmü

imam nikahı 
ile iki tarafh 
hıücadele lazım 

Alman Meclisi de dün 
Hitler'i dinledi 

. Resmi ağızlar İngilterenin 
Avusturyadaki emrivakii tanımak 
mecburiyetinde bulunduğunu sak
lamamaktadırlar 

• 

Bu heyecanlı ve meraklı esaret maceralarını 
yarından itibaren neşretmeğe başlıyoruz 

varide ve encUmenlerden muhavvel rapor- talaası okunmuştur. Bu emlA.k ve arazi -
!ar üzerinde göri.işmüştür. Görülen işler den iyl bir fiat edecek olanlarının ya pe
şunlardır: şin para ile veyahut senellik taksitlerle 

ı - Biltçe enciimenince tetkik olu - ' satılmaS1, satış ve taksit şartlarının ve 
narak doğru bulunan 936 yılı hesabı 1 müddetlerinin lüzumuna ve piyasaya gö -
kat'isi tasdik olunmuştur. \re tesbit olunması için d.aLmt encilmene 

2 - 938 yılı varidat bütçesine 79 bin .salahiyet verilmiştir. 

lira. emlak ve arizı satış bedeli konulmuş 1j 
olduğundan bu satılacak em.l!k ve ara - (Alt tarafa 4 üncüde) 

Lehistan da Litvanyayı 
ilhak mı etmek istiyor? 
Hudut hadisesi büyüdü, Lehistan 
Litvanyaya bir ültimatom verdi 

(l'117ısı ,'/ ılncü sagıfada) 

FIKRA: 

Nümune evleri 

lngiliz - İtalyan anlaşması 
neden suya düştü? 

ltal yanlar bir taraftan müzakereye de\'an1 
ederken, bir taraftan da General Franko'ya yardıma 
devam ediyorlarmış f 
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NızaD\ı bayrak·yapmak 
içi'1 halka kolaylık Sanayi Okulu ı Mareşal Çakmak Köylerle merkezler 

arasında telef on inkişaf ettirilmelidir hastanesinde Halktan çogu bayrağın nasıl yapıhua~ı lazım 
geldiğini bilmiyor. Bu yazımızla aınell olarak 
kendilerine kolaylık gösteriyoruz Umumi Meclis 500 lira 

tahsisat koyabildi 
Silah rabrika<:ı tarafından kurulan 

ve orta dererede olduğu da Kültür Ba· 
kanlığınca resmı;:n lastik edilen Sanayi 
okulunun, ldarei Husu5iye tarafınctan 
yardım görmesi umumi bir arzu olarak 
hılep edilmi:;ıti. 

Umumi Meclis, yakında sanayi mer
kezi haline gelecek Erzurum için san'at· 
kar yetiştireçek olan bu müessesenin 
lnkişafi için bu sene yıtlnız 500 lira tah· 
slstıt koyabilmiştir. 

Şimdiye kadar haricı bir alaka gü· 
remiyen bu mekt~bin önümüzdeki yıl
larda kendisinden uekltncek randımanı 
verecek kadar yardıma mazhar olması
na temenni ederiz. 

Muşta kış 
Muş, [HusustJ - 1450 rakkamında 

bulunan şehrimizeJscın Kanunun beşinci 
günü kar ~ağmaya başlamış ve bü yagış 
fasılalurla devam etmiştir .. 20 -Şubat · 938 
de başlayan ve fasıla ver.ı.e len ye
di gün devam eden sllrekli kar bütün 
bu bir buçuk ay yc.ığışıle dört metre 
yetmiş dokuz santim~ çıkmış ve 1 Mart 
938 tarihinde yerdeki kar örtUsU iki 
metre dert santimetre kalmıştır. Yedi 
günden beri yollar kapanmış mUnakll:lt 
kamilen durmuştur. Hayvanatın yemle
rinde kıtlık bttş göstermiştir. Bu emsali 
biç görülmeyen hadise httllo.ı ve bilhassa 
köylüyü umumi bir eııdişeye dOşınllştllr. 
Evlerin ve çarşıdaki mtığazalarm kapı 

larına dokuzar basamaklı kardan inili
yor. Kuşlar, açlıktan evlere girmekte 
tereddüt etmiyorlar. 

Doğu Bayazitte doğum 
bereketi 

Doğu Bayazıt [ Husust ] - 934 se
nesinde Rusyadan toprağımıza gelen ve 
Kokum köyüne yerle~tirilen mahacirler
den İhtişı:ım adında bir adamın refika
sından on gUn evvel bir erkek çocuğu 
olmuştur. Çocuğım doğ'<tr doğmaz altçene
ısinde iki dişi olduğu görUlmUştür. 

Diğer yıllara nisbetle bu yıl ikiz. 
doğurun kadınlar daha çoktur. 

Nümune hastahanesinin 
eksik l avazınıı 

Numune hastahanesinin eksik leva· 
zımının İdı:ırei hususiye tar<ıtmdan ikma· 
lına kanır verilmiş, bu iş için 1000 
lira tahsisat vazedılmiştir. Bu tahsisat 
umumi meclis tarafından kabul olunmuş
tır • 

llkmektep hocalarının 
ınesken bedelleri 

932 yılından kalan ilkmektep hoca· 
tarının 750 liralık mesken bedellerinin 
1938 bütçesinden tesviyesine karar vc

tıbbi müsamereler 
Evvelki günkü toplantıda da mühim 
vakaf ar izah ve münakaşa edildi , 

Mareşal Çakmak hastahanesinde 
doktorlarımız mUsamerlerlne muntaza -
man devam etmektedirler. Evvelki gUnkü 
toplantıda, ilk mevzu olarak Doğum Evi 
nisaiye müte-hassısı Bay Asım "Ucube! 
hilkat,, denilen bir doğum vak'asından 

bahsetti ve doğan çocuğun bütün batın 
muhteviyatının hariçte olduğunu ve şim
diye kadar dUnya tıp literatürlerinde ol
dukça az kaydedilen bir doğum hı\dlsesini 
unlattı . 

Mareşal Çakmak hastahnae:>i nisaiye 
mütehassısı binbaşı Niyazi de böyle bir 
Mdiseye Dlyar'bakırda rastgeldiğ!ni söy -
liyerek, bu husustaki mütaleasını bildir

di. 
Asıl toplantıya mevzu teşkil eden 

doktor yüzbaşı asabiye mlitehassısı Ab -
dülkadir beyin urları ve bunların anlaşıl
ması için yapılan röntgen muayeneleri 
hakkında en son fenni terakkilere dair 
uzun uzadıya malümat verdi. 

Kor başhekimi asabiye mütehassısı 
albay Fethi bu hususta bu arkadaşın yap · 
tığı çok fenni tetkikatın ıstifadeyi mucip 
olduğ.•mu söyledi ve arkadaşını tebrik etti 

On dakika istirahatten sonra, Nil -
mune hastahanesi operatörü Ömer Bican 
pek nadiren tedavi edllen "mide yırtık.la
~ı- delinmeleri) hakkında kıymetli beya
natta bulundu, Veşet Çamaşırcının 

röntgen !ilimlerini gösterdi. 
röntgen fil!.mlerini gösterdi. 

Bundan sonra doktor binbaşı ve idrar 
y-olu mütehassısı Besim tarafından çok 
nadir ·görülen böbrek · taşına alt bir 
ameliyat takdim edildi. Röntgenci Efdal 
Recai, dahiliye mütehassısı binbaşı İrfan 
ve Ömer Bican tarafından yapılım mü -
naka.şalardan sonra çok isabetli blr amc -
llyat yapıldığı ve bu sayede hastanın ha
yatının ~urtarıldığı takdirle izah edildi. 
Hastahane baş tabibi albay Asını tara • 
fından ikram edilen kahveleri müteakip 
toplantıya nihayet verildi. 

"Tiryaki,, · sıgarası 

Yeni sıgaralar şehrimizde 

<le piyasaya çıkarıldı 
inhisarlar idaresi lstanbul ve Anka

ra gazetelerinde aylıırdanberi reklQmla
rını gördüğUmUz Tiyraki Sigaralarını pi· 
yasaya çıkarmıştır. 

Tiryakiler kalınlı inceli iki cins üze 
rine tertip edilmiştir. İnceleri yirmi beş, 
kalınları yirmi adet sigarayı ihtiva 
eden paketler halinde ve onbeş kuruşa 
satılmaktadır. 

lnhısar idaresi bu yeni sigarasının 
büyUk bir alaka celebedeceğ-1 knnaatın-

Gelecek yıl telefonsuz 
köy kalmayacak 

Köylerin merkezlere telefonla rapte- ; E rz.urumun kurtuluş töreni gUnU, 1 tim olması lazım geliyor. o hulde pef· 
dilmesi işine bu yıl ehemmiyetle devam 1 evlerde ve mağazalarda asılan garımızla yukarıda tarif ettiğimiz çiıf 
edilecektir. Gelecek yıl nihayetinde mer- bayraldardan bazılıınnın, hatta birçokla- üzerinde resmedeceğiz. iç daireyi çıt' 
kezlerle rabıtası bulunmayan köy kalma- , rının kanuna uygun olmayan şekilleri mezden evvel iç ve dış dairelerin dt 
yacaktır. Telefoııhırm yapılmasına köy-

1 
nazarıdikkutın . zı celbetmiş; bunun için merkezleri tırasını bulmak icep eder· 

lUler de: çalıştıkları gibi, Erzurum Vihl- de haklı ve çok yerinde bır tenkit yaz- Cetvelde 0,062> gösteriliyor. En ıoo saıı· 
yeti de bu yıl bütçesine 2 000 Jiraıık 1 mışsmız. Gençlerimizde bu milli hassasi- timdi. Bunu 0.0625 kesrine darbederse~ 
tahsisat konmuştur. Telefonların bozuk- yeti görmekle iftilrnr ederiz. takriben 6 santimetre buluruz. Derııe~ 
luklarını tamir ve h;ıtları tesis için de Ben bu tenkillerinize teessürle bir merkezler arası 6 santimetre ol<ıı:.1~ 
ayrıca elli liralık bir fen memuru da cOmle daha ilave edeceğim: Bazı resmi Sıra iç daireyi çizmeğe geldi. Bunu d• 
kndroya konmuştur. dairelerde bile tam munusile kanuna bayru~ın enine ve cetvele göre kulı"ıııd 

uygun olmayan bayraklar gördüm 0,40 yani 40 santimdir. Bittabi n s 1 
Bundan bir mll<idet evvel, talebele- kutru da 20 santimdir. Yirmi santim ııı· 

Okuyucularımız Gümüşane rime baynığımızın kanuua uygun bir sır kuturla duldı;ğumuz ikinci me;:.er 
Posta memurlarına suretle nusıl yapılacağını öğretmiştim. den bir daire daha resmedcrsek, çO~ 

•• • Erzurumun kurtuluş gününde evlerini mOkemmd, bir hilıll meydana ~ıkııfCJlıf 
teşekkur edıyor]ar 1 ve m~ğazalarını da . buyr~kla~la süsle~ oluruz. 

