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Patll'-ıldt11 1e uda ber f tuı çıka1 

llayıaı ller yerdr 5 kuruşt11t 
~ 

SAYI: 1 ~:! 
--- ({!; ELiK GAZETE 

B111l•ayn yaaıl1r fHI •eril••• 

liaiayda 1500 Tiirk askeri bulunacak 
. BUTON FRANSIZ GAZETELERİ --·-Bu şerefi kim -
'- ANLASMADAN MEMNUN kazanacak? 
D~ğuda gençlik 1 Hataydaki askeri heyet 
D ını diyarmı gezerken Atatürk in - k • 

ltııabının bu ko::n v:ıt:ın parçasuıda A kara a hare et ettı 
t\: !e~~~~.i~:tıı~d~::a~~~!~ı=a~ n y 

1.. fe~r. Asırların ihm!ll ettiği tu el- ----------------

~ la.<:tndn blr Ç-Ok yenilikler vUcudc F ransı% Hariciye Nazırı Fransız aaze-
ltı ar.a yerde dcrın bir ib~luğa ja • 

! Cclilmektatir. ( tecilerine mtihim beyanatta bulundu. 
t ~11hlelif meslek ve S!lnat erbabı t.iirk • 
C L bıı kahramanlar diyarına karşı uh-f Par·!', ~'J. (A A ) - I-lu•s aj n•ı bil- arılrıtmışlar va verd1kleri hah ·ita b·r iki 
lli ı ,cı.uşan borcu edada tehallik göster-. d iriyo ·: 1Auf.'.Ü • "a •t 1 \ ~O da Hı.rlche 2iin ıa·fında Surir•, Pra• ~;ı ve TOrklJ• 
~ lr Mesen: 63 nahiyesi olan bu • ı:-z r•t'rıde T~rklyı Hüyük Elç"al Bay araıım~a b'r hudut anıa,ınasmın hıza 
ı~.c bı a nuntakada yi.ıksek tahsil gbrmi"ıı} Fuat l>anz.' a llaric ye Nııziri Uay Bone 

1 

edilect~int k:ıydectenk Halayda ceryan 
' r nah:ye müdürüne ve hattfl lise gaz lt c ı. ri ki bul rderek. Halay meıel•-ı' edd n aüzt k relerinin d ~ nıtkılenditint 

~ bitrlmişlere te~:ı.dlif olunamaz. •inde TU·l-iyf\ - Frın«ı ara.sım'a yap·- bıyan etr.alştir. 
ın n.ı. halkından old·ıklan halde dok- 1.an 4 n:atld•lilı: ;ı.nlaşmu nm mahtyıtlnl ( ~lttarafı :J ihciiılı) 

ıencıı s ve diğer ıne&ek erbabı 

l 
r n"ıektcpten .rıkar cümaz kencıl 

•l' .. . 1 
l nn y:ınt!şmaktan z!yade daha 

.ı.r kanu.t:e k:mforlu yerleri tercih 
1 

P .~ZAR GÜNKÜ TÖHE~LEH 

en h."ilçUk ~l!:r ru·kasında yaşayı} yo-

Erzurumun imarına büyük bir hızla çalı~ılmaktadır. Her gün 
yeni eserler vücude getirilirken, bu işte devletin azami yardımları 
sebkat etmektedir. Ancak, biz bu hızlı kalkınm:ı davasına, halkm 
da iştirak . etmesini ve a ,ırlarca ihmal edilen bü güz -1 memleketin 
inkılabın süra tile kalkındırılmasını istiyoruz. 

Sayın Tahsin Uzer ve Erzurum Valisi Haşim İşcan bu müna
sebetle, halkın ve servet erbabının hemşcrilik hislerine hitap edi
yorlar ve diyorlar ki : 

- Mimari ve tarihi kıymeti itibarile Erzurumun en güzel 

1 
mevkiinde ve en iyi eserlerinde ı bulunan İbrahimpaşa abide!inin 
etrafını harabiyetten kurtarac~ ~ ve buraıını güzel bir bahçe ha
line koyarak bu tarihi ve kıymetli eseri meydana çıkaracak vatan
daş, Erzurumun imar tarihinde mühim bir mevki tutacaktır ve 
ismi o bahçeye verilecektir. 

Memlekete, memleketin kıymetli abidelerine, memleketin inaa-
rına hizmet etmek ve bu arada vatandaşların ve büyüklerinin 

1 
takdir ve teşekkürlerini kazanmak istiyenlere ne güul bir fırsat. 

Haydin, Erzurumlular vazife başına ! 
llDı&I ..,. 

Yaz K şularının İkinci H~ftası .rr lr. ı t:ınbulda ve daha büyük yer- Erzurumun .ı·kı· bu·· yu·· k 
"ra t:r:rn bir ç:ık lise talısilhü bitir-

·, ;~~le~~·-~1:1:1~~d\~~ ~:~~~~y:~nı~ gününü tekrar ya~adık Pez:ır gOnkO et koşular1 
. t, tyin'> 'töyle büyükşehlrle:dc kal- 1 ~ tah m ,. n lerı· m ·ızde ne kadar 

• ·t''n bln bl.r ıtapıyn ba<J vuran, iltı- ---------------
11· d • b 

he: " ile:::."n me~lek ve san'lt nsn:ı ı . •• l t h l K d H .. k" 
.. ayn, oı:ıukl:ırı mcvkle çıknm:ı - AT ATURK'e san .~1 .. ap1s1n a, u u- ı·sabet ettı·gv ı·mı·zı· gösterdlil 
:ter• tr c!t'') gidiyorlar. met onund~ ı:e tabytıdal 1 

l)ığucıa bir kaç vUftyet hn~l!lhnne::.ı Minnet ve şükran Y~pılan ıne~asim • 
l a7l~lı için iki yüz elli lira ücret tek- telyaı ıları . hey. ecanlı oldu /!tinci /to_t:uda bir at art hatası yüzünden 

1 
ll~uğu halde ıbu yerlerin uzun za - ı ; 

ı+. ~linhal kaldığmı duymaktnyız. s er- Jıtuır ,.nr ü Erzuram ikt biiy:ik ve ihtilaf Clkf t Ve bu ko~U y·apzlamadı 
il' 

11
" lışan mühendis ve doktarlnrdan 1 Erzuruma Ata türkün ilk defa , T 

'Oıt\ tırihi i[Ün!lnü ·J h111t·ruını taziz Pfınl,~I:. 
-v~ arının her hangi. bir müte:ıhhıt gelm!lcrinin yirminci yıldünümü 
<. '<l tlncte vey" bir ...trkeıtte t·tl"lınmnöı U U M Atıtü•k 3 'l'•mmuz 19H~ yıhrvta 

1 .... "' 1 münasebetile çtir.cü. mumi ü- Erzuruınıı tik rlefa teırif et•işler v• h•· 
'<l • r hayatından uza:kla~ama'{ i1;.n fettic Tahsin Uzer ve Vali Haşi• " · ~ etie&eldlklerlni gönnekteyiz. K:ıru- -r rı a yr.nı Türklyenirı temeliri kuroıalt 

l ına kaymaıkam tayin olunan İ;c;ın tarafından kendileriae şu r Alltar:Jfı :.! inr.ii~ J 
ıt lah ,u gÖrmUş ü~ genç id'lrc:inin telsrraflar çekilmiştir: -------
~ l:~~~r ny fasıla ile !stlfa c".l::rr!k 

, Znıetın~ ,.,itmek !stemem"l!!ri b'ı Atatürk, Rciıicumhur 
il' t lakklni; gençlik ruhunda~ı n ~- lstanbul 
·• 1.nı &ö..:.teren açık bir dava~ır. 19 yıl evvel Atatürkümüzün 

l.ııuı~ıır meslcıl{ ve snnat erb:ıbı türk Erzuruma girdikleri bugün başta 
:ı ordunun bir kıtası ve bütün Er-

th C1oğu illerine böylece Uı.kayl_kn_ı-
lııı; 

0 
"• a.Itı.ka gC:stermeylşlnde en bilyiıl~ 7urum halkı, memurları ve mek-

~ ltı ~gU1 evlfltların şal'\kl görmemesi tep yavruları hazır olduğu halde 
«~esidir. Halbu."<i Ti.ır.k istikltl.l!- derin sevinçlerle tahattur ve Bü-
ıı lturıuıuş sesi Erzurum şah1ka1n - h'k 
~ltschnlştır. İki asır süren 05 _ yük. Halaskarın Erzurum şa ı a-

