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Hataydaki 
komisyon! 

F. R. ATAY 

Amerika gazeteleri açık şehirlerin 
bombardımanı karşısında halkın 

1duyduğu nefreti kaydetmektedirler 

Umumi l\1üfettiş bir nutuk 
Röyliyerek hükünıetiıı 

Doğu vilayetlerine yaptıg·ı 
) ardımı tebarüz ettirdi 

H ata~ :hkl seçim k::ıydı hO.d:.;elerir 
~ t'J.k'..J eden herkes. bir çok defaL.ır. 

"ı! :tl~~ soım•ıstur· Faımt bütlln tu ı~ıerl, 
et lle •• ~r cemiyeti n:ı.mma, b:taraflıklıı 
, :lte etmeğe memur fnt hap komi!)y nu 
c~b:ı. ne ynpıyor? 

ltı h:ı"nca cevap vere! 'm: Hakı:ı;:Jığı 
~ll1ac:.tır.mn! 

~ l<nmutayda geçen gün Hatay miina
~a.<jası olunken. b.1zı mebu.lnr m"'·n be -

l1:ı.tıa.ı ı mllletler cem'iyct! kc:m' r"u -
:lın bu m:ı .'llyetini k{ıfl b:r v i rrb ı!e mey
l\lıl kn~rn~tur. K.-0m! yon s!md!ye kr '.l. r 

Y: ~~::e mnh:ılU otcrltelerln ceil'r n t'.lz
t ·~ P:>lit.'.<nsını kt':-bn. u,tdurm:ıt'-.ı r.ılıo:
t. tl:r ın bu.~ mıuz:ı hat~yıı lr 'fu. ··t 11 

t'lln l<n:nutny küt· usUnde c.ıt ın:ın m '<
llbun u fık1·aıaruıı hnt•rl, yınız: 

f lUşimizi görmek i teyen halkla dolmuş· 
lıı. Saat 11 ye doğru i.keleyc çıkftn Umu· 
mi f ii°~ıdttişimizı m•kte"Jler ve h~IK nlkış· 
lnm•ş kel!dislno bnkelleT hediye cd\lmiı· 
tf,. Kale ııt•rlw•cia l-i 11lı er P Belı~di) ede 
islir:ıhat eden Umumi !\Iüfettişimiı göı· 
l& 'hı c:-wnlrııi 'e ı·:ıodau aicıkndan 
oolavı halka teşekl:iir etın!ş ve hiikfime
tın Doğuda yapl1 ~'1 büyük yardımları 

~ tebnı üz ettirm iştir. 

Üfilnrii ffrnıım1 Halk Un-u'Jlt ~fö{ettişin ınhhat içindo 
Uü/Pfli~ avdd ttlff{inden ıncn:nnriyct duyııı:ık· 

'l rılısir. l'zer !ad r. 

~~üthiş bir facia 
b "Aı1taky:ımııda kayıt i •inin başl:ıdı~ı 
tt" tiin i~lcı· yolunda idi. Ft\k:ıt etresi gü- Bir kamyoıı dereye yuvarlandı. On 
~~ l>örtaynk mahallesinde dü\•uJcn. fah- '-ı·şı· o''ldu", b. k. . l d 
11 edilen, sandık başma gltınckt.en me - R On !T lŞl yara an l 
~llenıer \'Oğaldı. Çünkü bu mal lllledl' 
~Is ve Jandaını1'ların gfüü önünde top - ,faponlmlll hllcıırıwrıa 11{jr11y:ın {ıf'lıirler?e 8(1 k,~la~nll . . . .. M 

-.ı"an silahlı usbccllcr Türk listesine va - r.c11nelmilel mıııtllkRltır öniirıde yhJeoek ıstsyen Çrnlıler Muş 2, fHnsusı] - Geçenle~de Dı· ıdullah ılc gornştum . <?nyodl yll~l ırmda 
ı .. ~ak üzere s:uıdık l \şııın ~,.len Türkler 1 A A ) • tt.k' . 1 , 1 o-ıllere i 0 Amer·kn yarl-:ıkırJan çıkan şoför Rec~p ıdnrc in· bulunan AbduUnh racıayı bana ıöylc an· 
-q., To Y•l 8 ( . . - ı cm y ınnn e ı erın 'c r o ' - 1 k. k ntı . b' l tt 
)il tuz ve teca,·iıze 11\!'ladılar. Bizim Ue . b 11 d. . o r • Hnrfc·y Na- nın protostol rıra da lu yolda ccap ,< c ı amyon m uş ır uçuruma yıı-t a ı . 
.... tliYeıı .)alnız bu mnhalJede clört yiizii a:~nsı b. \~~ı~rss·ıı· g .. zeıc-c leıe ı ,erildJhlni ıö .. lı>miştir. {"nrla.nm1şlır. Dıynrba\ardan geç vakit çıktık biu-
"flllte ı z r.r.ın ır "' ' u k l l 1 l k d·~· k -k·· ·k· l d f l ~ltt< \vJz Eti 'flirkünü reylerini k~llnnl - hAyonatta hulunern\t .lap 'in tayya· Kanton ve Aftnkeu bomb:ırctumanla- ı ulld a~1y d~ ~~ çu anne anko up atzla ı .d•ısl ı~ı7. aml yo~un yud·~ ıklı. odn a~ s~ n 
"" an ,·ar. geçirttiler 'c rcylcrlnı ltu - relerinin Çinde iv!l tıalk tccavllz et rma devan edilı:e~klir. c nnı.;ın n t>en ısmı yere atma suret e ı ınsn_n o ııraL on ye ı · şı e uzerıne 