GllmOşhnnenin Şirvan kazasında 0 • yenlerın k~nunu bılmedıklerıne kanı Yıldıza gelince: Bu da ene göre :ıe · 
turan okuyucumuz Yusuf Bayson'dan Hl· olduğum lçı:: şu satırları yazıyorum: saplanıp meydana çıkacaktır. Cetvel oiıt 
dığımız bir mektupta şöyle söylenmek· ı Evrcla şunu bilmelidir ki, baynık yıldız dairesinin kutrunu şöyle göster:yor: 
tedir: . kanununda muthık bir surelle bayrttğın 114 ~u halde bir metre ene göre 25 santıııı 

•Kışın şiddetle devam etmesine ve , eni ve boyu için mahdut bir şekil kon· demektir. Bununda yarısı 12,5 sant!m dlf· 

ilçemizde ath nı:ıkliynt yapılmasına rağ- mamıştır. Yuni herkes arzu ettiği veya 
12

·
5 

santim nısıf kuturla bir daire ~1Zl' 
1 ceğ1z. Bu daire meydana çıktıktan s'.;rır' 

men, Erzurumda intişttr eden Doğu ga- Uzum gördüğll bir boy ve ende bııyruk 
zetesini iki uUnde tılıyorm:. lstanbul ga· 1 yaplırahıli:'. Ancak burada şart bayrak· pergerin ayağı vasıtasile bu daire çevre ' 

o sinl beş çeşit parçaya taksim etmelidir 
zetelerini asgari be~ günde, namımıza ların eni vahidi kiyasi itibar edilmiştir. T , .• 

Y 1 aı{sim noktalarının bir aşırı ncktalll!'Jl" 
veı·ilen bir mekubu da bazan hiç alma· ı Kanunda . I?üzeyycl bir cet"el vardır. vaslchnursa mükemmel bir yıldız d~ 
dığımız zamanları gördDğümüz için, bu Jzahala gırışm<'zden evvel bu cetvelılen meydana gelir. Şimdi b:ıyra~ın diktune, 
intizamdan fevkalade memnunuz. Gümüş· bahsedeyim : sine sıra geldi. Kft.ğıt üzcr~ne çizdiğ1!11ı~ 
hane vilayeti Posta memurlarına bu ı' Dış ay ıncrhziııin uçkmluktan ıne· ~ekilleri makas ile keselim. Elde ettiğiltılf 
münasebetle teşekkürn borç biliriz.. safesi 1/2 genişlik, ı•yın dış dairesinin ay ve yıldız şekillerini blr patiska üzeriJl' 

DOGU - Bütün abonelerin gazete· çapı ( Kutru ) 1/2 genişlik, Ayın iç ve de ikişer olarak kolaylıkla çıkarablllriı· 
lerini günü gUnUne almalarına çok dik-1 dış merkezleri arası 0,0625, ayın iç dai- Burada dikkat e-dilecek bir nokta var. 
kat ettiğimiz httlde ' hahl ıırasırıı koy 1 resinin çapı 0,4, yıldız dairesinin ayın Evveld bayrağı uzunlamasına göre iJ! 
kutuhırı ve jandarma sevkiyatında bazı iç dairesinden mesttfesl 1/3, yıldız daire- kat bük.meli {ortasında bir çizgi hasıl O' 

yanlışlıklar olmaktadır. Doğuyu seven sinin çapı 1/4, boy 1,1/2, uçkurluğun lacak kadar el He bastırmalı.) Sol ken:ı' 
ve Doğunun bu bölgede yerleşmesini genişliği 1/30. rından cetveldeki rakama yan~ dı..ş ~ 
istiyen bütnn vatandaşlardan gazetelerin Bir yaprak yarım metredir. ınerkeılnin uçkurluktan mesafeyi y~· 
kaybolmamasına bilha::sa dikkat etme- Şimdi herkes bu cetvele göre, iste- ni ! Yi gözönünde tutarak ve :tıC' 
!erini rica ederiz. diği böyüklükte bayrak yapabilir. saplıyarak ayı yerine koymalıdır. tıl 
Tahsilde bulunan Erzu- Kola~lık olsun diye bir de misal söyle· {100) santim olduğuna göre aYııı 

yelim: dış dairesinin merkezinin uçkurluktan il' 
f Uffi{U gençlere yardım Bilfarz iki yapruklı bir bttyrıık zaklığı 50 santim demektir. Yıldız de. ~~ 

Erzurum vilayeti, ttthsi.de bulunan yapacağız. Yuni kumaşımızın eni bir suretle diklleeektır: 
1 

memleket gençlerine yardım edebilme· metre olacuktır. Bir metre ene göre, Yıldızın bir kö.5esi tam hilalin ikl ııc• 
sine ve tahsillerinin inkişafına hizmet bayrnğın boyu bir buçuk metre olmak arasından geçen amudun bayrağın 1$n-t 
edebilmek için bütçesine 500 Hralık bir lazımdır. Çllnkü cetvel boya 1,1/2 nisbe- bölümünü gösteren hat ile noktası no~; 
tahsisat koymuştur. Ayrıca lstanbulda ti:ıi koymuştur. ta~ına gelmesi Hl.zımdır. Bu yolda tı 

yUzUnde teyerlenen ay yıldız kolayııııl' 
bulunan gençlerin cemiyetine de 200 Şimdi ay ve yıldız\ keza bir metre ır 
li 1 k b' t h · t i l' ene nazaran ve cetveldeki nisbetlere öbUr yüzüne de dlğer parçalar teyerıeJl 

ra 1 ır 8 sısa verm ş ır. ve makineden geçlrillr. Uçkurluğun gel11~ 
Umuıni meclis üyelerinin göre çizelim ve n r~cl:ına çıkaralım. llği de 1 30 dur. Bayrağı.mı2a göre o 6 

Bunun kolayı ~öyh.:ılir: BUyücok bir blihesap 3 santimetre kadar bir şey geJI!· 
tahsisatı ambabıj kağıdı veya t · ıı· gazeteyi geniş 

bir ınasn üz.cl'inc koymalı. Düz.Q"ün ve ( Alttarafı 4 ünciJde) ~ 
Umumi meclis Uyelerinin tahsisatla- ~ =--

rının arttırılması için verilen istida, bUt- bir doğru çizgi çizmeli. Bu çizginin üze-
çe encümence, esas itibarile kabul edil- rinde bir noktaya pergerin bir ayağını 
miş, fakat mali imkanlar bulunmadığı koyup ene göre bir nısıf kuturla bir 
için de isafına lmkQn görlllememiştir. daire çizmeli. Misalimizde en bir metre 

•= , . .• '" Bugece nöbetçi eczane 
"VAT AN,, ecza nesidir 

( İki yaprak ) olduğuna g-öre, dış daire 
nısıf kutrunu şöyle bulacağız: 

Ardahan kapısındaki 
yıkık kilise 

· ~ 
Ardahan · kapısı civanndaki yı~ 1~ 

da bulunmaktadır. •••••••••••••-

Bayrağımızın eni 1 metre veya 100 
santimdir. Cetvelde ayın dış dairesinin 
kutru 1/2 dir; yani enin yarısı, oda 50 
santim demektir. Nısıf kutur da 2:5 san· 

Ermeni kilisesinin büsbütün yıkıhıt0 i 
taşlarından inşaatta istifade ediJrtıf~ 
hakkında bir karar yerilmiştir. Kili~, 
yakında yıkılacak ve taşları bu yılki lP 
şaat işlerinde kullanılacaktır. ri.miştir. 