~ Qarıık muharebeleri 1tiu toprak- larından yükselttiği kurtuluş en-
l'tı ~~. on binlerce tü11k evlfidı ou ~in duyiularla yadedildi. Bel~'h t!e gömülmUştür.Sank"mış. 0!-1 diye Reisinin İstanbulkapısında 
~~lan, Kars, .Ardahan yaylnl~rı ve bir genç muharrir öğretmer. in 

~~~ ~ 'ba~an başa. zUmrUt 'kıyıl':lrı Cumhuriyet meydanında söy;e-
.~·~ ,tı ayrı ayrı birer cenneti k:ıdar 

l 'n;ı doyulmnz yerlerdir. Ti.irk gen- dikleri nutuklar Milli Mücadele 
tatiht U.lıkeyl göstermek, gınavı tarihinin ErZ"Jrum yaprağını te-

~ t~ Ue dopı:Iol•ı bu g'iizel t.opr:ı'klnrı rennüm eder iibi heyecanla cic.-, 
a ~ hükumete düşen 'bir vazifedir. lendi. ·Bütün Erzurumlular o ta-

------
FIKRA: 

Devlet zarfı 
H.arilerimizden birinden gelen bfr 

ı mektup ka~ ~ündenberi masam111 üzeıi•ı- 1 

dt• sürükleniıl duruyor. Muhteviy.ı.tma b .ı- t 

ı J..ılın<'a ayanı dikkat olmıyan bu mektu11 1 

• 'füı-l<iye Cumhuriyeti hükümethı filigra - 1 

ı nını ta-:ıyan bir kağıda ve zarfa yazdnıı'i 1 

olması itilnrile alakamı celbett i. I 
l l\lektup sahibinin verdJği adrc~ten ~"'' 

1 S('rl'est bir meslrğe mensup olduı;-u anla - 1 

1
-ıılı) or. ı 

Dcvlt•tin kırtasiye levazımı bih:le el- ' 
ı den <>le dola~acak kal'1ır bol ınudnr a~ı -

1 
ha? Zannetmiyorum. F.kserisi chsarc1an 
gelmekte olan. bu malzeme icin "arfedih·
<'t'k paramız )·ok .. üphesiz ... Buı ıı •atmı·n 

her halde dc\'let kağıdına, devlet kalem; -' 
ne, zarfma tesadüfümüzü başka bir sebchi 

Ağrıda iki bina 
daha yükselecek 

IMtlf ettiıi umumilik 
büro•u bu yaz 
bir köyde çalıfacak 

ı Müfeıtişi UaıumiUk bürosunun bu 
yaz b'r iki ay Hopenln ArhavJ nahiye
sinde kurulup çalışaceğı fşidilmlttlr. 

1 Bu suretle doğru 1an doğruya köy-

1 

lü ile teaıas edfllll1ek köy kanunu tatbi
katındaki tayda\ar, muvaffık iyetler, nok
sarılar tesbtt edilecektir. 

1 Başvekil 
! • 

ı lstanmbula gitti 
1 

j Anke..nı, 4 < A.A. ) - Başvekil Ce· 
tal Bayar lstanbula hareke t etmiıtlr. 

h r er Slnıtt:ı:n meslektcin yüzer ki- var: \':.wife hi'ileriıniı z:ınf ... Harckatımı l . lan V11li · i Hil•Jıan TEKEH 
•, et gençl.tk lk~tnes1 .başlarındn ho- rihi günün zemzem esile elleriniz- ü?erinclc vit•c'ı1111mı.zın kontı-olunu te'.Ji-; A1r [ 1 r - l v · ı - t . ı 

Us d k A k k r ·r ' ~ . - 6 •1, uıusı - ı aye mc rıı:e-
ıq t:ı.tıarı o1duğu ve aralarında en öpere tatür c emt ı a ı- ctm<>l!t> hala nedense muvaffak olamanıı- . d . k ''t k l !.>?Sil 

Yenid•n bir 
zelzele oldu 

·~ l\tbu"t 
111 

, b 1 d ,..., t d"l d'l . , ... . .. t" 1 k zıı c ırşa•ı <' sı ır eyJ oru an 
..._ ll,-ı "' ıntimess erı un Us ı ye ı e ı er. l !! ız . :.ızıteyı suı ıs ımal me humunu eıı- l' k .f,. d b" 2 > 5 ı .ına 

1 
i . .. . nt · eş .ı aygır eposu ınası % .:., 

nat P mevsimlerde doğuda b r u·· ç·u· ııcu·· Umum·ı Müfettiş llı knfam17lı gore ga:vet dar bır m:ınall ı ı. •1 • .14 . t? 1. k ·rıı tı•· k 1 ~Prn i "d ı . d " . no•sanı e ve ., :> - ıra e"t .. ~ u 
ili..,. alan ve memleket n ı ar . r.:nlıyoruı. Anc•ak pek vahım hfı ı"elerı l • l 1 ? ı. 9n vtl no'·sa-

ethas 1 h 1 11 t Tah•in UZER . ; a~ı da 0·0 - a ııruş ._, san m 1'-
?tı ı ayat'i mevzu ar e ema- :ınlan~a ~okuyor, bır çokların ı bunun h:ı - 1 h 1 il t i 

tı eıerı; kasa':>aııste. köylüslyie R•ı"s'cumhur .. taıu-rk . . 1 k nt.e i a.e ed m sl r. • :rn J'l l ııc:ınc c hıra l)'OfUZ. ' . :\1 kt bt 'h ' dil l K k r 
'l:ıt n eınur.Ue h~~Sbılml etmelı:rl j .tan bul llfıdiseve hakiki kıymetini verer<>K .' e e n 1 a c e m:.e . ~~8 ·ose · 

lstın':ıul, 3 ( AA. ) - Bug-Un Hat 
on dörtte herkes tanfından bi11edllen 
bir znlzQle olmuştur. Zatı.ele mertezlntn 
lstanbulda, 1-40 - 150 kilometre uzakta 
ve ıearkı ct-nbi lstlkamPliDde oldutv 
tahmlrı olunmaktadır. ~ıı \..lr:tnıına ve memleket hesabına çok .. t 1 d. k 1 k · .. .. .. ki D lllerı son derece memmun etmı~ ır. .... n 1 k k k t ' ınıı a ea (' ece o ur•·a gorı_ruz : e\'-

~k~ a~k~~. Bu~reue~~~- M:me eti oruyın, ur aran 1 . 111.-. k t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ın .ı 
1 
etın bir zarfını tahsis ed c lgı ma mt aıl = 

~~l . nnasını anlıy:ıcak genç nıh- bi.iyük dehalarının Erzurum-:ıa ilk ııa .. ka bir "ey uğruna kull:rnmakla devlt·t 
ı 0 • ""Ülkemtzın bu tnr1h1 parçasına h 1 • · · ·· k ltt• v • • ü 'li>·uı aı a as scsını yu se ıgı engın g - ka"n"ından lıir mikta.r pırayı zimmetiııc 
't (lka göster1r, ısınır ve arzı 

\ tter -u-~"•-- - nün mes'ut yıldönümünii coşkun 1 ı!erirmek arasında mahiyet itibarile hh 
\ti ncıa , •:"1ıraman, civanmert Türk 

1 
"e aYı gen.,. subaylnnmızm doğu_ ba- ve sonsuz bir heyecanla tek kalb 1 rark yoktur. Böj·le clm:ıkla beraber zinı -
ıt ~in~ et'ln\yerek v:ıtan ve millet hali :ıde kutlayan Erzurumun ni- 1 mete para ı;-eçirmeğl _ suc· telakki eden 

"e ö cemiyetin \'a"ati nhlüki de\'l,.t zarfını hu-
~ l'ltta .... . g ~tere ge1diklerl fedakdr- hayetsiz bağlılığım yüksek saygı- 1 - - 1 . k 11 - ·· 

l 
~lı ı..ı 4 Urk gen"'li"'t d.ava.&ı yolun1'.l sust ış ermek u anınagı nazarı musa -

.... r ". 6 lanmla arzederim. · ": erb nıısa1dir. Aynt <lUşünce diğer ınahn ıle kar:ıdıyor .• 
~ a.rıa abına tnttkal e:llnce 0 znmnn Vali ve C. H. P. 1 Hu müsaınahıı ortadan kalktal'ı \'c 
t ..,.<! aYni yoı ve o.ynf hizada ayni Başkanı 1 heı· iki hadise arasmda bir tefrik yapıl -

~' bu;a~eye yUrUnUtmüş olur. Doğt.

1 
Ha,im /ŞCAN ı madığı ı;ün C'emyietimiz matlup yiıksel -

n nıuntaçtır. .._ _____________ __. ıue seviyesine erismi olaeaktır. 

, t • Bahadır D(h.GER 

ACELE EDlNIZ 

Tahrana seyahat 
Gut>le•ıtzin Erwrumrl• n Te/Jriz ı•t> '/'11hrun« tertip etti~i otobus ~eyuhaiin• 

i~iiralı tlmtk iıtcyenlerln müracanllırl duım et11uktedir . Rılflll Knolın ı•e 
'/'r:ıh:wArlcn </.J kll!Jıtl•r yupıl:mşlır. /Ju #Julunmnz fırsatı kartrmnk ltıtemi
ıt·nlu ıre'e l fmf.lidirlf'I'. Çiinkii .<ıdiı kiıililc !/lr lfalmııtır. 

Ayın onuna ksdır yazılınak 18.zımdır ---- _ _..._ 



2 oeGu :> Temmuz t9S8 ~ 

Doğuda yükselen Kız orta okulunun 1 Pazar günkü 
yeni binalar dikişvebiçkisergisi, törenler Pazar günkü at koşuları 

Yaz Kuşularının ikinci Haftası 

G'!rek E zurumda V6 gdrek Do?unun K z arla okulu'\UD dikiş ve biçkl ~ (Üsttarafı 1 incide) t h . 1 . . d kadar' 
diğer yerlerirde bu yı\ r1a birçok ye 1ilsergiii l'dvkalade muva!f.k olmuştur. Bu m~cadelelerine bilfiil ~aşlamışlardı . Bu a m 1 n erı m iZ e ne - I 
h naların temelleri alı m ı ~'ır. Son ihale· sergıyl gezenler hurat ve alkışl: r,n!, 1 munasebetle Pazar günu öğleden evvel ı• sa bet ett ı• gv ı• mı• z ı• go•• sterd 1 
in ve ı ·~mel atmal'1r münasebatile iz.bar c'mek için tHıhınız.1anmak.tadırlar. 1 şebrimfzde büyük mer, sim yapılmıştır. 
Üçn cU U :nuıni Müt1 ıtişimiz T.ıbsin llay·et ediyorlar, ~. U c kü bu) Meras!me tam saat dokuzda Silftb 
Uıer ı:tlalc : d~r Vcldilt>tlfre rşa~ daki s'3rgi hafıad, ki bir ders saatinde yapı- fabrikasından çdınyn bir düdükle İstan· .1 fi 
trl y z lan 11 göıdermi~t'r: ıan işlerle dolıLuilur, az zamanda bu iş 1

1 bul kapısında başlanmış~ır. Bu':'ada bü- l•k • • k d b • f f h f ''ziJnae 
lerin YffHlabilmesl İ <·in mra\\im ve tale 1 yük bir halk kalabalığı, merasime işti· ıncı os, u a ır s ar a asıyu St/ıhfll ı·ı- İçlim'!i M11,werel Vek•ilı:>lint> .1 

!'! Duhit i.ııe l'ekaletirıe beler az~mi der3cede çalışın ş'ardır. Bu rak edece;r olan askeri kıtalar, mektep· •ht ·ı Af kt b k . l maaı 
gayret elbet ılkışlanmarı;a değer, çünkü ler birikmiş idi. Hazır bulunanlar aras n- ı l a çı l ve u oşu yapı a 