111 
"'ak icin nıüt~cavb.lerin o mınt:ıkadan mlyPrrk müstahkem roevkilsri t•oınbardı · (Altfar:t.fı :J iindide haynltm kurturnn Mutlu yeıncni<·i Ab· \ ( Alltarafı 2 incıde) 

tı~k!.l~lırılması ve yahut o şubenin cıva- j • 
t "da lııılunan Şeyh l\lehmed :oıuhesindc A >J k •• •• A ;'-. R J E T E K L E R t N D F 
~~let1ı11 kull:ınabllnıelcrlni temin için ga oyu \J 4 

~hata vapnrak cemh•eti ıık"nın komls-

~0"llna ~Ürncant ettiler \'C bu tecavüzle- te h 1 i k ede 
l' 1\ durduruhnasına ve hükumetin ıniite -
"~-.ıllerıe benıbcr yUrümeıncslnin temini
• lnt1hap nizamnamesinin 17 in<'i nıad -
e.tl'I, dayanarak istediler. 

Cttt nahi~t·siıw ıahi im kfıy 
i~:o•rlıw t'lc(iimlf' luılurnltı(ıu 
!jalişal< lla\jı nün· n(iıı· yi\
ı·üyor. t\öyfın bn.Jm htı· . . . 
m:ıJıalle unlili tliit-iinülü~ oı· 

{lraıı.sı 2 incide) 

FIKRA: 

._
1 

l{onıtsyon ne yaptı bilir misiniz? J{o
tt ~ reisi (memlekette hiikumet ,.e lm
~tı l'ar, kimse kimseye teca,·fız edemez 
~) ttınıyor. Bu mf\7batayı imza edenlere 
,1 

1~niz. Kendi mmtakn.larmd:ı. rey ' 'cr
ttl\ler. lliz başka karnı· ittlhazın:ı lüzum 
~ l'bıiiyotuz) cevabında bulundu. Halbuki 

toı~e~) Ve 7'111mane hfldisclcr komi-:yonun çal 1 nan 
4. \l <!nünde cereyan ecllyordu. Hükumet para 
"' ın·· ~l utecaslrlerl yak:ılı~ac:ığın:ı onları Ortaclan ı..•ır kalkınca a>"lnrdaıılıcrl 

L "' te<-vik edivorclu Bu feci ,·:ııiyet · .._'lı1t1 • · . : evlerinin tezek dumam dl)hı odalnr111a 
tıL nd:ı. halk ne y::ıpsm? F.llıette kı ın - k t .... J'il 1 1 r. lz, h" . ·apaırnıış o uran nOY l eı· c ıı;arıya çıt -
~h urrıycti olmıran l:h' yerde, haynt 1 • 

llkes· al dil 1 Tr , • , A t mnk ve şehrt' gelmek fırsatını buldu •·r. 
~11.. ı, ın \'C ırz şm:ın 16 1 11uKumc .. . . 

•,-ı, ee d i d el k h Ote beri satıyor ve cclınclıkh~ıi ı>nr:ı 
.. tı rey:m e en b r yer e san ı n- . 

' rfdemezdi. Nitekim öyle cldu.,, fit• sabun. şeker, tuz. gaz \'c hır kaç p:nça 
O "l\ bl , ~ l k 1 renkli bez alarak yerlerim· diinül•or;.ır. 