-======================:=:..:==========================================;t=================================================================::::;::/" 
1 böyle konuşmadan kaldılar ... Sonra Sü -1 mekte devam ediyordu. Bazan: 1 gün teyzesine: , 
heyla: 1 - Bir şey istiyor musun oğlum diye 

1 

- Teyze dedi. .. Bak şu etajerin ıı~ee 
_ Beni üzen şimdi bunlar değil an - . soruyordu. rinde slyah kaplı bir kitap var verseıı 

ne ... Dlkıcat ettinse son mektup beş gün 1 Reşit bu suallere hiç cevap vermiyor, onu bana... . 
evvelki tarlhl taşıyor ... Bu beş gl\nden - yatağında sırt Ustu gözlerini tavanın bir 1 . .ve teyzeslnin uzattığı kitabı Ilı~ 
beri Reşide ne olju? ... Hasta mı? Onu köşesine dikmiş yatıyordu. Hiç bir şey j Yüzündel kutst bir vazife gören mUJ111

, 
susturan sebep ne bilmiyorum ... Aklıma düşünmüyordu. İçi sanki bomboştu. Yata- 1 .sakinliği vardı. O .ufak cildi elinde ınc11, 
hiç iyi şeyler getiremiyorum ... Ne oldu ... ğının baş ucundaki komodinin üzerinde mek istemezmiş •gibi bir ıtina ile tutLI cJ1 

Niç;n sustu anneciğim?.. 1 bir bloknot durnyor ve günlerdir on:ı.. u - yordu. Bu kitap bir Flizull divanı i ,5 

T et' r ika: 1 O 'Yazan: BabadırDIJ.lgtr 
Annesi yine ses vermedi... Süheyla. zanamıyordu. Birkaç kelime ile halini SU- Re~it artık tek teselliyi onun sararr.1• 

artık dolan gözlerin! saklamak lüzumunu heylrtya bildirmek neye yarardı? Onu da- yapraklan üzerine ya141lmı.ş mısraııı.l''~ 
hlssetmlyerek titriyen bir sesle yine sordu. ha çok üzm~k, daha çok hırpalamak is- arıyordu. Gözlerini kapadı. u.nlett:ı.yifl t11 

Ve sonra tekrar aglaınağa başadı. 

Annesi susmakta devam ediyordu. Re.şidi 
o da tanıyordu . Ve Silheyl~nın seçişini 

isabetsiz bulmuyordu. Yalnız müşterek 

kararın tatbikine ma.nı olan' sebepleri bil
miyordu. Ve bunu anlamak için sabırsız
lanıyordu. Süheyla. bir müddet yine su -
kOnet buldu. 

- Bunları sana nasıl anlatayım an
ne ... Kabil değil .. . Yalnız sana o mektup-
ları vereceğim ... Oku anneciğim .. . O za-
man bu kadar dertli ıolmıyacağım ... Bel!ti 
sen teselli imkanlarını bulacnksın .. . 

Sonra yatağından fırladı, hala açık 
duran gözdeki mektupları lrncaklıyarak 

annesine getirdi. Ve birer birer zarfların
dan çıkararak annesine uzattı. Genç ka
dın heyecanlı idi. Kızını bu kadar kıvran
dıran macera onu da. üzmüştü. Bu üzün
tünün kuvvetlendirdiği bir d!kkit ile SU· 
htfllnın verdiği mektupları okuyordu. 

Re~idin samimi ve sıcak ifadesi, heyecanı 
onu bu maceraya daha çok alakalandırdı 
ve ndetd kendinden geçerek mektuplara 

- Niçin sustu anne? .. . j u~miyrrdu. u:nit etmeden bekliyordu ve sahifeyi açarak teyzesine uzattı: . 
O zaman annesi: l gunler çok agır geçiyordu.. . - Teyze dedi sol sahifedeki ilk şılf 

- Bilmiyorum kızım ... Onu susturan Mürüvvet Teyze onun bu hailne çok okusana bana ... 
her halde çok ciddi bir sebep var ... Ben UzlUUyordu ve ikide birde a.nesine S'; 

1 

MUrUvvet teyze şaşırmış gibiydi. ·, 
. t·mu öyle anlıyorum ... Ve şunu da tahmin _ Kızım diyordu. Oğlanı bir parça vermeden bu arzuya in'lkat etti. Bil' pııt 

Akşam _çoktan olmuştu. Tül perdeler tdiy?r·ım ki bu sessizliği çok sürmiye -, tes.elli etmek l~:ım ... Onu bir parça ko-

daldı. 

odayı büsbütün loşlaştırıyorlardı. Stihey- cektır.. . nuıtlll'mak ve eglendlrmek çaresini bul- ça kulın ve pü~üzlü sesile okudu. 
l~ yatağında sırt Ustü uzanmıştı. Annesi· Stiheyianın annes: ha'ldıydı. Beş gün- malı ... Bugün yorgun glbl uzandığ1 yata - Yüceltin kabrim ey bidertler se11/l! 
nin yüzüne bakıyor ve onun en ufak iş • denberi Reşit yatağından çıkamıyacak 1 ğına yarın çaresiz bir hastalıkla bağla • melt1melt81 

m.i'zazlarını bile gözünden kaçırmıyordu. derecede hasta idi Bu hastalık sanki her I nıp kalırsa ne yaparız... Ki mttlı1m oladır ehline knbrinı 111 

Bir a.ra oda çok karardı. O zaman annesi tarfaını sarmıştı. VUcudtinde bir kırıklık Ve annesi : nlamet. te~,, 
Süheyla. dedi: • · 1 di d Baba V" kafasında bir boşluk vardı. Uzun bır has-

1 
- Ben ne yapayım yor u... • sonra birdenb~l'e durdu ... ~id1Tl • 

- Şu elektriği yakar mısın.. talıktan yeni kalkmış gibiydi. Gözleri sını biliyorsun... ztinde acıklı bir tebessüm açılmıştı . ~1 
Süheyla. annesinin dileğlni yerine ge- ~anki bu dünyaya yani açılmışlardı. Ve böyle her mükaleme sonunda be- _ Ne güzel söylllycr değil mi te>"1 

tirdi. Ve köşedeki bir koltuğa başını a • Her M.diseyi mübalağalı bir heyecanın raber Re.,ıcUn odasına gidiyorlardı. Reşit dedi ve tekrar etti. 
vuçları içine alarak oturdu. Odada ufak 1 karşılıyor ve geçen günleri artık düşüne- hep ayni vaziyetini muhafaza ediyordu. Yiiceltin ktlbrim Pt/ hi<iertl~r serıftİ 
bir ses lşltiln11yordu. Yalnız arada sırada. müyordu. onların girişni sanki görmüyor gibiydi. · Jtf' 
değişen mektupların hışırtısı bu ses-j Ne üm:Ji ne de tesellisi kalmıştı. An- Mürüvvet teyze laf açmak, konuşmak im- meJAmet ~irt 

Mürüvvet teyzenin .göıleri birdell"' , 
sizliği . bozuyordu. Bir ara bu hışırtılar nesi mahiyetini bildiği dertlerini açmak ka.nlarını anyordu. Fakat söylenen : her ız:IC 
da kesildi. Sli:heylA başını elleri arasından istemiyordu. Mürüvvet teyze onun ara Sl· söz Reşide uzak ufuklardan akislenen an· dolmuştu. Re~ltten bu teesslirü_nü 8 
lturta.rarak gözlerlnl annesine kaldndı. o. ra. uArad1ğı odasnıdıı blr iskemleye oturu· lıışılmaz bir mırıltı glbl gellyor tek koll·ı mek lstecU ve ~tı.kllYA boğaraK: 
odanın bir kötesine dr.lm1ttı. Bir müdd.et 

1 
YOT ve günlerdir bitiremed.ifi Y11n i ini ör• me ile olsun cevap vermiyordu. Yalnır bir . <1'rk sı vıırl 

• 
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MUHABİR MEKTUPLAAAI ·-------------------------------------------------------------------------------------

EN SON HAB.ERLE~ . iki köprü yapılsa 
Orta Avrupada yeni bir mesele Hınıs ihya olacak 

daha ortaya çıktı Bingöl yaylasının binlerce kaynakları 
arasında bir yaz kampı lazım 

lngiliz - İtalyan 
anlaşması neden 
suya düştü? 

1 
Polonya Litvanyaya bir 

Hınıs, 12 [Husu~iJ - Erıurum lline f i~yaılıırı inşaut i~lerile meşgul bulun· 
buğh ilçolt:rden Hınıs, k~im hü)'Vunltt· maktadıl'lar. 
rmın yetiştir ildigi lıir hnıinedir. Otlu \•e J Ui nu<H )'")lası 
sulak yaylasile meşhurdur. Hingöl yaylasının hayvım deposu 

ültimatom verdi Hınıs, Erıurum, Pasinler, Varto, Me· olduftunu ~öylemişllm. Uçeyin kuzeye 
hızgit, Hulanık ilçelerlle sınırdır. 3650 metre yllksE'kllğ'incte bulunan Doğu 

Londrtı. 17 ( A.A. ) - Avum kama· 
t~~•ndu beyanHttu bulunan Başvekil 
Çeınbcrtnyn demiştir ki: 

Şartları kabul edilmezse askeri 
müdahalede bulunacakmış 

İlçenin kuzeyinde 3650 metre yOk· ellerinlıı otlu ve sulu yaylası ve dağ· 
.;ekliğinde Bingöl, iButı kuzeyinde 2:00 ları o!an BingöJQ gezmek çok ıevkli 
metr~ yUkseklf~indo llamıırfet, Batısında şeydir. Bin değil, hclki lkt bin kayna~l 
3140 metre yüksekll~inde Palundöken vardır. P»slnlerden geçen Aras nehrile 
dağları llçeyl tahii bir sınırla çevirmek· cenuba giden Murud çayının bir kolu 
tedlr. Bingöl ~ nylusmdan çıkar. • Fransada bulunun, bUyUk elçimiz, 

6ı:ııınyaya ytmlden kuvvet gönderdiği 
bıtkkındaki idctf al arı tetkik etmiş ve bu 
idıtiaların doğru olduğuna dair malQmat 

lhmsau tnrlbi Bu yayla ve dağ her yıl on binlerce 

kllnde-rmlştir. . 
ltalvanırı son günlerde l3panya snla

tına on. kadar torpido muhribi gönder· 
dlttni haber aldım. ltalyn ile yupmağft 
ç~lıştı~ımız mıluşınanın boşu gittiğini 
fırrıttı duhu ivi anlıvonım .• 

Fransa Polonyaya bir nota göndererek hadisenin 
derhal önüne geçmesini bildirdi 

Havası, suyu çok tomiı cıhıo ~irin hay\'an yetıştirmtktedir. Her kaynağın 
Hınıs l\asabasında eski eserlerden ilk bir gQıelliği vardır. Pınarlardan çıkan 
önce bir kale göze Çörpml!ktttciır. Gerek so~uk ve buz glb1 sulan içmek tçin iki 
kalenin, gerek Hınısln tarihi bnkkında saatte bit' l\ahvaltı yapmak lazımdır. 