Yllz bin lira ile Erzurumda Şehrin sergide tcmurculc halindeki TUt•k kadı- 1 da Üçüncü Umumi MUlettiş Tahsin Uzer, eeıer ) 
en iyi b·r yrriode Myli 'c bir Ooıtum E11

i nın. n ircc zevkleri derhal göze ~· :rpı-
1 

Erzurum Valisi Haşim .İşcan, Ağri Valisi Havanın birdenbire tr:havvülü v~ , tifadeye davttt,ki faydayı taKd~eıııoıi· 
ioşası ka ~adaştırılm·ş viliyetce ihalesi yor • j BUrhanettin Tektır ve Müstahkem ~tevki şiddelli bir ıilzg-arı takip eden sUreklı 1 ve bu fırsatı kaçırmamalarını e ürıJı· 
yapı'ınıştır. !>ün h ılkm s(•vinç da'ğaları 13-14 yaşındaki çocukların meydana Komutanı Tümgeneral Zlh1i Toydemtr yağmur koşu meraklılarının ikincl hafta yelle tavsiye t:derim. Konferans g' 
arasında bu güz~l sıhht müessese temel- ge' ir..iik\eri eserleıi görenlerin memnun naza~ı dikkati celbedleorlardı. / yarışını sevretmelerlne ma~i olamadı.iri aynca tayin edilecektir. 
le1ioi.11 ııtıld • ğını nz ylerim. olmaması kııbi l değ .ki ~ B !hassa çocuk ilk önce kapıya g-erilmiş siyah ;ııer· Merak va alaka ile takip ed ılen t u ko · İkinci Iwşu uııif 

Oçilnl'ii Um ımi .\1 fettiş tak\mları büyük hir z wk \c seyrediyor. deyi süngülerile yırtarak giren müfreze· 1 şu baytar dairesinin her suretle şUkrana İkind koşuya yedi at iıtirak e ol· 
'/'. U/ ER Onlara dalıft ç'>k i ·lna edild iği de sezi · yi ve Atator_k'ün ~üstlerini taşıyan bir I layık ol~n gayret ve ibtimami sayesinde 1 ve hakika ten günün en tatlı koJU~~dı tı, 

lil o·. otomobil takıp etmış ve bu sırada kapı , taın bir ıntızam ~e mükemmeliyet dahi· muştur . Binbaşı bay Hecebln ) 1 ·ıU· 
Ziuı:ıt Ve~;iletir:e ııe /)ahi/iye 

Vekaletine 

J),1:!unu'l z'rai kalkınm~~ında yer 
yer yeri varlık'ar halinde d )~an mües· 
ıeler Erzurumun Aşkale kazasında bir 
sıfat işlasyon •ı ve Ağrıda hlr svg r de
po,u illvAsine karar ve•llmİ$ Erzurum 
va Aj'trı Vi'ayetlerince ihaleleri yapılm ş 
tır. Azimkar valt'e inin hiıımet\e•lle te
melleri atı'an in bil!alarm inşaatı ·a de· 
vam o'unduğunu arzeylnim. 

Üçüne i l"m 1ımi Müfettiş 
T. l/ZER 

Mnarif l'ekıiltiinP ve !J:ıh ı liqe 
ı ·ek;Ue/ine 

Kültü· baınlelerlne hu gün dah, 
çok b•z ~t·ren E zurumda yüz otuz bin 
liraya ihale olunan yenl ilk meklebin 
t,...melleri dün halkın co~kun srö ;teriler 
arcıs·nda ahlmışlH. Ayn• heyecanla yü
rnyen A~·ıda da k1rk dört bin li·a ke· 
ı ' f bedellt b!r mektebin ihalesi yapı'a · 
rak 1nş,sıra başlandı~ını arzeylerlm. 

Üçüıırii Umumi Miifetliş 
T. UZER 

Trabzon auyu 
eksiltmeye 
konuyor 

Trabzon [Hususi] - - Ab1tüık'lln 

e!erlerinden biri o'a'l TrAbzon içme su· 
yunuu ve 900 · 00 lira ilave\ inşıat be
deli keş\fll Trabzon Nümune hastanesi
nin b!ltOn mu ımelel 'ri crin n h ıyete ~rdi· 

itil::'.{ H s lltaıeğe konulmak üzere oldu 
~u bildlrllmiştir. 

Bu itina ço'r yerinde değil mi? Tfırk üzerhde luzırlanan dtreğa bayrağımız Hnde ceryan etmı~ ; gerek kontrol h&yet· tahmin ettiğimiz vtçhHe mutat çe\flıııııı 
kad n na, çoçuğuna bakmanın, çocuğu / ağır ağır çekilmiş ve bu sırada çalınan : l~rinln ve gerek inzıb.t heyetinin m;~~~: ğini göstermiş ve fak~t baY YBk1151~ı 
en glizel tlbiselerle s1slemeni1 z ~vkinij lst klal marşı saygı ile dinlenmiştir. hımmetlerile tribüne mutat oltn h lk Ejderinin seğri açığuıdan yapt'i~1 
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başka biç bir şey vermiı or. Ma•ştan sonra Belediye reisi Ş9vket An; ~~n önU alınmış ve. bl~ surete ... t c:~ takip ten yakayı kurtaramamış ve kO~r,O • 
Görll!U ·or ki Tıırk kadını, doğduğu hazırlanan kürsüye çıkmış ve şehir na· ıstırahatına hllrmdt e~ılmı1 oldu. G . ~ ba g ötürmek vazifesini üzer ine eJrnıŞIŞ \oe 

gündenberi anai'r. Her vııst'n kaybe- mına blr nutuk irat etmiştir. Ziman za-lhafla yar~şların al. u l~su~u~ t ı:ca bu vazifeyi vaktinden evvel terıtetıllıdıı• 1 
debil iyor. Fakat analık vı>~f' ını asi?.. man alkıştsrıa kesilen bu nutkunda Şev- ziyade_ dl. kat ve tınalya 1 b~lıl l uyu in - peşinden silrUkleme"'e mecbur 1'11 ııı• · 

k t A - t ·h- k t· i t b .. ğına şımdıden mutma n o a ı r z. a ız g yapa 
e rı gllnun arı ı ıyme ın e aruz b k d ldurr uibl birdenbire ha- Feth'yeye de beklenen yardımı bfr 
t. . - 1 d 1 l \ k' • B u oşu a o Eıu "' , sıltl 

et ırmrş .. ve ezcum e e'll ş t · : u- va·a . ın t~beddülü halinde halkın sıbba- mıştır. Ejder(n burada Yıldııı ıc0ştıcıl 
rada yuksek sesle memleket namına t k k ı·· um na bir kıymet ve· takibe koyulması da müdrik bir ıırdı 

d . , E , . . mı oruma uz u tabi 

SPOR: 

atı ıç yorum ... rzuıum.u senın eserın ' rilmeslnl ve kati derecede cadır temi~I- çln lüzumsuz bir hareket sayı JJlrs~ı 
olan Cumbunyetin şarkta en sıdik · ne imkan görülmediiti takdirde, vaktıle Yıldızın bu süratı iki bin metre Dt6 

Temmuza bırakıldı \bekçisi ola_rak ~al,~caldır. Bu uğurda yi·\büynk fedakarlık ibtiyarile vücuda ge· dahilinde muhafaza edemiyeceğfııe ~ ~·· 
• , . _ . . ne gençlerınhı, ıh ıyarluının, çocukt~.ı- tirilen tribünün natamam kalan sakafı· Ejderin kendi vaziyetini dahli eJJl re~el 
futlıo AFl'= lıymd.ın. , . • nın kanını akıtmaktan, memleketıoın nın ikmaline himmet buyurulmasını koşu labilecek veçhile daha idarelf b~1 ,d· 

Lik maçları 17 

Futbo\ lik h ~yetinin 22 · Haz ran · 9~S tekrar baştanbaşa bir [virane olacatını tertip heyetinin dikkatlerine arzetmeyl ve geriyi idare etmesi daha nı31' disl· 
tarihli toplantısı11da lilr: maçlannın a Tem- bilse bUe, Türk CumbuTlyetlne yan ba- ' de bugünün ihtiyacından d'Jgmuş bir dedflebllirdi. Ve fakat tam bir k.O~)_,ı~ 
muzda baş1aması kararlaştırılm·ş . ise de kanları kahretmek için bütUn mevcudi· ' vazife telakki ederiz ' yonla meydana çıkan Ejder bU Jh şd~ 
29 . Haziran - 19~8 topl~ntısında, 3 Tem· yelile gazaların en büyüğüne girmekten Birinci kaşu . lüzum {!örmedi ve sıkıntısızca ~.~O O~ 
muz ve ondan sonrakı Pazar gUnünde çekinmeyecektir. Yaşasın Şanlı Atamız, Birinci koşuya programın tayın et· bitirdi ve 2 000 metro mesafeyi fe~ 
at yarış'arı olması dolayısile ve h!llkı yaşasın Mukaddes Cumhuriyetimiz • tlği saatte beş tayın iştirakile başla~d~. katetmekle 

1

birlncl geldf. Rekord•,ıe$01 
gerek at yarışlarından, gPrekse lik Nutuktan sonra hazır bulunanlar Bir glln evvel koşu hakkında serdttt ·ğ~- kaladelik yoitur. Bu mesafeyi • e, lJ~ 
maçlıır, başfangıcının 17 · T~mmuz · 193~ , hükQmet önünde yapılacak merasime iı- 1 miz mütaleanın. ko~u vaziyetine tamamı· 2,35 le kazanmış bulunduğuna ğö!)CJIJo' 
Pazer gününe teh ~rine, maçların saat 16 I tirak etmek üz.ere İstanbul kap .sından le. tevafuk etliğı gorUldu. Tahmin. ettiği: seneki koşu'al'ın akır glttlğiııe btl d

6 da Usa arkasındaki sabada yapılmasına, ayrılmışlardır. · mız veçbile! koşuy~ Ahın~t beyın Say lunUl·. u ~o$ıı • 
ve m11çlar hakemliğinin Hasim Öncele Hükumet civarında büyUk bir halk lanı götQrdu. Raktplerlnın ~eyl~na so· ı\Iuvafrakıyetle başarılan b .AYiı' 
tevdli~e karar verl!dl. kalabalığı birikmişti. Büyükler, askeri kulmak hı:. susunda gösterdıklerı c9~t St1vari Yüzbaşısı bay MustafaD;; ro•Dı: 

kıtalar mektepler ve sivil teşekküller ı beyhude oldu Zcıten Seylanı ~ıkı ~~r nı, atlı spor iokeyi Ahmedln ç varf•'tl 
Trabzon hastanesi yakında gdip kendilerine tehsis edflmiş o!an yer-! takibin iyi bir net~c~ vermiyec~ği, bt;.; rane id are ettiği tempo ile ıll~ ıc•tıfl'; 

. ;.. kls takip edenler ıçın blr tehlıke leş 1 yetli bir yarı~ yaptı ve hayvanı ehle 
k 'lt eye çıkarılıyor lerı al ıldan sonra ırıız~temizln yazı iş- ı d ğl e nice kestiıilmiş bir hakikat . bafta bt'i' ı· e Sl ID . leri müdürü Bahadır T>iilger kürsüye e _ece . .v dft s yetini ısbat etti. Geçen k 1'llff~l' 

T r H ·] T b h · k · idı. Nıtekım bıı sevctaya şen anem kalan Ayhanın kendisinden ço de'ı;r 
rabzon, ususı - re. zon as· çıkmış ve kısa bır nutu söylemışttr. ikin iliği hasmı Nazlıya kaptırmak üze- . _ . . Iebe e it~ 

tanesi projeleri temamen blthilmiftlr. Bundan s:>nra bir geçit resmi yapılmış - ~ 'koş Seylanın 1200 metre me- lı gö~une? l r~kıplerın: bfı~ydiıtil1 l> os· 
Keşifleri de bUlri'mek üzereilr. Bfr haf- ve öğleden evvelki msraslme nibayat ve· r~f ıy~rl, 36 da katetm.esile hitama erdi. lkln<' ı ge ış . ııyvan abi 1 ıduğuoıı g'Jıf· 

k d k ılt k la a,. tah ·ı ı ı s .. e • . da sevk ve ıdareye ta o ı.taP tsya e ıu e s meye onu c 1;1 rı m şt r. Bu ikinci muvaffakiyelınden dolayı bay k 
1 

b' isal 0JJil8 .. etli 
win cdılmeıtedir. öaleden sonra Aziziye tabyasının Abmedt tebrlke ıayık görmekteyim. Bu teren ço can 1 ır bm uvaftalCJY sC' 

11 ti t d .. d · ti d .Jokey bav Ahmet u ıll • 0ıac şeref r surete uıman an ıs r anının koşuya iştirak eden taylar arasında en r · li b. b' 'c'sı 
Bu gece nöbetçi eczane 
·Cumhuriyet, eczanesidir 
~3gffifff« MEB il ıç ggp ii4WJ 

61 inci yı1dönümü büyük meras1mle tes- iyl kondisyonu haiz bulunan Saylana kistlkbat ın kuvveektt d ı' rır · ın e ı•t~ 
. dil 1 1 l . t kdi dl anaa lnı verm e . el v si ıt e m şt r. sartedtıen ibtımam şayanı a r r. Bu koıunun çok mü\ceIJlJll 

06
tice ~ 

Merasime öğleden sonra saat onbeş Bununla berabe· bu tayın lüzumundan olmasına rağmen bir staıt hatası betli 
de başlanmış ve Aziziyenln halk ve as- fazla çıılıstırılmış o~duğu ka~aatı mev· ihtilaf zuhur E lmiş, startta b8~~ed!~ 
keri kuvvetler tuafından alınması badi- cuttur. Tayların, atlardan zıyade .ihtl- olmadığı ve start ıeareti . ~.er/eri 1! . 

Erzurum Sı·ıah Fabrı·kası Mu."du··rıu··gwu··nden·. sesi yeniden temdl edtlmlttlr. Pek he- marn ve ltiraya muhteç_ol.d~ğu ~atıf ve halde, jokeyler koşuya bıldı1'ba~eıtl". 
y'canlı olan bu merasim sır2sında eski u lun devren işlerle yetı~tırılmesı lDzu- devıım etmişler ve bu vazlyet Jef tle 
Belediye reisi Salim Altuğ ç-:>k heyecan- munu bir dana tekrar ederim. Koşuyu re ve koşu idare heyetine starte~ıer1~1• lı bir nutuk söylemiı ve orada hazır memleket hesabına faydalı kılacak bu rafından bildirilmiştir. Bunuıı 30oeD fi' 
bulunanhu tal'a•ından şiddetle alkıılan- hareket hekkıoda salahiyettar z6vatı~, yrpılan koşunun keenlemyek~~rıır ,.ar 

ı - J.;;ızurum Si!ah Fabrikasın n 19il8 yılı ih~iyac ı için alın1clk azı ( 200.000) 
çotu ( 300.000 ) .kilo ç · m odunu yirmi gün mUdde!le k!palı zarf usulile eksilt· 
mıye konulmuştur. 

· 2 - lhde 20 - Temmuz · 938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on beşte 
Erıuruın Silah Fabrikası binasında toplanacak Sııtınalma Komisyonunca yapıla-

mıştır. . . . . alelhusus Eızurumda hulunmalarını hır mesine ve tekrar edilmesine J; ~ı1t 
Merasıme nıbayet verıldıeı zaman nimet teıB.kkl ettiğimiz Bayter Profesör mişt1r. a te ıf' 

şiddetli bir yağmur Y-'~mağa başlumıştı, bay Cemalin tavsllerinden istifa-j Dördüncü koşudan 5~0~0ya lı ııt 
caktır. Yağmur Jhtimall öğleden beri olmasına de ve istiane etmelerloi hayvan merak- edilmesine karar verilen bu kO 

1 
fBl:ı0' 

3 - Ş ır J.itini anlamak isteyenler E· zurum Silah F e..brikası Müdürlüğüne mUra raA-men Aziziye civarında büyük bir ka· Jılarına hararetle tavsiyeyi vazife billrim. t v.an sahipl~rinin bayvaoJ~r~a1'Bfı;f v' 
caat edeceklerdir. labalık toplanmıo bulunuyordu... Atlı spor kulübü delaletile buna alt altında v~ açıkta tutmak .0 etf11 ıı' 

4 - Muva'<kat teminat miktarı ( 507 ) liradır. Bank, s:ın~ık ve hhvllftt mak- konferanslar tertibinin de mutasavver katlanmamaları koşuyu ta"ık ıır· V~t 
buzlan teminat o!arak kabul edilir. Pazar Müddeiumumisi bulu ..,,muş olmasına göre, yetişfrme ve ' bin netice bu koşu yapılamamış 

11 
t11ıııt· 

5 - İste'dilerin 20 - Temmuz - HH8 Çarşamba günü muvakkat teminat ve Pazar Cumhuriyet Müddelumu- idman ielerlnln daha salim bir mecrada ' zaten talimatnamede koşurı~e"cıı 
ticaret vıslkasile k irllkte Erzurum 3 ;1ah Faryrlka Jı SıtınaJma Komisyonuna müra. · misi bir ay mtzüniyetle lstanbula hare· yürüyebilmesini temin edecek esbap ve edilmesi hakkında bir kayıt jile) 
cutları i'iın olunur. 1 

( No. 480 ) 4 - 2 ı ket etmiştir. vesaili cami bu mes • iien halkımız\ Is- (Alt tarafı ' aoc / ,-

.-:.=======================::==========================:ı=========================================~============~====~~~- -~d~-~ba~B b;~~ 
11 bar('ket,. kötü bir hayalden başka blr - Bilmeyornm... Bilmekte istemi· Ben kendiminkın en ciler il" 
şey değildir. fstBnbulda oturmağa karar yorum. Bildiğim yegane şey dünyanın kikat istemiyorum ... Senin Jll~ll~tı" pe!arı 
verdiill. Fakat sırtımda taııdığım onifor- batmasına yakın bir devirde ya~adığı- nedlyor musun ki bir hakılC bil"' ~ 
ma için de çarpıımak isliyordum. Bu fs- ;mızdır. Doğru söyledin Z~yneb «Dün~ dedirler? Hayır ... Yeter artı!< sıııd~ 'ısıı· 
teğimde muvaffak olamadım. .. Mağlub ikiye ayrıhyor.,. evet ortasından yanlı- Zeyneb Kadriyi tslibtafl8 

11 ol 
oldum. Atıladım ki... Bütün bu~lardan yor, çatltyor. Dünya çoktan çUrümU~ ve - Kendi yerine baş~ııar::' o· 
kazandığım budm: Vatan, mlllı hare- 1 t arlı\r .. EskiJen eı ~·t!. si iyi... Bııtıa razısın dff~· ıl 111 i ıJ.,ı . 
ketler ... BunlH'\'ln hepsi manasız şeyler· har~p o muş ur g 1 .. r teP5 Q~ıı 

- ao Yazan: Semih KARTAL dlr. H •r lklsi de kan lsteyor ... üniforma Servet menbatarı buglln ~lduğu kadar - Evet rıztyım .. Ôlsuole eJJJe"· ~ı· 
Babamın bu EÔz1crine hiç itiraz et t k care yoktu.. Harb bitti. Ben artık i'in döğüşmek i~e bt1sbütün boştur. işlenme~işti. Yeni keşfedılen memleket· r~mda mı? ... ~anları" cebe~P eğleııce 

mtd m. Asker;tk yap:nak Z4ten bentm 
1 
düzglln bir.h~yata tavuşacağımızı tnbmin İnsa" fçin trk halctkat, tek vatan ve ler yrnı menbalar yaratıyorlardı. kü onlar harbı ve ölumli ı>ır 
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g-~rdOğO u tA·biye lcaplanna dt uy2'un [ediyordum. Bu sırada İstanbul işgal e· her şey tefekkiirdllt'. Ştındi evime döne- Dünya "a artık meydana çıkarılacak yıyorlar. . irt sll 1~· 
reli yor: u. K1tabım1 kapadım ve askeri dildi. lzaıi·e d, ş.nanlar ayak bastı. Ben rek kitaplarıma kapanmak onların ara- yeni bk şey kalmadı. insanlığın bütün Birdenbire durdu. sesırı ır •'' ııtr 
hiznete glrdiın. Bu .u yaparken içimde Anııdo' uda bf ş'ay.ıın hareketlere evvela sında yarı papas vari bir hayat yaşa· hün'ri eldekileri muhafaza etmek, veya değişti. Sanki umitsizlikierl b 1' ıe1 
bir p'Şm11 lı'c yoktu. Bilakis muiadder bütUn merc;1dlyetlmle inandım. Hatta o ma~ fsteyorum .. İtısanbğa .sreliııce onun elde yoksa ellerinde bulu~tnlaı~an gasp de zail olmuştu. Adeta gülere ~lir 
blr vı-zifeyi blr an .. evvel başa·m· ş ol· sınıf ara IJt.ha e '.meyi bile düşündüm . bltun tellkkllerı, lbtllAI, mıllet, vatan ... etmeğe münhasır kaldı. B ız bUtun dün· bin yüzüne baktı: 808ıı &' 
maktan ıel•n b 'r baz blle hissediyor Fakat Ufdk bil' tecrübe bana bu hareket Hepsine lanet olsun... yanın bu ölçülmez hıuı karşısında Va · B k z b diole . Bil' ot• w 

- a ,eyne " ııııı· ~~ 
dum. _ . M ten bir çapulculuktan baıka bir 14-Y o!· Zeyneb Kadrinin söylediklerini tu· tan diye bağlandı~ımız toprak parçasını t 

1 
. .. . 

1 
t t nbula gıde t{Oçıf' 

Zeyneb dalg n gozlerle Kadrlnın yu- madıfını a-ös ~erdi. Blr sü!ü asker bozun haf bir sükQnetle dinledi ve Eonra lafa kurtarabilir miyiz? u unca 5 nın e bs a kDlll fat· pııt1 