. . ı birçok incelemeler yapıldı. Ş •ırkt Horna BingölU g_,ı.ıneğe giden halk onun için-
Onkul (Polonyada) 17 (A. A.) - Po- ı 4 - Rlga şehrmip hOkuwet me.rke•\lmparatorluğu EmanuAl'in ça!{ınıı testırtOf dir ki. yanlarında ytyt>cA~tlerinl hol b"l 

lonya hudut muhafızlarından 35 kişilik zl olması şurtlurmın kaldırılması. edtm 111-ırda, bu hölgcde Hlııı~'o!'l ııdlı göturnrler. 
tir kuvvet bugl\n lltvanya hududunu g<!· I ~ - . 11 l\iartta O~en Poloııyn nef~r· bir scrdaım oh;r.ı~·~!.: ve onun ıııımmn Tflrkiyemizln hiç bir tıııufıııda f.:.Şt 
çerek, bir lkl köy!i sıklştırmak istemışler- leıhıın mlclerfne tazmınal verilmesi. izafetle de bölgtt~·e bu isıııin ! verildiği, bulıınmıyan Bingöl yaylıısındu memlokt t 
se de, L·itvanya hudut muhafızları tara - Frııusu11sırnın bir tn,·slF'Sl ınmanla bu kt:liın ·r ı in Hııas şd: linc: gir- zenginlerinden bfr kııç uçık göz. bir tırny11 

. . 
ı;-ransnnın , -nzly,·ll 

Lontlrn, 17 [ A.A. ] - Frıırsa hü 
~nllıeli, Nı.ısyonollstlerle bükOmctcller 
11l'llsında yapılmnsı derpiş edilen tuvas
~Utlarn tııgiltP.rcınfn önayıık olmasını 
1•'ernektedir 

tından geri çevrllmişlerdir. Purıs, 17 ( A . .A.) - Ôğ-rcnild~ğine diğl unlatılıyur. gelerek, f\~lwl~ ~f.'ksen bıtraku yapsahtf, 
Varşova 17 (A. A.) - Polonya ile ıı0ro · Fransa bükOmeti P,ılorı:'fa bl\knmc· ı On tılrincl yUı }lldu Aı .... ıb<t)·cıın lıumt ıröre çadır \'~ yiyec~k bultmılW'· 

Lıtvanya arasında çıkan hudut pA.dlselerl 1 tine Lilvıınya Ue olun hudut uıünazaası· 1 hllkimi Şah Şapur Himyotoı kuvvetlerini salar, Doğunun çı.ik satalı va e1tlencrli 
dolayıslle hariciye nazırı Bek yarın mec-

1 
om halledilıne~ini ve bu i'~ bir an ev· p~ıl .. uı.; t>tuıl~ . BüıgüJ ya) tu. ındoa otng blr yorlr.'l kuı mu9 uturlor. 

liste l.zahattıı bulunacaktır. vel nihayet ~çriiım:sini t:w ... ~yc etmi~tir. kurmuş ve kuHetli tuhmlnlcrn göre, iklim kabı tl~ laı cıt gunoş ve huvu-
.\lt s• ·it.- .\IHl~Ut-ı· Ct·ıııl) •Llıw He~ .\~·un mccllsiudt• lzaluu Hınıs lrnl..-siııl de o yııptırını':'tır. dan mahrum külao şeblr balkındun can· F d bilt.lll'Hec<•k · , ·erl·c:·k sız ve kansızlar için bundan daha iyl ransa a Cenevrt>:, 17 (A. A.) - Cr.nevrecle VarşOVd, 17 (A. A.) - Resmen bil· İd«ri Lt!~k.UtU bir şifa kampı olur mu? 

Mı• }}"ı Mu·• dafaa bulm.an Lltnmya sefiri MılietlPı· Cemi ye· dirildiğine göre, Polonya ile Lttvanya f>055 l<ilometre muröbbaı satbt me- Bingöl eteklerinde sırnlanmış elli, 
ti katibi uınumisini ziyaret ederek Po- arasıada vukua gelen hudut hadisesi sttbası oıh Hınıs !içesi Karaçoban, Hulil öltmış köy vttrdır.' Köy evleri gııyri sıh· 

1 · l 1 lonya • Litvı:ırıya arasınduki hudut mUna- dolayı ile yarın Hariciye Nazırı Aek 1 çavuş, Taşkesen, Gögoğlnn, Göksu ttdla· hl olduk lan baldP, içinde ynşayanhır 
-lava kuvvrıtlerınt; < a Hl ztıusını anlatmış ve ya~ında im hususun Ay.m Meclisinde lıahuttH bulunacaktır. rile altı nttbiyeye ayrılmıştır. 227 köyU canlı, kanlı insanhırc1ır. Sekı-.cn, f1okı:ıao 

f;O k eh p f ll ffi İ y< •f V t1 l'i Ji YOi' ~illetler Ce.nı~yetine :esmen arzeılilece- vard ı r. Kıtrayaıı kazasının teşkitl dola· yuşında adıtmlar çoktur. Bu bölgA balkı 
ğınl ~ Oyl~mıştır. Uududu kuldırmak lsti~·oı•lnr yıslle Göksu ve Söylemez ntthiyelerinden flılmtt :ıP~ir bilmediklni :rihf, di~er has· 

p · l7 ( ,\. A. ) - Nazırlar mec- Vnrşııva, 18 (A A.) - Oaıct<:lcrin Moskovtt l7 _ Polonyu hOkilmeti· yirmi beş, otuz köy Karayımyu veril· tahklard1n dn ~ik"y<'!tlcri yoktur. lisind;ıı ~ı, li Ml!dafoa N vzorı llo lodye )"aldı h lıırmıı ~öro dön sa ut 15 le 1 ~:;•;: ne 30 •ttal uı/ bir mOh lel veren ultlmtt- ' miştlr. Ta biatin k endileı ine hah ,etıilti teıo iz 
Yenı i.1illt l\Iüdafaa bUlçesl lrnkkırıdan ~ayu gönderi.len P.oloıı,ya notası toından l.itvinof huberdıır edilmiştir. Ba· j l'i20 M~tre yük~~kUkind" bulunan hava, t~miz vo "oğuk su sayesinde uzuu 
lıııbat vermiştir. tımatom :,;eklınJPdır. ~otayu riayet edll· 71 Polonya şehtrlerinde Lltvunya ile hu· merkez kasaba 1798 nufusludur., Kaya· yıllar sağlam, ziJde ve sıhhatli olarak 

. Botçeye göre, hava kuvvetlerine 3 mediği taktirde as.kert l\~7vetlere mora: dudu ktıldırmağa niatur teşebbüs ve fa· 1 tıaşı, Dere, Kanıkuhı, BahÇö adlannda yaşamaktadırlar. ~ 
tnılyar, 463 milyon, donanmaya 4~ mil· caat edtleceği bıldlrllmıştlr. Notadakı liyetlerde bulunması tehlikeli bir hava 1 mahullelerl vardır. 
Yon, icara kuvvetlerine 600 milyon Frank şartlar şunlardır : 

1 
yaratmakt:'tdır 1 Hınıs Erzurumtt 89 kılometre uzak f.'. GORSEH 

hth~· . • ı - iki ınemlch:et ara.;mılıt ılt-rhn ' · > ı d"k - k M .. tr .:ııs edılmıştlr. .. . . LllHtııptuıu ilhakı ist~unwı~tedlr tır. Yazın 1 a ım v e .. , ışm e:-ç.' .ı. 
dlplomutik ınunasebetlerın tcsısl. d . Berlln 17 - non Vrırşovtıdıt Lit- IHasankale üzerindrn Erzuruma gıdıl- Vila)·etin Beş· St~nnlik planı 2 _ tıd merulekel ar,1s11H.la •!mir· • 1 d' 

osta teskiUUımn temini vanya aleyhinde y.ıpılrın büyOk nQma· ı mekte ır. . 
yolu ve P ~ -· .ı...., • ·işlerde Litvanynr.ın ilh:ıkt tıılep edil· . Hasan kal~ ılc Hıms arasıııdu _ Ar.as GC(~n ı::eııe ynpılHn twş fionclik plı\· lncgölde zelzele 

t lncgôl 17 ( A. A. ) - Bu gece ~u-
18hn karşı beş saniye snron bir zelzele 
0lrnuşsnda, hıısıırat yoktur. 

S - Ticaret ve gllmrllk ruunascuut ~ . . nehri !Jonınca dt~ vnm eclcn ~o::ıu uıerın· ııın huJil ~<lilnıt's unııııııi meclisi lal'H· 1 ,'nin kunılmrısı ınıştlı · · 1 ~ 
eı 

1 

• • • • de yapılmtttıı tas~ıvvıır edilen iki köprO fınrlan k8rar ııltınıı alınınış vo plan yeni I • urıılur~a. kazttnın ithalat ve ihrııcnt işi ihtiyçl.ıra g-öre tııdil edilıııi;-tlr. 1 ·ı· 1 . son beyaz kolaylıt~acak, ılçe bir mi~li daha inldş.ıf --- -----

imam nikahı ile 
iki tarafh 
mücadele lazım 

n g 1 1 z e r 1 n . I edecrı~~i~o bulunıın Muş, Bitlis viliiyet· • SA(; 1.1 K 

k•ıtabında neler var'1 terinin yolcuları ve ticaret adamhırıdu 

(Vat tarafı 1 luclde) 

• bu yoldun istifade. etmiş olacakhırctır. 