0
. 

ıiine ba~tı ~ b' fevkaltd l'k . tusu,· bir tak m avantnryele
1

r bir araya karıştı: ôtündüğümüz teknik i.e fikri alup ~~ner yo~nda ir ~~:euııı .. • l{ft'gaı6H . 
H k

- hun a dır h r.r z:mı a yboöJCl.ı. i8lm'şler ... Memleket bunların elinde mi - Demek böyle hal... Tül'k vatanı götürdü. Rakkam, rakkam .. Bu rakkam- t ev... raya yer D~nyaoııı 
1
,t 1. 

er 11' u yer e ve n v k l k? K ld "' .. f ı k l l dU 'ki ı BI t t h ki takru kavuşayım. . . u · ı:ıe r~ h i t t 1 ti Bı a bunlaTı ne diye urtu EC~ • urtu u.uuu :rze me On nyı ı ye ayrı ıyor. r ara a · ıar bu teknik bugnn yalnız. insanları da- d 
1 

? 
8 

klP bır tl ı.ı 
•1re1 e eum 

1? r... n . / mahal ya ... HayJI öyle farzetıek bile on kıt pa~tnde onu ~· urtarmık ve onu Y•· ba çok öldUrebilınek içln nasıl hareket sun en b ze ne •·• 8 

1 
" h•"f"' 

1 
ort-

an ı ıyors tt • • çlrlriz orada Ben mut ı-. tırı 
_ · Hayır :t.eyneb bunların bir htkA lal"n elinde bu vıı tan ne hale rlıecık? .. oatm~k için çapalıyor. . . Kan içinde ytt• edilmek lazım reld'tlnı aramak içın ça· . ··• de ı:naıtıııs• 

y~ a\rtııktan başka kıymeti yok. • Şu ı Kendisi muhtacı himmet blr dede i tUyor. Sen bu müddet t'!rfında odana ıı,ıyor. En çok insan öldürebilmek ... mak lstıyorm •• Sen 
var ki. .. lluı&sa itibarile ben ıunu sOy• nerde kaldı ray:ıya hn1J1ınet· ede diye, kepanacıık , sol>anın karşısında koltuğu 'Bundaki gaye f(e geri kalanların daha çok yükselt'rsln .•. 
leıa~k l.teyorum ıtl. .. Harb bant bitirdi. bir hır vardı, Yurt mukavemetlhl ıeın· na kurularak kil llP okuyacakıtın? rahat ya~amalarını vs ceb!erint doldur-
}{endl kendimi bOyle bir feh\kete atmış sil edenlerin kendilerine fal1elerl yok kil l\adrl vüçuduna bir lgn~ sokulmuş ,malarını temin etmekten başka bir ıey ... · 
haaktan çok peılm&tn oldum. ffııkat ttt- millete yar."yabllsinler, anladım ki «Mil· g-lbl lrklldl batırarak canp verdi: değil... 
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EN SON HABERLE~ 
---
Japonların gözü Hankeu' da 
Kabotajın 
Türk bayrağına 
Geçtiği gün 

Ata~ ürk sevinç tellerine 
h şekkür ediyor 

1 Muvakkat Cin hükfımet 
' merkezine yürüyorlar 

Bir Japon filosu da Yangçe nehrini 
takiben Hankeu'ya gidiyor 

-- ---- - -. ..;;;:;;;...·; ----= - . -=-~----=---

7 Nakleden: S. A. 

Haydi artık durma, 
Aniara, 4 (A. A.) - Atatürk, 

kabotaj n Türk bayrağına geç
mesi yık'.önümü münasebetile gön
deri!m' ş olan vatandaşlann se
vjnçJerir i ifade eden telgraflara 
karşı nı~mnuoiyet ve teşekkür
lerini b .ildirmeğe Anadolu Ajan
sını m !.:.nur etmişlerdir. 

Tokyo 3 ( A. A. ) - Ç!nlllcr Yangnehri barajını yıkmıolard.ır. Çinliler bu 
ıurct!e bu nehir boyurca, Hankeu'ya doğru ilerlemekte o!an Jap~n harp ıe 
milerlnl durdurmak istemtşlerdlr. 

Demir muhafızlardan beş 
şef idama mahkum edildi 

sevgiline.--git ! 
Mahşeker yola çıkacaktı. Vak_1_t geçmiş~ 
ti. Meğer başka hikayeye sıra gelmiş 
~-------=;__ ______________ ........ _~_:=:::=c·~~t;...=..;~~-
Bunları ibana izah et dedi. , sadakatini takdir etıti. Seni bu fedakfırl:-

BUk!eş, 3 ( A.A. ) - Askert mahkeme, dün Demir muhafız şeflerinin muha 
keıneslne devam ederek, kaçan lkt reis ile elebaşılardan dflter Uç kJıl ı in idamı 
na kanr vermiştir . 

Kadın bunun üzerine söze ba.şlad1 : ğı yapmaktan affetti. Senin ve ailen Pf-

Günde otuz milyon 
Türk lirası 

silahlanma parası 

- Ben Horasan hlikümdarınm öın - radının ömürlerini sana :bağışladı. Hi.i -
.. . H" k ·· n1darın artık ömrü tamam kümdara da yeniden ömürler ihsan etti. ruyum. u u . . 

ingi'f z fliJli Müdafaa Nazırı: 11 Art ık 
h~ r vaz'y ..te karşı koyabiliriz" diyor 

İngilterenin Balkan 
devletlerine 
yardımı 

Hatayda ~ 500 
Türk 

old Ben de bu devleti başka bırlsı ar. -
yıp u~ulmağa ve devleti onun eline cmn.n t 

etmeğe gidlyorum. 
Mert Canbaz bu sözleri 1.şitince ken-

dinden geçti. Ve yere yığıldı . Bir mü~det 
sonra ancak kendine -gelebildi. Ve aglı -

k . b } k yarak sordu: as eri U unaca t - Bunun bir çaresi yok mudur? 
. . ' Bu çareyi bulmak için ve hükümdara ye · 

J. .-.ıı r. 22 - :Mili Vnd< fa t Nuır1 L'lndra, 3 ( A .A. ) - Siyııst mah~- ' (Üst t;ırafı 1 incide.) niden hayat vermek için ben 'bütün van-
1; r B'°'\i .a r ilıl L ter al J a:ı s~ .ko:lse. fin verdiği ma:umata göre , Balkan dev. ı Askcl'I anla~ma İmza edildi 1 mı yoğumu feda edeyim? 

Mert Can-baz bu ~esi işitince cck 
memnun oldu. Bütün bu ha11erl Horasan 
hükümdan saklanmış old•ığu kö.şed ~n 
seyrediyordu. Mert Canbazın -gaipten ge
len sesi i.şlterek sevindiğini ve çoluğun,\ 
çccuğuna ~aı,larak ağla.._;tığı sıralprda f)

rada n ayrıldı sarayına gelert>k otur:!u. 
Mert Canbn.z bu i~leri :bitirdlk~p sonrJ 
hükiimdarın yanına gelmi:ştL Hütcum~'.1.l' 

gö7Jerlöniinde cereyan et!llls ola11 val=·.ı.
lan b!lmemezllkten gelerek: Yı ce lı_~/ın ita h .1lu!larak ccmıştır k~: lletlerne lktıqadi yardımda bu!unmak

1 
Antakyt, 4 (A. A) - Türk ve! Kadın : • 

« Sıl Uı ttr ma ! ııhasında bar ka ar içi, avrılan komlt" bug-Un1en ltlba e'l Ftamn er~!Dl harbiye heyetleri mesai- _ Bu derdın de çaresi vardır. Fakav - ~Iert Canbaz 0 l.:jittlğimlz ses lle 

~a~t k ~ltınl·~et ar•ı'c L.en ii:ıl mt~afa · 1 vat.ift•si ıe baı'amış ve ilk fç1imauıı yap- 1 slni bitirmiş ve hazırlanan itilaf bu sa bu çareye'baş vuracak adam kendini fedd. imiş anladın .mı? diye sordu. 
'Ya h 11 ·d r 8 Jn ı yab rc!la · da t>i lıyor · l t • f bab saat 7 JO da imza edilmiştir. 1 eder. Hiç kimse hükümdarın y~ama~ı Bunun üzerine Mert Canba'Z keı: il 
lar ç~ k• · · dd. ht mış ır. ' d di kendine· ~ · . uı .. ., 1~~11 nn ı, ma ı ve ru • ) · ltilatnanH· sanea~ın mülkt temami- için kendi ölümüne razı olma:ı e · · 
lı~lcı -ı~ .. in · u"-'!o~e~ L'ayr.aklara ma- Amerikanın 1938 büdcesi ' yetini ve ılyast statüsünü temin etmek - Söyle dedi. Ben nzıyım.. - Eğer 'haıktkati olduğ.11 gibi anlatır-

old ı~ J ı 7. ı 'aııdl ler Her hankl v.ı- ~ .•• 1 d t 1. 1 1 1 l 1, Bunun ilzt'rne Mert Ca.:nbaz. sam lnanmamnsı lhtimli çoktud Belki 
1 ı. k k . . . uzere ı... or unun eır ' mesa s n s· 
." Vfl • ~ rş• O urn o's ı- , karşı · oymıı Amellka biı leş'k dev!clle· ıaın 1938 t'ht f t ek d. Kadın : özlerlmin yalan olduğunu ve kendt~tne 
1 k~n·n f

0 

c t-ııılurdur.ı)o · uz » yılı bJdcesi 459,000,<JOO dolar tçkla ka-İ 1 
aBc m I te ır. _ H t d ı:oo _ Hükümdarın yeniden hayat bu> dalkavukluk yaptığımı zanneder. En iyisi 

Uf• ı.H · - in ~ i ine ı 18h'enm:. p cg· panmııtır. f _ u an nşmaya gore. 1 ay a · ı ması için senin ve bütün aile cfTo.dı.ıU'l hakikati s:ıklama'lc ve a'kle uygun gehı 
t~ ını İ"İn " 'lrHtc ot• z mllvo1 Ta k l rası Turk ve 0 mlkdarda Fransız askeri bu· ı · :ı..: d'lmesi lazımdır ibir yalan so··y1em""ktı·r diye""k saz" e başl". -

v •• • ti · ... k" ··k h b 1 ı b onun voluna kur ... an c ı "" ,.,.. .• 
t ırcttlÇ! l.ı •ııe :-;)1:y 1l i$'ee de b'r bu 8flCl uç·u 8 erer . j luna~aktır Bu iki kuvvet ir Fransız.dedi· dı. Öğrendim hlükümd'arım. OOJağır.an 
~k mtıy 11 hrıı ayırm ğa muvıffıık. oı- • fspany.ı iakl gönüllnlcrl meml~ket- \ llumandanın emri albnda bulunacaktır. ·Mert Canbaz buna: genç ve güzel bir kadındı. Gece koca sil~ 

uştur. 1 1-,ıiH iade etm k ı çia 3:>0 milyon fraok 1 Frasız uazt•telerl r~aemnun _Ben kendi.mi ~urban edeyim am.\ kavga etmiş ve ev.inden Raçmış. Kadına 
B . . ~ !' aıfl lAzımgelmel hdir. Bu pararı Lon- ı :arfs, 3 (A. A.) - ButQn ,?'azetelcr,. ailem ve çocuklarım olmasa o1mı:z mı? rica ettim. beraber evler.ine döndük. B"n 