Nekadar yeni harp gemisi yapılacak, 
· hava kuvvetleri nekada1· arttırıldı ? 

Kültür durumu 
İlçede tahsil çısğındu 0052 çocuk 

vardır. Mevcut okullttra devum eden 
talebe S<ıyıı-ı 449 dur. Dördü tam tcşki· 
Ultlı, dördU üç sınıflı olmak nue ıekiz 
okul ve on beş öğretmen vurdır. 

Öyle zannediyoruz ki, 2330 numaralı Jngilzler ı;on defrt bir beyaz ıı:ilap teri için Lıir ç.ok ycnt kışlala: .in'Sll edf· 936 • 937 yıllarında btt~lanarak lk· :t kanununun, mektum nUfusa taaUQk e- neşre~mişlcr ve biz de bu kitaplal<l ra· lecektir. 'l'nyytırc kurnrgfihı ıttıhıızı için mal edllmh; M.irseyit, Başköy, Taşkc en, 
ren hUkümlerin! önUmilzdeki seneler zar- knmhndun hulasatun bahsetmişti!(. Bl\· 59 ~ahR satın ulınmış ve bunun otuzu Söylemu okullarlle Knraköprüde yeni· 
btncıa tekrar 'Ctmek lbım gelecektir. Eğer yük Ber!tanynmn. milli. mlldufa~sı bakı· ı ~a~zim ?·li~m~ş.lir. f.ski uc~rodromlnrıla den kurulan ve ~atılı olw11ğa Ulyık kıs· 
1 it Çok kimselere inanmak lilzun gelirse, mındım mühim bır vesık ı teşkıl eden ıslah edıloctıktır · J men yapılmış bır okul vardır. Hu okul 
t~33 Yılından bugUne kadar, bu nevl gay- im beyaz kitaptan şu malumatı alıyor-,· Bütün lngiliı guzcUeri ~1llll ınUdafatt 

1 

bimısı için yakın köyler, 271)6 lira gibi 
1 t'r\eşrn münasebetlerden doğan çocuk - ruz : Beyaz l\itaba nazaran, lngiliz milli için böyle bir fedakilrlığıı miUet1o rıza mUhim yard•mda bulunoıu~lurdır. 938 
atın miktarı yine blr hayll artmıştır. mUdafaasının sadece masraftan • deniz, gösterdigintt tercnman olmaktadırlar. ders yılı başlangıcımı kadıır bu okul 

kadın eskiden "metres,. kellmeslnl kara, hava . 313 küsnr milyon İngiliz Bilbussa tayyareciliğ'e ehemmiyet veril· iknrnl edilnıi~ olacaktır. 
~hına almağa utanırken, bugUn mah - lirası tutmaktadır. Hava hi\cumlarına uıektedir. • Deyli telgrttf • bir harp Jlçenin çok çulışkan llçebuyı Nuzıın 
et'r\eıerde alenen: . knrşı ayrılacak 8 buçuk' milyon İngiliz zanınmndıı inıiş gibi son faali!etlorile I Üncrln gayrelile Halilçuvuş, Gökoğlan 

C:u - B:n .~n.un metresiyim, dıyebiliyor. lirıısı bundan hariçtir. i:-;-leye11 Alman tayy.ıre fttbr~k~larll~ Çt!Vtesi köylerinde <le birer okul yuptı· 
~'tl tııcu koylunün dllinde met'rcs kelimesi 1989 senesinde tutbik c<lilecek pro· Jnglfü. f·ıbrikahmnm nttsıl boy olçuşebı· j rılınasıntt karar v~rilerek, kl)y bOtçele· 
~a aın nikfthile alınan kadın manasını ta- <l tuı fazlu masrafları istilzam ede· lcce~iııi ~orornktndır. Alruıınyadu her altı rine tah-;lsat korıulmakltıdır. lllın.un etmeg-e b~ı:ııyor gram, u · · t 1 d· ı k j t ' 

"' • .., · c kt·ır Önümüzdeki ısene İngiltcı t milli sırntlu hir hıtrp t~yyaresı ma e ı nıe • nşaat Olll\ siaHnıh: Oç ob.uluıı ılıı le· ·~lk:th meselesi bir intizamı ftmme me- e · . . r ı ı . l\ ıı :<.I b ı 
~lesidir. Kimsenin hukuk ve hürriyetine müdufııa bttkımında~ bU~· al\ bır m s~aftı tedır. .. . . 1 1me .. ı aktı 1ttı~ş o ıtca tı~-.1 b ç, _e, u uk~=f·~, 
~atı . h kutlunuc·ıktır 1937 ıle 1941 senelera a· Onunıl\Ltlt!kı :>ene yenı hi1rJ> verg - eskı o 11 ~.ura~mm la t· u s.t~ısın11 a ı ı Şlllak ne devletin, ne de kl.msenın a- ' · . . . . . 1 • 
'1t-ı.. k rasınduki lı<>ş seıwlık nııill mfülnf.uı lt>ı' ihclns edılHdaır. n'~)lı MC'yl l{tıi'P. · ~,•ırucdl~lnı , !<dıtıı taıtlaıı tıuıı. olııı,ıdı · ••a gelmez. Fakat devlet, m~ru arı · · . . • - . t . . j .. . 
'lllllak h 11 bl k ği 1 pro"ramının tahal kuku u~ın Lir bu~·uk h•si vcrımle ve ~am:mmcln "ullunıltııı· guu ıcoroo l'>ıt~ ın ıtı.ıy l lıı~ırıı 1,;aıı ılh· ~ zi niyet e r er e n, .gayr meşru n • • • ' • h ı . 

1 

• 

1 
· 

1 
ı 

lll'illl.ın oku lan bir kadına da hattı ha· milyar ln~ilf z lirası tahsis edilmiştir. y ucdk bir µeninin hil~ ağı.r esap IUC'SU· ı baharda mout-rn tur oku uıı yüp ırı.ınıt· 
~elcetıni~ ~anlı.ş olfluğunu izah eder ve l>u Hu yıhn ı Nisanmdu huli in~ada il yeti olduğunu yaııyor. sım llittımişlir. HOtçcdcn bir. mık hır luh
~e..,ı ınasum kadınların bir gün, kucnk - bulunan gemilerin tonajı n74,000 illi. 1935 Senesinde ingılturcnin suffı 

1 
sisut ayrılacağı dtt uıcınnunıyetle hıılwr 

~ında, ve karınlarında babasız çocuk - Hulbuki 1935 senesi ı kAnunu snnisin,ıe hurp ta) yaıeleri 500: idi ve bunhır 52 alınmıştır. 
~:ıa kaldırımlara dUşmemelerine .dikkat bu miktur 139341> tondu. filoyu ayrılmıştı. Şimdi ,,modern tip!e l ilçe ~alkı kurul~cak okulun nrs~-
) ~r. Imam niklhUe, iki taraflı mhcadele 1 .1 b ene ·ıçı·ncıe 60 •·eni harp tayyarelerin mevcudu l.>-12 ye bahğ sı;.ı teııılrı etmlşlenlır. Makum v~ 1\ Ultur 'ı>ıı ngı ero u ~ . ·' · . 

1 

lllalıdır. gemi ini tezg&h1t koyacaktır. lki açık olrnnştur vo hu tayydre1er 123 filoya - . --:- .. 
cı . °Slrincisl, kadını uyandırmak, lkln - d . k - - b;... tay"ure aeıni ... i dört ayrılmıştır. butçesı 102,120,000 lngılıı lirasıdır. Ge-q et . bil !i enız urvazoru, .. ·' e , _ · ı 
ltactı e, dınl kisveye . r nen, ve masum bil ·nk oç vasat hacimtle b:ruvnzör. aç Sulh zauıanırıdıı lıiç lılr lııgillı hO· çcn ()eııc b2 huçuk mı yon oldugu~a 
~a. nıan nld~tan, scfıl eden, imam kılı- ttt~lclbahir, bir çok da muavin... gemi küıucti milletten bu kndar hUyUk hir 'ı göro, 20 milyon arlırılmış cJemektır. 
'lca bUı-Unmüş, kanundan korkmayan ır- Bunlardan başka me\'cut gemilerin moder· fedukarhk i:-.leınemi)lİ. r'akııt \'aziyotirı 1 llav(l Nuzırı L<ırd S~hıtoıı y,•nl ~ıhlhlıın· 

~nkazını ortadan silmek. nize edilmesine devam edtl~cektlr l>e· vahaıuelhıi ldrnk udcu ve huodtm uv\'CI nıanııı önUmiiıJeki ıualt senı• içlnıt~ 
~~<eğ açak nlkA.h kıyan bu ~evi adaml~ra niz mUrettebat; yUzd6 yirmi bes a.rtırı· du birçvk acı tecrüboler ~tçircn ınlllet, tıunaıulunucagmı :.üylcwlşLir. 
~~,: lkadın bulan ınsakn arab yapkı ma~ lucuktır Ordu Jçin en yeni tlpl~rde mal· bu fodııkllılığl! katlunmıığn r11.11 l{ö<>tel'· Sivil tııyyurecilik bUtçesi t.1e geçtm ~ .. ,e enin aynını yapsa , aca a pe • . l'\O 000 fnlYillı lıra:u "1ı, ~ ? ıemo ve silatı imali \'e 1tban süraUn de· mcktodir. 