.:trcef OD<.l yenı ha\'tt d:a, Parls, H lma ve Berlin hükQmet erı,Tnrkıye ·Fransız anlaşmaeı munaseheU-i Belki onlar 'bu fedakarlığı yapmaga ce- kocasi}e kendisin! barıştırdım ve ora.dan 
taarruzu 1 araları nda taks1ın edeceklerdir. le, Harclye Nazın Jlo,n•. tarafından vuku · saret edemezler diye cevap verdi. · doğruca huızuı·unuza gelelim. 

B '!l!.'oı ( C A. A) - Aser t•yya 1 • f,.ırlliz Kralip sinin annesinin ve- l bulanbeyuıatasıhtf~er,n~eıe?lıstıtunlarj - Hepiniz, kurban olmadıkça bu ar- Hükümdar bu .sözler ifaeı·ine hlç bır 
tele b • o • 1 t ... b - t r .. tı üzerine 19 Temmuza tehir edilen ayırmışlar ve maka eler tahsıs etmişler· zuya "rlşllmek imkanı yoktur. cevap vermedi. F"'kat er&~h·, gun" u btiyllk r ıı g- .. ı ra se o na earar ueıım e · : ldir. • 'l • • hilkU darın "' ~ 
llı'sl .. r ve 11ltı kiştııln ölümüne •eb• b'yc?t Pa•is s:!yah~tı programında h ç bir de-1 Hemen bütiin 2'azet !ler bu an~a ,. -· Bız kurban ol\~a aı:ı bir divan kuıxl.u ve ıbu divanda gözile ıgör-
"'rıtf~l·ıd "r ,., .şikl• k yar ılınamışbr ' ömrünün uı.ıyacağı neıcuen m · düklerini bı·r bı'r anlattı .Oradn be.zır b·t-

. ., ~ • . • · manın Şarki Akdenizde, her iki tarafın 0 zaman. kadın: ... ------------------------------------- ! ı -•- k k lunanların hepsi Mert Canba2ın sadaka-

Erzuı um İmar birliği başkanlığından: 
' menraatlannı te lf etmııa.te ve oruma • _ Allah onun ömrünün uzamasını lb•ı 
! b ı 1 ,., TQ k • Fransız an· tine hayran oldular. Hükümdar hizmetine r ta u unı u.unu ve 1 şarta talik etmiştir. Eğer hük~darın s~- bir mükafat olmak üzere Mert Canbazı 
aıJni dostlıı~unu tak vfye ettltini y • z. dık hendesi isen koş hemen ::ı.ılP.nle bera- iki 

1 1 
,...~ . . ü d t 

maktadırlar. . . ve özden . ne vez r ınasucttı. Bır m d e sonr:1 
Pötl Pa ri2iyon iaz.etesl, Atatürk'ün ber kendlnı kuıban et dedi g rünün sonuna kadar bu hizmette kalaııak 

Erzuruın şehri elektrik işi 
il b- \ı: Of k kayboldu. mesut ve müreffeh yaşadı. Dudu hikay1>-dahas e asfrlfşm:ş ve uyO n uz a· Bu sözleri işitince Mert Canbaz atı-

. :sini burada kestikten sonra· . za'Dmtş o'an, Akdenizle Karadenlz ara- nı koştura.Tak e':tne geldi. ve ba.şından .. . .• · . 
Mevout ve projesi n fenni ıartnamelerine iöre Erzurum şehri lçın yapılacak ı sırdı bir a~abtu vazi~etinde bulunan kl ma anlattı rutbesı blrincl vezirlıge çık!arıldı ve öm -

eı_,ı. · · · . · k l r ı- il 1 
• ' • ., geçenleıi karısına ve çoç.u ar • · ş· di Ma.h k .... !hi'··"'·"""' 111.lrık lesıratı • 62500" lıra bedeh keıtt Uzenndcn apa ı zar usu u e Tllrklye i 'e böyle bir dostlu,.,un tabak- b bl lkarısı bir oğlu ve b1: - ım şe er ıuu A.4.7"""'en şu 

Ckstı 1 6 Mert Can azın r ' hikayeden su netice çıkar· Bir adama la '!neye lfonulmuştur. ~ . kuk etmiı olmas' , Avrupanın bug~nkü kızı vadı . Hepsi ölmeğe razı oldular. Bu- • . .. · . -
EkılUme 15 - 7 - !J38 Cuma iOnQ saat 15 de Erzurum Bcledıye Başkanı k ıartıırı içeri.sinde bir kat daha değer üzerine Mert Canbaz kılıcını çekti. ~m ola~ ısadakattıır. Ç~.~li Mert Canbaz 

0(1,, • d · · · k ı· t kl' l t k''f · nun . .. d sada'katı sa~inde o buylik. mert.ebelere •S.n a toplanacak imar Bırlfğl komısyonunda yapılaca br. s e ı er e ı ı ~· azanm ş o dcğuru ytz'Daktadır. Evvea ailesi efradını oldurmeğe sonra :ı 
llıe\t ı · k t · t k · . · t" o·_ ı çL°ka'blldi. Ben de senin yrunında. tıpkı o-
t 

1 P r va Ticaret Odası vesikası ve • 4688. lırahk muvak at emına me - 1 Ekselsly•>r ıazetesı diyoıki : .kendisi can vermeğe kaırar vermış ı. g 1 r;..ı • • 
Ubı · d ı N f v k81 t' d 93S . . • asum !başımı . nun e. .. bıyim. Hemen sevgiline kavuşmanı 

1 
1 •eyı mekbuzları TC elektnk işleri yaptığına ar a ıa e em en • « Bu bad se1ln ( hemmtye~ınt ö çmek ıunu ortaya çek.ti ve onun m is im · 

... "kvirn yıi•nı mahsui alınmış mQt~ahhttlik vesikaslle birlikte ihale ırünü sa•\t 14 için Türk'yJyl 1914 de orta Avrupa İmpt.- bedeninden ayınnağa hazırlandı. t ~r · Durma hemen kO§ git. O da ~aten 
1.1e '· d ı· l l · b f - d ~. te11 "lr ~es ic:ltildl · 1 dört göz.le seni bekliyor. ı ıı.e nr mar Birl ıği komhyorıu Baıkarıh~rna mürtcaat eyemeerı ve u zar- ıa'o luklati ıeitıif.ık~tmfğas :. vkedcn feci Btı sıra a gaıp u .. ., "' · , 
t~rın t y: JC mUhUr mumu ile kapatılmış olmaları ve zarfların postada gecikmele- hatayt b lır"atmı:k l!zımd • r ,. - nuı·. Mert Canbaz vurma ... Allah (Arkası var) 

( nln kabl t edilmiyectğl ve evrakı fenniyesini Belediye Fen heyctinie okuyabi ·ı' Popüler g.ızete~f , bu i'.lifak.m aynı H • 8 b b • d .. 
(! k e ri ilin olunur. ( No. 455 ) 4 - 4 nmaı dı Fransız - lng-iliz fş bfrH~ini de Nümune astanesı ~şta a etın en : 
--- I kuvvetlen 1ircceQini kaydederek diyorki: 

Erzincan 
Müdürlüğünden 

İnhisarlar Müstakil • Çünkü, J ,,ırllt~rc son umanlarda 
Ank-ıraia büynk hir faattyet iÖSler.iılş· 

Cinci 

lir • Erinmiş sade y:ı.ğ 
P. r:s, 4( :\.A.) - Bu sabahki ga· 

Yerli şeker 
zetcler, yine Türkiye • Fran!a a·aıı·nda 

27 . 1 - P ü-rer kuıasındakl Ağa tnıla.sında yapılacak idare binası inşaatı varı lrn·ş olan antaş:na o zerlndc durmak- .Qo.y 
~ ~ O / '1.18 tari tıindc ihale edilmedftlndcn 28 / 6 / 938 de:ı itibaren ekatlt'.Des l on 1 ta ve anlaşmemn iki memlak9 t arısmca Çekirdeksiz Uzlinı 
tın te'1l lit ed•l 11i~ılr. ki iyi rabıta arı bir kat daha teyit etm 1 ş Ayvalık sabunu 

ku. 2 - K, şif bede'I (8530) lira 90 kuruş muvakkat teminatı (639) l'ra 8~ ve y llkın Şark ile şarki Akdeni:de barı· Diyarbakır pirinci 
uş•uı 

\ 

" 
d~ 2 ·- Eksiltme 7 / 7 / 9:38 Perşenbe a"Unü saat 5 de Erz:ncan mUstfkil mü- rın kuvv~ t bu '.muş c,lmasına J şaret et· Diyarbakır bulguru 
U tlü~ij ~· etme' tedırler. Narman kuru fasulye~! 

na~ında yapılacaktır. AskE"l'f ht•Yt•limiz llalnvıhtn ayılıla 
4 - Taliplerin ana före mur~caıt 1arı ( No. 486 ) 4 - 4 Anta'·ya· :l, ( 'A ı\. ) _· OrtrenerHl 

" 6 Mercin~ek (Sultani) 

Erzurum Vilciyeti Daimi encümeninden: 
tu Yil&ıel merktzlnde 7eııiden yapılmakta o'aıı ilk okul binası 9990 Ura M ku

' bedeli keş f.i imbh iaşutı a)ık ekılltme usullle ekıiltınay' koım1muştur. 
ete l - E'uiltme 15 · 7 - 933 Cnma rnn l ıaıtt U d ~ VilAyet datmi encümenin

Y;pıt'le tkt ı r. 

A11ım Oürdüzün riyas)ti alıındtki Türk Nohut 
erklnı herbiyc h .. y'dl buıun mesaisini Domates salçası 
bitlrrn k Fr2nsız nkeıi bcy'tli t2rafın· Şehriye bırincl 
dan kfındl lkamet2'fibfarn.da vullcn zi- Makarna 
yatette bulun iu" t ·'n sonra Tnrk hey'ett Birinci un 
Turkiyeye h ·reket etm'ş'ir. Tuz 

.. 

Erzincan kuru soğanı 

Asgari Azanlt 
Kilo Kilo 

1300 
2500 

50 
500 
800 

4000 
1000 

850 

650 
300 
150 
150 
500 

100 
600 

1200 

1400 

2700 
60 

550 
900 

1200 
1200 

950 

700 
350 
200 
200 
600 

150 
700 

1500 

•rahmin btdelleri 
lira 

980 
945 

165 

315 
176 

150 
114 

52 
42 
80 
56 

168 

19 
35 
75 

Kr. 

00 ) 
00 ) 

00 ) 

00 ) 

00 ) 

00 ) 
00 ) 
00 ) 

50 ) 
00 ) 
00 ) 
00 ) 
00 ) 
00 ) 
00 ) 
00 ) 

Muvakkat teminat 
lira Kr. 

.. 

342 60 

3 
- MuvaY kat teml:ıatı (750) llrad r. 

ttıUd - ltteklller bu işin evralc.t f•n:ıiyestnl Tih1yet daimi encümeninde n Nara 
~rlntün te o~uya bllfrltr. 

İLAN "' 
Dö t o:Jah banyo, ve sıfr tefe rruatı 

modern bir taı z ·a havi ve Erzurumun 

Erzurum Nüm.une hn.stahanesinln 938 mali yılı erıa.k ihtiyacı 25 H:ızlran 938 
tarllıindcn itibaren 15 giin müddetle açık akslltmeye konulmuştur. Taliplerin ihale 

11j~ - 1 ıtektiltr bu iİbl işleri yaptı(rına da\r Nafia mQdbrlüı-Qnden alınmıı ve:· 
V , 1~ ve ti carct odası veıdkaelb birlikte birinci maddede yazılı iOD ve saatta 

/,f ı1 !ini enc'lm : ni rfyas:tlne muraeaat edeceklerdir. 
(No.: 491) i - '...! 

mutena bir yerin:ie bir apartman daire
~ı ucuz fiatle kfrıtlıktır. T"lip olanlar 
İ!llar Birli~ 1r.e mQracaet etsinler. 

( No 497 > 

gunu olon ıı Temmuz 938 pazartesi gi.inü yukarıda muhammen bedel üzerinden 
% 7.5 emlnatı muvakkatelerile birlikte saat 14 te : • · ' Erzurum Sıhhat MUdUrlU -

ğilnd!' mütesekkil komisyonu mcı.hsusuna müracaat eylemeleri 1ldn olunur. 

• l -- ......... 
(No. 482) 4 - 3 

) 



l.d,.~ Erzurum muhterem halkına ..... ...-.. ..... ~•...-.......-.ey.'i) ... ~ -.- . . . . . . . 
~ 1 
~~· Kolordunun yanında Postane {< 
~t karşısında yeni açılan mağaza: i~ 
>~· mızda satılmakta olan her nevı ·~< 
>;. yiyecek maddeleri Trabzon ·~ 
)} fiatına satılmaktadır. .·>, \~. 
~ \ • 
)} Jlt·şh ur E'rlir11r~ JH'.'/llİrleri. /Jolkau kfl:jfll'irll'ı. ı,;,. IJ11,·ıık ·~ 
>?asitli tuı/i's . t!fı·ollk :.<1yti11 !/flfjlr11·1, :.eyıiu ı·e sa/Juu- ·~ 
~ l ~ /{ laJ'I, JJ1<i~l11tr t,:aıuı 11uır!.·ff jJİri11~· ıoı orı /'fisrtil'IJ ı•e.wüı·f'. ~ 

~}KOLAYLIK, UCUZLUK, ~~ 
l TEMİZLİK, DOGRULUK~ 

• >;• Moğıı7. ıml7.ln başlıca prensip'erindenrlir. Mağazamıza IOtfdn bir kere •\< 
\\• t·şrlt et11ek kafi kanaat verebilir. •! 
((. i Z.JIİ il P. tZ. t il/ .~ 
~ \ 
iiiıJI • ... • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• • •• !Dl 
ın;!~~~··~•~~~~~l~~~~~~•~~~~·u 

Ağrı Viliyetinden: 
( A2'rı Vilciy ti merkezinde yapılan hükümet binası inşaatı ekıiltme ilfını ) 

1 - Ağrı Vilayeti m rke:ıinde yapılacak hüküınet binası inşaatı kapalı zarf 
usulile ek iltmeye çıkarılmıştır 938 - 939 seneleri içinde yapılacak olan bu inşaatın 
keşif bedeli yiiz on bir bin beşyüz yetmiş beş liradır . 

2 - Eksiltme 18 - Temmuz - 938 tarihine tesadüleden Pazartesi günü saat 16 
d• defterdarlık odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler ( 6829) lira muvakkat tt-minatı vermeleri 
ve Nafıa Vekaletinden alımış elli bin liralık yapı, inşaatı fenni ehliyet vesikası ibraz 
et ıı.esi lazımdır. 

4 - isteklilerin (2490) mali kanunun tarif esi dairesinde hazırlayacakları ka pal 
zarflarnı 2 inci maddede yazılı vaktındar. bir saat evveline kadar komisyon reisli -
iine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. postada olacak gecikmeler kabul 
edilmel. ( No: 478 ) -4-3 

• o G ı; 

Yaz koşularının 
ikinci haftası 

fÖst tarafı ı incide) 
~'ılhakilca harele.et hakemleri bayrak. 

1şaretindtn evvel bereket edildiğini 
dermeyan etmektelerse de koşuyu men 
imkanı mevcut olmadığı ve bir ihtimale 
'inaen daha evvelden tedbir alınmamış 
olduğuna göre koşuyu sabih olarak 
kabuı ttmek ve geri kalan bir hayvanın 
fa ayrıca koşlurularak saniye hesııbile 
<oşu vaziyetini tayin etmek daha muva· 
fık bir hııret olurdu mütaleasındayım • 
:.ıayvanların sıbhatı üzerinde çok tahrip· 
k&r bir t~sir yapmaktan hali kalmayacıık 
olan ikinci bir koşu ancak fevkalade 
ahvalde müracaat edilecek zarurt bir 
edbfr c.U.mlesinden olmak gerektir. 

GelFc~k haf•a koşularında pist ko· 
mfstırJerinin bu vazifeyi atlı olarak 
dare edebtlmeleri bu gibi hatalı' hare· 
ketlerin trkerrürl'ıne mani o'abilir. Koşıl· 
ara iştirak için pek uzak yerlerden gel· 
miş olanların istifadf sine mani teşkil 
t 1t.'cek bu g:lbi barekttlerin önüre vak· 

;) Temmuı 1938 - :::::: 

1 Alan- et ı Farıka 
, 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

Erzurumda Sıatıı yeri: NE~ET SOLAKOGLC ve Ortat)ı 
Gürcakapısı, Kavaflar çarım 

Erzurum imar Birliği Başkanlığından 

Şehir saatları siren dinamo ve motor mübayaası · 
ve mon taji ilanı. 

inc'cn evvel geçmek lüzumuna kani bu
ur ın ıık ta" ım. Bu suretle koşıtnıın gaye· 
;ine d!lba uygun hardt edilmiş olur. l - Bir adet ana saat, üç adet tezyinatlı ve sl\tunlu meydan saatı, bir adet· 

l 'riineü kosu ana saata sinyal tertibatı ilavesi, bir adet otomatik tenvir tertlbab, bir adet siren 
Üçi.iorU h~ndlbp k~şusuna Lcy'ii, bir adet sekiz beygirlik d\zel motorile 220 voltluk mütenavip cereyanlı dinamo 

'.):.ına, Zorb ı gıbl Um itli hayvaotarla satın alınacak ve mahalline monte edilecektir. 
b tşlandı. Leyla küçücük cüs•esile ber 2 - Erzurum şehri için mubayaa edilecek olan miktar ve cinsleri yazılı sa· 
nutat öne fırladı. Zorbı Fıkı bir takiple at ve safrenln şeh\r dabJlinde gösterilecek mahallere monte edilmesi ve işler bir 
Ley'iya ııefes aldırmamaya çalıştı l.eyla vaziyette teslimi •3000. Ura muhammen bedelle açık ekslltmeye konulmuıtur. 
~idi bir kuvvetle koşuyu sürüklüyor ve 3 - Eksiltme 11-7-937 Pazartesi gUnü saat 16 da belediye başkanlıtı oda· 
ir cış fle edaslle muakkiplerlnl peşine sında toplanacak imar komisyonu marifetile yapılacektır. 

t k·yordu. O peşinden gelenleri avut-
may, pc' iyi blltyor ve hepsini de birer 4 - Bu işe ait muvakka~ tem~nat 225 l~radır. 
b rer savıyordu. Tav~an gibi kulaklarını . 5 - Kanuni evsa.rı haiz ıste~lıler mezkur saat ve safreye alt evsaf ve Jera· 
ge iJe yatırmış bulunduğu ha!de, s kış· itı belediye fen heyetınden alabllırler. (No. 453) 4 • 4 
tıkça in<'e bacaklarını çelik bir yay gibi 
istimal ediyor ve rakiplerini her an ar· 
tan bir mesafe ile geride bırakıyordu. Erzurum İmar birliği başkanlığından: 

Erzurum şehri Elektrik istihsali ıçın Dizel motoru 
ve dinamo mubayaa ve montaji 

Artık bu halden ona ela usanç ge\mfş 
olr cakti ki, birdenbire uzanan bfr mesa· 
fe ile 2400 metreyi 3, 18 de katetmekle 
birinci, Bay Basanın Mc ıudu iklDcl ve 
Zorba Ucüncü geldiler. Suna bu ko~ucla 
beklenr.n kudreti ıösterem~di. iki e nn 

e~vel ağı~ l~tn yorgunluğunu_ hanuz 1 - Yüz elli beygir kuvvetinde bir Dizel motoru ile i bu mot "alış· 
gıderemedığlnı bu koşuda gostermlş . . . . ş orun v 

Id S h ttakt k b tıracağı bır dıoamoya ve bu dınamonun şehırde mevcut tesisata ceryan ver 
o u. ur.a geçen ıı oşusunu u· bllm . 1 l 1 b d b tn 'b t 1 1 o 
gUn yapmış olsaydı, aradaki rekor far· _ esı . ç n ca e en • ü n tertı a ı ve ma zeme satın a ınacaktır. DlnaJll 
kPe birinci i'elnıesi muhakkaktı. Vakıa mutenavıp cereyanlı ve 220. voltluk olacaktır . 
bugtınkü pist, yani koşu sabası şeralti 2 - Bu motor ve dinamo Erzurum şehrinde mevcut elektrik santralında 
de koşu vaziyetini deği~tiren bir sebep monte edilecek ve mevcut tesisatla tecrübesi yapılacaktır . 

Erzurum Doğum ve Çocuk Bakımevi 
. Baştababetinden : olarak kabul edileblllrte de, herhalde 3 - Yukarda evsaf ve şartlar dahilinde verilecek dinamo motor ve teferru· 

• bugünkü vaziyatle kiyas edilemiye<'ek atının sarih markalı ve kataloğları gösterilmek şartlle fiatlannın ve mahalllne 
Er:.ıurumun doğum ve çocuk bakım evinin 1938 mali yılı ihtiyacı olan ~agıda derecede rpis!te ağırl~k olmadığ'ını da nakıl ve montaj tecrübe için istenilen meblağın bir teklif mektubu ile Erzurulll 

1a1itt.an yazılı erzaik ve mahmkatın 25 Ha~iran 1938 gününden föbaren eyyamı ta-;kabul ttmek lazımdır. Fevlrala.de dikkat i Bl rx.ı b k 1 l'r bildir . •ıA l (N 4 
tiliye hariç olmak üzere 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştnı'. !hale giinü ol~n ve ~aslrt le muht~ç. olan bu işte hayvan mar r ı6 aş an 16ına r ımesı 1 an ° unur. 0 • 454) 4-
13 Te·mmuz 1!138 ça.ranba günü . aat H Le kat 'l ihale ed!leceğinden istekliler te- . sahıplerini!1 temkını elden bırekınama
tninat v~ eyyamı mezkurda sıhhat müairiyeinde muteSf'lckil alım komisyonuna mü-,.larını tavs!ye. ed~rim:. • 