1 
~eııeyo nuııu,ın ' • • 0 

ur · ctHAD 8Alt\N vam etmektepir. Hava mUdarııa kuvvet Hava N ıııaietınlıı 1938 · 1939 lUall urtır ılmıı;;tır . .. 

Dişlerinıizi nasıl 
korumalıyız? .. 

Agzımızıı nldıaımız lokmalar, 
dişlerimiz vasıtasile kesillr. A~zımız· 
doki salya ile y~muşar. Dişlerimizle 
kafi derecede ezlllr. Sonra yutularsk 
mideye gönderilir. 

Dişlerin)ı çuruk oluısu 1 yeme• 
ğlnizl fyl çiğnemeden yutmuı olur· 
sunuz. Çok ... nrmcden hazım ızhk 
baş gösterir. l\1irteniz yorulur. Mide 
ağrıları haşlar. Midede ekşilik ha;;ıl 
olur. 

Mide lıulaomJ;1sı Vt! hatta kus
mıık bile zuhul' eder. Bozuk dişlerle 
yiyecekler iyi çlğnenınezse peklik 
(kabızlık) te hal lar. 

Miclecte gaz toplamr. Şişldrılik 
\'erir. ' 

• $"' 

Sıı~l<tın vo te"rniz dişlcın sıtlılp 
olııııık ister misiniz? Çok sıc.ık \ e 
çok R<>ı"tuk yeme~ler yeıur:yıniı 1 Ha· 
tloı.ı.ı. 4?Ct1ı l{ibi seıt wurldel"'d ıllş· 

ıerinıılu !larrmıgu ı,·r iı~ır~nnıı., her 
Jı~iıı Ust Uıı<le tıuiııa) kısmı ıudolu· 

nlr, örselenir, çutlar. 
Oişlerlnizl her yemekten *'vvd 

ve yemekten kalkınc~ halis sabun 
Ue yıkayınız, parmaklımnızla ve Cır· 
çn ile, veyııhut (nıl ·v .. k) ile, d ile 
dişlerinizi teınizleytnlz ! 

Her ttabah ve yata~k \'1tkit dl~ 
eriniz! yıknymız, rırçaluyırıız ! Diş 
lmııcuıılımndan hirinl, arasam kulla 
nınız! 

Unutınu~ uıız iı.i, iııcl gibi purln~ 
Vt1 çelik gilıl sağlam dişler ~nglam· 
lıA'ın nişanıdıı. GOzelliğln haberci· 
sidir. 

• 



Hususi idarelerde 
tip kadro 

DOÖU 

Vilayet Umumi 
Meclisi içtimalarına 
son verdi 

(Üsttarafz 1 incide) 

19 M A R T t938 · ~~ 

Sovyetler beynelmilel bir 
konferans istiyorlar 

. Vilayetler gelirleri itiberile 
dö·rt kısma ayrılacaklar 

(tlst tarafı 1 incide) 1 !arın dükka.nıarına hücum etmişler, ıe1 • 
3 - Hınıs cumhuriyet Halk Partisi So~·yet Harlcl)'C komise"rinln · ' haları aşağıya indirerek ha.kı renge bO • 

başkanlığının, Hınısta bir orta mektep 1 Be) aııatı yamışla·r ve Uzerlerine yahudi ~areti ıtoY· 
yaptırılması, Aras nehrinin müh!.m ve lü- I Muskova, 17 - Hariciye komiseri muşlardır. Polis hiç ses çıkarma~tır. 

fç Bakanlık Vilayetler, hususi ida- ldnreslnde ayrı bir büro laratmdan ida- zumlu olan yerlerine köprüler inşası ka- 1 Eitvfnot Havns muhabirine aşağıdaki be- Yahudiler dışarıya snlıy(•rilmiYor 
relerinde çalışan bütün memurlar için re olunacaktır. Vilayet merkezinde köy

1 
sabaya iyi içme suyu getirilmesi hak.İtın _lyanatta bulunmuştur; , Viyana 17 ( A. A.) _ Avusturyll· 

1938 yılından itibaren tatbik edilmek ve belediye işlerine merci olan büro da 1 daki dlleklerı ve müteferrika encümeni _ - Tecavüzlere mani olmak için bey· nın bütün hudutları kapatılmıştır. YahU· 
üzre Tip kadro hazırlamıştır. Bu su- keza bir şet tarafından idare edilen il nın buna bağlı mütalaası okunmuştur. nelmilel bir konferans toplanmasını teklif diler için huduttan geçmek katlyetle ya· 
retle Bakanlık, devlet memurlarında müshıkil bir bllro olacaktır. Başkan ; Hınısın Aras vadiıSi üzerin - ettik ve konferansa Almanya, ftalya ve saktır. Yalınız ecnebiler merasimi kanıl' 
olduğ-Ü 'gibi hususi idare memurlarının Bakanlık, köy ve hususi idare işle- deki bu k!öprülerın yapılmasını Nafia ve-1 Japonyadan mada diğer mllletlerin da· niye ye riayet etmek . suretile geçebUe· 
alucukları mttaşları yurdun her tarafın- rinfn.devamlı ve müessir şekilde kont- ıka.letı'Uzerlne almış olduğunu, VekA.letin lvet e~ilmesinii~tedik. Böyle bir topla~tı ceklerdir. Bugnn 27 kadar Yahudi te't'· 
dci aynı esasa bısğlamış bulunmaktadır. rol a . tında bulundurulmasını temin mıık-r iş programına sırası geldiğinde yaptın - bUyük devletlerın taarı uza uğ-rayan mıl· kif edilmiştir. 
iç \ ~ııkunlık, Vilayet gelir~eri itibarile sadiyle mahalli işler müfettişlikleri ku- la~ağının tabll _ bulunduğunu, vııa.yetin 

1 
letle. e karşı olan ~esuliyetlerinl ortaya A ,·anı lmmnrasında sualler 

Tip ~kttdroyu dört kısma ayırmıştır. Se- rulmasını kabul etmiştir. Bu müfettişlerı'bUtçesini.n darlıgı dolayısile bu glbi. mu - 1 koyaca~tır. Yeni. ?ır dünya boğuşması- Londra, 17 _ Avam kamura~ınıJl 
nelik ' geliri 500,000 lira olı:ınlar kadro atlı ve gezici olacaklar ve bunlara maaş-ı azzam köprülerin yapılması mümkün ol- na manı olmak ıçın Sovyet Rusya bütnn dünkü içtimaında Liberal mebuslar.taJJ 
cetvelinde azumi olarak te:,bit edilen tarından başka yem bedeli olarak ayda madığını, vi~a.yetçe yaptırılsa_ bile ancakJaali~e~ini. sa~retmekte v~ evvelce ~l?u- Bay Mandel, Fransanın Çekoslovaldıır• 
memur adedile mattş nisbetini aşmaya- maktuan 15 lira verilecek ve ayrıca a~ap köprü ıaptırılabilecegini, ahşap ğ'u gıbı şırndı de bu vazıyetln temınıne karşı olan taahhudulı dolayısile lngHte· . 
cak şekilde kudrolurını hazırlayacakldr- harcfrag ve zaruri. masraflar diye bir J;cöprUlerın ise iki sene sonra harap olarak , hazır bulunmaktadır. Bu maksadın temi- renin ne suretle hareket edeceğini ı;ol'" 
dır. Kadroların hazırlanmasında Vilayf şey verilmiyecektir. Bu müfettişlerin va- ~arfed.Uecek paraların heder edil~ş sayı- ni için evvela büyiik devletler noktai muştur. · 
tin geliri,· kttza aded.i 've bugtlnkü fili zife ve selllhiyetleri istihdam şekUlerl ,ıa~ağını anlatmıştır. Bu izahatı mUteakip, nazarlarında bir iştirak Mevcut olup ol- Başvekil Çemberlayn, notanın :ılıll' 
hııli esas tutulacttk ve hfç bir zaman ayrı bir talimatnam~ ile' tesbit olunacalr müteferrika encümeninin de mütalaası madığını anlı:ıma){ lazımdır. mUşterek bir dığını teyit etmiş ve Fransanın bıı hll' 
ihtiyaç· hududu aşılmıyar.aktır. ·Bu 'kıs- ve lç Bakanlık tarafından Vilayetlere teb- veçhile. köprü l..şleri hakkında Nafia ve hareket olmazsa bundan sonra panik susta bir cevap istemiş olmudığını b<·yaıı 
ma giren Vı1D.yetlerde idttre ve besııp liğ olunacaktır: mektep l.ş.leri ·hakkında da Maarif Ve - başlayacaktır. etmiştir. 
memurlurına verılecek senelik maaş tu- ka.ıetıerinden temennide bulu~ulması, Çekoslovakya bir hücuma maruz Buy Mandel lngilterenin nokta;n8ıurı· 
tttn' umumt gelirin en çok yüzde onunu Memurların azamı refahı kasabaya getirilecek su için de Imar bir- kalırsa Sovyetler birliğ"i bu hUkumetin nı blldirir bir kararın alınması icap et· 
ge\.miyecektir. . Tip kadrolar idare ve hesap kısmı- ~:~:~;:.:ıdı~ının temin olunması ka - yanında harekete geçecektir. tlğini beyan etmiştir. 

İkinci tipe giren Vilayetler gelirleri İıa dahil memurların terfi ve terfihleri 4 ~ ç~~ ı~ıntakası dahlllndeblr ka- Yahudi dükı\nlarına İşçi mebuslardan Bay Beykor }'raıı· 
500,001 den 1,000,000 lirttyı.ı kadar imkanlarını Vilayetlerin malf durumları- za teşkili hakkında Erzurum üyesi emekli Jşar..t konuyor s~ hükQmetinin bu hususta lngiltereniıı 
ohmlardır. Bu lnsmtt dahil Vtla.yet kad- na göre azamı derecede derpiş eylediğd albay Ahmet Gönen tarafından verilen Viyana 17 (A. A.) - Kollarındaki kır- muzaheretini isteyip istemediğinin ta\'· 
rolarının hazırlttnmasında · ·yukarıdaki gibi servislerin başında ve hususi muha-1 takrir okunduktan sonra başkan : mız ıgamalı . haç işareti bulunan gençler zihin! talep etmesi O zerine ÇemberlilYıı 
esaslur göz önünde bulundurulmuk su· sebe memurluklarında kullanılacak me,. "B tak 'ır ok . 

1 
d dl 

0 
d bl yaptıkları nümayişlerde yahudl tüccar - ı beyanattan istinkaf etmiştir. 

• • w • u r ç yer n e r . ra a r 
retile senelik mattş yekunu umumi va- morlara yuksek maaş ve bır metot da- kaza teşkili asayl.ş noktasından da mü _ 
rldatln · eiı çok yuzde altı bnçuğunu bilinde tahsil. derecelerif:!e, ehliyet ve hLmdir. Halk ta bağlı bulundukları ka _ 
tecavüz ettirılmeyecektir. · · kabili.yetlerine, hizmetlerine göre ilerle-1 zalara gidip gelmekte çok mUşkülM çe _ 

Üçüncü tipe dahil Vilayetİerde de mek ımk~nını da .temin etmiş bulunmak- klyorlar. Binaenaleyh mı takrir münde -
aynı esıtslur göz önünde bulundu:u!mak tadı~.. . recatından bahisle Dahiliye VekA.letine ve 
suretile kadrc.ılttr hazırltınucak ve bu Bakanlıkça hazırlanan tip kadroya Umum? Müfetti.şliğe temennide buluna -
Vilayetlerin verecekleri senelik maaş 

miktttri umumi vttridutın en çok yU.zde 
beşini geçwıyecektir. Bu tipe dahıl VL 
laye~ıer gtıhrleri 1,000,001 den 1500000 
luay tt ktıuur oıanltıruır. 

1Jörauncü tıve gıren Vilayetler ge
lirleri l,5uu,U01 dtın yuırnn olun Yıla· 
yeUtm.lır. lıu Vıiayeıler de yukarıdaki 

esuı:,laiu göm kadıoıarını . htıı.uluyacuk
lar v~ vtıreceıderı Wctaş tuturları uwuwi 
Vtırı<iölın 4 bu~ugunu u:;mııyctcaktır. 

luure ve tıeı:.ıtp kadrnıarında ücretle 
kullaııııaıııarn venıllltkıe olun . sen1:11ıK. 

ücrt:t tutar1uu • .uııwııt vtıridatın yUzde 
tı~ı bu~uguuu ıışwıyucuktır. Y tılnız t.ıuzı 

V Hii)tıUeı· L>U nauuın Us1uncı1:1 Ucr~lh 

JlltH.ııu1· ı-.u.ı.Janıuukta olOUktarından ~37 

göre varidatı beş yüz bin bir Uraya ka- ıım.,, • 
dar olun Vilayetlerde hususi muhasebe Dedi ve Başkanın bu teklitı milttefi -
müdürleri .40-45 mahalli idareler mUfet- ken kabul edildi. 
Uşleri 3?·~5 ~~ridat m.fldOrleri v~ birinci · 5 . .::.:. Elyevm yapılmakta bulunan e-m
~U:"1e~yızler 3;:,, ikincı ıı;ı~mey~ız~er 30, raıi. zühreviye ve cildiye hastahanesi adı
bırıncı . sınır mem~~lar 2o, ikıncı sınıf 1 nın (emrazı sariye ve zühreviye hastaha
memurlar 20, Uçüncu sınıf memurlar 17,5 lrı.esi) şeklinde tashih olunması ve yatak 
katipler de 16, 14, 12 ve 10 lira asli maaş· adedinth buna göre arttırılması hakkında 
ttlacıtklardır • Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vek:Aletlnin 

Vandalı beş yüz bin ~ir liradan bir emirleri üzerinde görüşüldü. Bu emrin ye
milyon lirı:ıya kadar ohm Vilayetlerden rine getirllebilmesi lçin yatak adedile be
bususi muhttsebe müdürleri 45·55, mua- raber ona göre doktor, hastabakıcı ve ha
vinleri 40, mahallt idareler mUfeltişleri deme miktarının da çoğaltılması icap et
ve varidat müdürleri ij5-40, lıirinci mü· mekte ve bütçenin darlığı ise buna ma.nı 
meyyizler 30, birinci sınır memurlar 25, olmakta bulunduğundan bu senelik yine 
iginci sınıf memurlar 2J, üçüncü sınıf eski kadro ile ve eski şekilde idare olun
m murlıır 17 ,5 ve kalilJlar de 16, 14, ması kararl~tırılmı.ştır. 
12, 10 lira asli maaş alacaklurdır. 6 - 929 senesinden evvelki sene-

ktıuıvJarı aynt:ıı wukaluza edııtcek, yal-
nız ıu Utıncıı vukuu.uua bu ıu Uııhallere lere ait borçlu mükelleflerin bu borçla-

Kadro Ya:dyeUcri nna mukabil münasip görülecek yerler-
yeuıutı uc1el1l ıutıwUr ulıııwıyaccıt~tır. 

. . de çalı;.tırılması hakkında Nafıa müdUr-
~1~11ıu1·ıa1· ııch.~ur uıau~ a1Uca1.lar '? Varıdah bir mılyon liradan bir bu- lllğ" - teklifi müzakere ve kabul 

Tıp ku<.truıunı göre kauul ctıtvelle- çuk milyon liraya kadar olan Vilaytt- d"lun.unt. 
h t h b l 

. 
5

_ ... 
0 

e ı mış ır. 

rinin ncııuJaııwu,,,ı sırnsınoa Vılay~tın lerde usus mu ı:ıse e müdür erı ::>-t , B d ra müzakere edilecek 
g1:ıurı k.u:t.u aut:aı, kttı.ctıtıun buyül\lugu muavinler 45, mııhttlll idureler m,nrettiş- ba ka unbi~n işso~almadığındao meclisin 
vtı uaı.u~ı ıırnytı~ u1:1r1:ıc1:1sı daimtt ~öz 1er1 ve Varicıut nıOdürleri 40 45, şefı.er şl k ek" içtima aünü için gö-

40 b. . 1 .. . 1 35 'k. . ü ge ece sen ı o 
önwıu~ oulu.Lıuwuı<lcah.lir. , ırınc mumeyyız er , ı ıncı m - rüş5lmüş ve gene bu sene olduğu 

.Hakauıık, kuzultır için hazırlanan °:1eyyizler 3o, memurl~r 2.5• 2J 17 ,5 ka- gibi Şubatın birinde toplanılması karttr
kadro l1.lHtır111ı nuıusun esasına göre ha- tıpler 16• 14• 12• ve lO lıra asli maaşı laştırıldıktan sonra bugüne ait zaptı 
ıı:ır1cı11111iur. tiu h.tıllıo tıvıtrıne göıe nü- alacaklardır. · · hazırlamak ve daimi encümen intihttbı 
lu:,u ~5 ı.ıın kctC1ctr oıan kazalartt Varidatı bir milyon beş yüz bin bir yapıllmak nzre celse yarım saat tatil 
buı:,uı:,t nıuııast:btı memurları 17,5 liradan yukarı olan Vı14yetıerde husus~ 1 edilmiş ve bu tenefrus esnasında meclis 
\ı ... rıuat llıtıuıuruuı lö, tobahkuk v1:1 mubusebe mlldUrlerL 70 80, muavinlerı salonunda bir hatıra fotoğrttfı çk.ilmiştir. 
teıb;)ıı nı~ruuıhın 14 1:1r !ıra uıı.lt maaş 55, mHhttlli ldııreler mOfettişlerl 45·50, İkinci celse 
ıt1ttCctlüaroır. !lıütu!'>ll 25 bindtn CO bıntı şefler 4o, birinci mümeyyizler 35• ikinci Yarım saat teneffüsten sonra Daimi 
lı.tıuur uınıı kcıicııaı uu huı:,u;)t wutıuseb~ mümeyyizler 3o, ' memurlttr 25• 201 ve En~Omen azalan seçimine başlanmıştır. 

Bayrağımızı 
sevelim 

("Üst tnrafı 2 incide) 

Ağri Noterliğinden : 

_AGRJ NOTERLIGi MAKAMINA 
Sayın Bayım 

Ağrıda mukım esnaflıkla n.cşgı.ıl 
Bu uzun izahattan maksat , bayrağın Erzurumlu Ali Remzi tarihten bir baf· 

hasılı bir hesapla yapıldığına dair bir flklr ta evvel MnhrOmle fotuğratı~ 
vermektir . Bayrak yapacakları hesap küı- 1 alarak Adli yollarda işlerimin takibi 
!etinden kurtarmak için bayrak kanu - için vekil tayin ettireceğini söyleyerek 
nunda ikinci bir cetvel daha tertip olun- aldığ'ı hı:ılde bug!lne kadar iade etme· 
muştur ki bu cetvelle be.ş dakika içinde diğinden ve ~ku bulan talebime kar: 
istenllen boyda bayrak yapılması müm - şıda vereceğım diye oyaladığından f)epJ 

kündür. · · . 1 haklı olarak şüpheye düşnrmüştUr. 