raca.at etmeleri iU.n olunur. (No. 472) X 4 - 3 1 )oı·du ncu l\ot"ı 

. Günün merakla beklenen dQ•d!lncü 
Teminatı muvakkat.t•sı mukavemet koşuııuna dört hayvan iıtl· 

Erzurum imar birliği başkanlığından: 
A<t«ari Azami 

·. Cinsi 
Ha..s km ele 

Kilo Kilo Lira Kuruş rak etti. Rüzgatla karışık bir ya~mur Erzurumda yapılacak olan sinema binasının 
kargir inşaatından 

3-i 50 altındı devam edeıı bu koşuda Ceylanla 
37 73 Mesudun karş ·laşmaları Ejder için bir 

3800 4000 
1600 13-00 K•yun eti 

İnek iidU 
İnek Yoiurdıı 
S de y t 
Pirinç 

1400 
1200 

1600 
HOO 16 88 

1i ·; fusat mevzuu oldu. Ne yazık ki bir gün 
evvel dördürcü koşunun nss' I gideceği 

ı:- hakkındaki müt2leat·mız h lyvan sahip· 
!etinin dikkatini celbe vesile olmaktan 

Erzurumda yapılacak olan sinema binasının kagir inşaatının (40) kırk biO 
liralık kısmı vahidi fiat üzerinden kapalı zart usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Şet~r 

Ç».y 
Tuz 

Kurn fA ulye
Çiçt-k. bamya 
Mercimek __ 
Noi1u 
Kuru üzüm 
Makarna 
Gaz yaiı 
Pal!t odunu 
Çam odunu 

110 
700 
400 

100 
130 

50 
lO 

..... _,. ·- • 50 
25 
10 
:10 

Litn 400 

I 60.00Q 
5.000 

200 
750 ) 
-i50 ) 

5 ) 
120 ) 
150 ) 

60 ) 
12 ) 
00 ) 
30 ) 

100 ) 
40 ) 

500 ) 
75.000 ) 

8.000 ) 

. Devlet Demiryolları 
. Müdürlüğünden: 

Onuncu 

60 

t 

186 

.. 

--·- ..... 

-' 

' 

İşletme 

1 - KUkUrtlü maden • Karabıyık arasındaki Dar hattın sökülerek bütün mal· 
7.tID P.ifnln KarBbıyıQ'a nakıl ve istif işt :JSOO lira muhammen bedel ile açık ek -
ekslltm~ye konıılmu~tur. 

2 - Bu Işı ait şart nameler parasız olarak işletmemiz komisyonundan 
rik edilir. 

3 - Eısilıme 15 - 7 · H38 tarihine ınU.sadit Cuma günn sut 15 de işletme ~ 
miz komsiyo'luoca yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 262 lira 50 kuruştur. 
5 - İsteklilerin mezkOr gün "~ 11aatte Ticaret odasının bu seneki vesikaJa 

• arlle ı,ıetmemiz ko:nslycınuna müruaalı llaa olunur. (No.: 490) 4-2 

u1ak kalını) ve m11h~emel nclfcelsr göz Eksiltme 12-7-938 sah günü saat 15 de Erzurum belediye başkanlık odasınd• 
önU.ne ahnma"a"at: koşu gellşl giızel teıekkül eden fmar birliği komisyonunda yapılacaktır. İsteklfler teklif mektupları 
idare edilmiştir. Kuvvetli bir tabiye m~- ve ticaret odası vesikası, ve üç bin liralık muvakkat teminat mektubu veya ınak.· 
selesi olan koıunun evvelce y~pılmış hır buzları ve Nafıa Vekaletinden mas takvim yılına mahsus müteahhitlik vesikalarile 
tabmlııe tamamen ve harfi hartıne uygun birlikte ihale günü saat « 14 » de kadar imar blrlitı komisyonu başkanlı~ıniı ver· 
olarak <"eryan ı tmiş olması, koıunun 1 . 1 . ..h A .. ı k· 
kahramaoa olarak kabul edilen iki kud- me erı ve bu zarf arın iyıce mu llr mumu ile kapatılmış olmaları lazımdır. ıue 
retli hayvanı muvaffokıyelten uzakla5tır- tuplarm postada gecikmeleri kabul edilmez . 
mış ve Erzurum sahasında elmdlye ka- Evrakı tenniyeyt Erzurum imar birliği ten heyetinde okuyabilirler. (No. 457)4 • ~ 
dar hlç t~sadUf edi 1memiş olan 4,11 gibi 
bozuk bir rekorla muvaftakıyfl elden 
kaçırılmıştır. Koşu mesaffslnln 3,000 
olmasına rağmen, tahmin ettiğimiz veç· 
hile, Ceylan'a Mı:asudun cıkJştan i ibaren 
mütbiı;; bir musaraaya airişmlş olmaJarı 
bunları takip edenleıe bllynk bir avan
taj temin etmiş ve evvela 2300 matrede 
Ceylana koşuyu bıraktırmaya saik olmuş 
ve sonra Ejdere saklı bir kuvvet ve de
vamlı bir tempoyla Mesurlu takip im. 
k&oını hazır'a 'Dış bulundu. Geçen hafta. 
dan daha fazla bir kudret gösteremiye. 
ceğlni tahmiıı ettiğimiz l\h sudun blnfc'si 
muvaffakıyetlnden emin görUnerek, Me. 
sudu pistin açığn:dan çok kayıtsız bir 

Erzurum lmar birliği başkanlığından: 
Erzurum şehri su boruları 

Erzurum şehri için alınacak olan su borularından d120» metre tulünde~ 
boruların iç kuturları «300• mlllmetre ve «622» metre tulundakt iç kuturlar• 
«250» milimetre ve «1799» metre tulundaki iç kuturları «200» milimetre ve «1435~ 
m.etre tulündeki boruların iç kuturları «150» milimetre olmak ve imikdarı 1<ifİ 
u sust parçalar tahminen bulundurmak Uzere «192» ton slkletinde çeJilt ekS1ı 
haddeden ğ-:çirilmiş kurşun kalafata mahsus normal yuvalı 12·6 metre tullerind• 
dahilen ve harlcen sıcak olarak betunlendlkten sonra sıcak betume baunlnııt ııc· 
ları yanyana olmak llzere haricen yun keçe ile sarılmış ve lkireçlennıfş) olııı•! 
şartlle •yirmi iki bin. Ura muhammen bedelli içme su boruları kapalı zart usulll 
ile eksiltmeye konulmu~tur. MezkOr borular Trabzonda teslim edilecektir. 

leda- surette idare etmiş ve tam muvasalat 
noktasır a girecefl sırada f çten açık 
tnr.: kbı'tı yoldan rakibine lı oşayu teslim 
etmiştir. Tcım zamanında fırsattan istifa
de etmeyi bilen Hınıslı jokey Ahmet 
evvelce başladı~ı hücumda devamla bu· 
run farkile koşuyu kazanmış ve Ejderi 
be\lenmeyen bir rnuvııffakfyEte isal et
miştir. Bu muvaffakiyeti Ejderden ziYa-

E V · J " t D • " E · • J • "" • d de jokey Ahmedln basiretine atfetmek rZUlUm 1 aye aiffil IlCUffien Jgin en: tizımdır. Koşu kavaldlnln buton incellk-

-1 Ezuru • Tortum yolu için 9987 Ura 90 kuruş bedeli keşifli 98500 adet terine nüfuz eden Abmedln bu hareketi 

Eksiltme 11-7-938 pazartesi günü saat 15 de Erzurum belediye baş1'an11~ 
odasında teşekkül eden imar blrllki komisyonunda yapılacaktır. İstekUler teki, 
mektupları ve ticaret odası vesikası ve • 1650 • liralık muvakkat teminat rrı
tubu ile birlikte ihale günü saat 14 de kadar imar birliği komisyonu başkanlı410' 
gönderilmesi ve bu zarfların iyice mübOr mumu ile kapatılmış olmaları ıazıoıdl~ 
:ostada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Ru f~ için fazla izahat allll' 
ısteyenler belediye fen heyetine müracaatları. (No. 456) 4-4 

t. • • 93 'h şayanı takdirdir. E V D d • 
par .. e taşı ıhıarat işi 22 6 8 tarı inden itibaren 15 gUn müddetle açık eksilt· Gelec1>k batta koşularına haşka bir rzurum .·ıa"yetı• a· . E .. . efl· 
meye konulmuştur. İhalesi 7 Temmuz 938 Perıenbe ronu saat U. de Vil&yet istikamet tayin edecek olao bu koşunun imi IlCUmenın 
dıtml ecümeninde yapılı caktır. lrıtibablerl! dol~. yeni bir fa ~liyat mev- Kıırabıyık • Tercan Erzincan yolunun 20 + 375 _ 24 +- 125 klloınetrel~~: 

2 - Muvakkat temfnatı 74!l lira 10 kuruş!ur.b ı~u 01dlıcıa"ınabşuphla yokktu.~ ... Ç~.k çhetln 1 arasında «7534» Ura •27» kuruş bedeli keşlfJI yol lnşaab 18/6/938 tarlhlndert; 
0 istekliler e kı 1·e fi 1 D lmt E " N f .. " ı '- ır c a e sa ne 0 aca ucuncu atta b 15 " üdd tl k k il t /9S8 P 
tJ - vra ıı.. ş yey a I!cumen ve • a ıa Mudur üğünde OK.Uya koşularına ve bJlhassa diirdüncu Jroş · I aren g'Un m e e açı e s tmeye konulmuştur. halesi 4/Temmuz . 

bilirler. (No. 475) ~-4 sundaki mu~affakıyete fs!ll edecek ted~- :zartesl günü saat •ıs. de Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
biri fbmal etmemenin muhtacı hal bir' 2 - Muvakkat teminat mlkdan «566» liradır. W 

l omu:nı Defl1J&tı ıcıare ecıen Yuı İfhrt dava olduğunu haber verirken hayvan 3 - ısteklfler keılt evrakını, hususi ve tennt ıartnamesinl encümen kalerfl •••1.r1: .. Jadu •tiı.G• 11ahiplerlni hu ır uvaffakıyetl paylaşmaya de ıöreblllrler. 
11

; 

~~~- ....___. davet ederiz. Es~i koşucu ' 4 - İsteklller Nafıa müdQrlüğünden musaddaic vesika ile kazanç teık'' => 

~l'o-ıldı1J7•r [ nOötJ) !taı•""f \ C. Karlldağ bale rünü beraberlerinde getirmeleri mecburld.lıı. (N".>. 438) 4 • 4 
... 
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