Erzurum k 11 · 
1 

ö- t 
1 

İşbu mühürle hiç bir kimseye se· o u arı res m gre men d 
· M. tlLKİh\IEN n.e im olmadığınd_ım ibraz edilecek ve· 

sıkanın da hükmu olmiyucağını ve ye· 
HAMİŞ : · . . . niden yaptırdığım mührü aşağ'ıya vaı 
ı - Erzurumd~ki terzilerımlzden ve-

1 
e~ lediğimdAn eski mührümün kıymeti 

ya her hangi bir müesseseden pratik ola- , bulunmadığını her kısım mıılQmi olmak 
rak bayrağımızı yaptırma~_ istiyenler 0 - üzre dört nüshadan ibaret bulunan işbu 
lursa, cumartes.~ günleri ogleden sonra, ihtarnamenin bir nüshasının yukarda 
hatta. pazar gunleri sabahtan akşama adresi yazılı Ali Remziye tebliğini ve 
kadar beni Qrducvinde bulabilirler. Ken- bi ü b E d h-'1 
dllerine amelt olarak bayrak yapmağı bir ,, r n s.1ası1n1 ~n rzurubmi 8 ~ çhıkan Dod~ 

f bili 1 0azetesı e anını ve r nus asının a· 
şere r m. irede hıtzile dördüncü nashasmın bit· 

2 - Erzurumda. kanununa uygun cins tastik tarafıma iadesini dilerim. 
ve renkte bayrak kumaşı yoktur. İstan - 26 _ 2 _ 938 

Ağumn Sıddık/ye mahallesinde 
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buldan gelen bayraklar çok pahalıdır. 

Belediye 2, 4 çapta iki top kum~ istan -
buldan sipariş suretile getirirse, şUphes.lz 
dir ki terzilerden maada, bir çok ev ve 
mağa~ sahipleri de belediyeden bunları 
derhal satın alırlar veyahut manifat.u - Haricen tanzim kılınıp tıısUk ve 
racılarunızdan bir zat bu kumaşı getirt- tebliğ için memuriyetimize getırilen işbll 
sın. Emin olsun ki ziyan değil ka.r eder. ihbarname altındttki mühOr şahu ve 

M. tt hüviyeti mahkeme eski başkatibi CeUil 
---------------- Onsal ve zıtbıt katibi Mustafa Ôzderoi· 

r'in tariflerile anlaşılan Sıddıkiye ına· 

Doğu Beyazitte yakalanan 
hırsız meuıurtan ıo, vu.rıcıat Wtılllurfon 17,5 17 ,5 katipler de 16, 14, 12• ve lO lira Gizli rey ile yttpılan intihap netice-

tcıhukkuk ve t1:1hı:,ıl memurlarımı lô asll maaş alacaklttrdır. sinde 22 rey ile Bay Hadi (Erzurum), 15 Doğu Bayezit, [Hususi] - Bundan 
lıı:a uı:,U mattş tııac~btır. Nurusu 50 bin· - Bukanlıkca hazırl~dığı tip kadroda rey ile Bayı:ın . Aliye (Oltu), 12 reyle bir müddet evvel iki be~~. memurun 
dtıu yuKan k<lzuıcır' ua hususi muhaı:,eoo dort kısma ayrılan Vilayet hususi ida- Bay Asaf (Pusinler), 12 rey ile Bay Ah· bir hırsız tarafından evlerının soy~ldu-

hallesinde Mukıme Rasim karısı Abrnet 
kızı Hnsnanın olup huzurumda mChüt· 
liyerek tastik ve tebliğ-le gereken diğer 
muamelelerin yapılmawn ister olduğunıı 
söyledi. Bende bu arzuya mebni dört 
nüshadan ibaret olan bu ihbarnameyi 
lastikle bir nüshasını muhatep Ali Rerıı· 
ziye tebliğe gönderdim diğer bir nQsblJ" 
sını ilıln için Erzurum Doğu gazetesine 
yolladım uçuncü nüshasına HUsnaY' 
verdim dördUncüsOnüde tastik ederelC 
dosyada sakladım. 1938 senesi Şubat 
ayının yirmi altıncı Cumartesi günUdllJ'· 

. • 1 1 v· rıuut wt:wuıJ · rı 20 relerinde çalışan memurların sayısı da met (Hınıs) Daimi Encümen azalıklanna ğ'unu ve hırsızın karlarda bıraktığı ızler-
11.lelllu(.ı.au ~;:> a d , . 1 k d' . b'l · · l' 
hıucıKkUK ve tu~ıı nıewur.ı.ıırı 7,5 lıra ayrıca gösterı ne le ır. seçilmişlerdir. den evinde yakala?d~ğın_ı ı dırmış ım. 
asil wacış aıuculdarllır. ~uıusu 50 bınden Seçim bittikten ve zabıt okunup ka- Hırsızın muhakeme~ı. bıtmış., suçlu~a ya-
yukttrı kazalar· buınci, 50 bınle 25 D Q ~ u bul edildikten sonra Vali Haşim İşcan, şı küçük old~ğu ıçın 7 ay 23 gun ha-
bıu araıı.ıuoa olanlur ikinci, 25 bınden \.:1 kısa ve veciz bir söylevle azalara te- pıs cezası verılmiştir. 
ıışttğı vlau U!iOııcü tiptı dahil edılecek- . iLAN .TARİFESi şekkürlerini bildirmiş, J1!uhter~m halka 
ıeı· v., kaza ııı1:1wurıauuın sını . ve dere- 8 iıcı sayıtada santtmi 25 Kuruş selAmlarının ultıştınlmasını ve her aza-
ctıleri bu esıısa göre ' tesbıt oıunacakUr. 7 50 nın kendi dairei intihabjyesindeki hem-

::u 1 · 1 / · 1 k ? · 6 • • • 75 • §ehrlleri her hususta tenvir ve irşatta 
• eıuur ar 1 ası ,..a ışaca · • 5 : : : · 100 : bulunmalarını rica etmiş, gelecek sene-
Bakanlık tip kadroların httzırlanma· 4 · • • • 150 • lerde vil!yetimizin daha mamur ve hal· 

sındttn, şıwdıye kadttr ayrı adltır altında 8 • • • 200 • kımızın daha müreffeh ve mesut olması-
~ pullanıhm hususi wuhasebe m.emurları- 2 • • • 250 • nı temenni ederek meclisi kapamıştır. 
nın mewurluK ünvanltırıııı yuptıkhm vtt- 1 • •. • 400 • 
zifeye göre tttyin ve tesbıt etmek nokttt- ııan verecek kimseler DOÖU Gaze• 
ıını göz önünde bulunaurmuşmr. test İdare Müdürlüğüne mOracaat etme· 

Husust muhasebe müdürleri, Vil!yet tldJrler. Devam~ ilftnlar için huaust 
hususi muhttsebesıne aid butün işlerin tarife tatbik edtlır. . 

zi ·ct esine memur oldukların- K_ırmızılı ilanlarda tarife bıt misli 
tttn m ve ı ttr . .. raılasıle alınır. 
dttn muhasebe kudrolarına duhıl botun Adres detiştirmek 25 kuruşluk Qc· 
memur ve müstahdemler müdürün me- rete tabidir. 
suliyet ve murukubesi altında iş gör~- DOGU Abo t •f s· 
ceklerdir. Varidatın tabttkkuk ve tuhsıl ne an e 1 
iılerl müdürleri tttrufındun aid oldukları ~!~e~g~ğı ~ ı; Lira 
bürolara gördürülecektir. Bütçe muka· uç aylığı 4 : 
veleler, hali mali cedvdlleri, icmaller, Bir aylığı 1,50 • 
ayniyat muhasebesi, mübayaalar, istatls· ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 

TAVLA 
Müsabakamız 

(Öst tarafı 1 incide) 

Galip gelenlere bir puvan verilecek \fa 

neticede en çok puvan alan birinci olarak 
ilan edilecektir. Gazetemiz şampiyona 

kıymetll bir cep saatı hediye edecektir. 
1 Yarınki nüshamızda birbirlerile kar-

İspire telef on 
lpir kazasının merkeze telefon ile 

raptı için muktezi taksisat kabul edil
mi11tlr. 

Türk tarihi kurumu 
neşriyatı 

Ankara 17 ( A. A. ) - TUrk tari· 
hi t~tkik kurumunun neşrettiği kftabın 
üçüncü ve dördUncü fasikülleri de neo
redtlmiştir. Bu fasiküllerde kurum As 
Başkanı Bayan Afetin, Büyüle Şef Ata
tUrkün haytttına, meşrutiyet ve ittibttdü 
terakki devrine ait bir yazısı da vardu. 

Sahip ve Başmuhanll1: 
CİHAD BABAN 

tJmum neşriyatı idare eden nu İşleıt 
Müdürt1: BAllADIB Dt1.J,GDı 

26 - 2 - 91!8 
Tarlcige Cahurigeti Af1rı 

Noterli!}i 
Şahit 

Celili Ünsal 
Şahit 

Mustafa Özdenıif 
( No. 182) 

Erzurum Demlryolları Onuncu 
Müdürlüğünden : 

lşlıfllll 

Erzurum mağazamızda mevcllt 889 
adet boş gaz tenekesi Açık artırma sıı
retile satılacaktır. Muhammen fiyat··· 
Beher teneke 15 kuruştan 150 liradır· 1• 

Taliplerin yüzde yedi buçuk teııı,t 
nat akçasile 25-3-938 Cuma günO sB • 
15 de Erzurumda işletme komfsyonuP 
müracaatları lazımdır. 

.. ı• 

tık, slctı ve maaş i§leriyle husust mu· Senellti : H Llrı 
ttıbo oıntakt uıuaaıeJelotl bir ttfin IJtl Ubl' : t4ı • 

tılata~ak çiftleri kura çekere~ UAq 
•«tfftlı. 

Arzu edenler tenekt1lerl işletme .. 
... bannda raıeblUrJır. (No: t58) 4·' 