~en o n .r çoK mc ... ıı<; :ırımız, mu - ı _ .. .. . . 
~.1tın bu tek t,araflı ve mllletler Clmi _ Ço1ug-lle, çccuğiJe hutun bır niler.m 
\ol konseyinin kendi!erhl.t'! em:ınet (>'tt::,ğl sı\yl hahnsma kazanılan para tıızan bu en 
~ '/Jf Ye hi,,nnet eden hareketleri uıerin- miibı·em ihtl~·açları karşıl:ınıığı:ı kifayet 

cıu,__ 1· • ı · k .. ı ..... t. 1 t~tı . · u1U~lardı . Eğer TUr';:t· ~ ha. ~!. m .. -, etmıyor. O -ıaman ·o~ u ı.u ıyncını ıon.•'l 

~ ~t cem~yet:nln dilrüsUUğ'Jnü ve h 1!'<- nhyor. 
llt~tlij\ni ölçmek lç\n l':omı~·c.'1-:.ın ~~r~-ı t .. 'tc artık tuzağa girmiştir . Ü1t kuru~-
•llı>~~ rn~Yar olarak almış Ol"9Ydı. hliküm, hık ır111ı beşe aldığı kifayet emirormu 

t sız reel olurdu. lgf i b:wm. bu clcgeri defal:ırea öıil·r\i a:! 
lıtıı 11ltll:ıp koml•yomı , daha ilk gü•ıler- halde kendini hfll:\ bor.,·tan km·t:tramt -
ili~ buno. 1Uı.ve ediniz. ~yor. 
le \' en t'.lHmatnaınec;! ile maJılyet' ni e-ı Esnnf cltserlyctle köylünün boğ •7m:ı 

t eı-n1ı~tır. FJkat s:ırih haldarım•7ı d~ - •r. lmı bir süliik gibi... Diinvamn hic bir 
ı~·h"ek.a 'ki'd ,. '>t~:ırı • • ~lj' • '1 ve t"'ZY. ç 11 e ç.gn"m"" IHrlndc ticaret bu kndar so,·ı;uzl:ışm:ıınıs, 
\~in ~e~ı hm hUvlyetleri ı;e Ö~'l·enrrı .·, l~eşru diye' saydığımız kAr bu kadar ça -

lt nç misal da.ha \erel.m. lınmış para hu kadar bac hatlne f{•)nıe-

Köylüyü bu hayattan kurtarmah! 
Odun yok, kömür yok, Köylü Tezek yakmağa mecbur 
kalıyor ve tezek klymetli bir meta telekki edildiğinden 
ancak bir ocak yakabilivor. Onun için yatak odası, 
mutfak, ahır hep bir göz odada toplanmış bulunuyor 

~~ cmı~·on ~echn bürola.rmı öyle yer- ımışttr, ' 
te kurm•ı tur kıt T!lrk halkı rey verme- . . ,.. ~e ttıınısk için H:ıt:ıv d>şından celb::>lunan Kusur crganızasyon~a. cemiyetin du- y . Cihad BABAN şrnycsi. .. Kuavetlerin üz rlr.e karyola- nııımuru Bay Adnan, yanlış do!'!Ul\lf 

71 ansif yo'unrfa ı inli balar: 1'tıktrrıdn ekip eııll1rl, yolda ç.alııan 3lllndlrler, 
Altt.1 bir köprll, Transit Yolları }kinci Mrntakı JJışmiidnrll Fehmi, Tahir {/e~ldl 

l'lallkcnd!ler'n~ Tilı'k. di;~mnnlı~ 
1
<'111

11
•13_ şük ahlnkındn, ne btıeyım c.ııha kimlerde ~an · lan. kurmuşlar, orlnda bir mnsa kenar· baynn olacakken kazara erkek olmuş ... 

\. kal ':> ,. ve ne de? dn bir tıır.e d:ahu, onun üzerl~de bir . Mesel! zeytuudan bahsedersiniz, lafı 
ç l' a alıklar ar.~smdl geçmee;e mec- .. .. • - . . s· k u unun üzerinde lrnrulı uş btt ·11. Bu seçim bUrosuna ~ş on Türktm Şu var ld koylu alahıldlgıne e71lıyor. ınc s Y . .. gramoron ve fevkalAde nııdlde plaklar, hemen ağzınn:a tıkar. 
""'-r:ıan g1tmes1nln, komisyonca. tali - alnbUdlğlne perişan bir. hale giriy?ı-. Bu- olan T:şl~çay nahl~esınde~·lz •. ~ara~ose~ kor ıda bir dolap, ufak bir eczahane,! - Eferıdim, evvela sirkede pişlrllfr, 
ltıtıtrı\tneye muhal1f bir tczahUr sayıldı - nu bir memeleket derdı diye elmıze alıp lden 3 .. kllometre ılerde 'e ( J.arakose şd b d ö l •r et llerl ond~n sonra limon ile hamile edilir, 

~ .. btınıı. U!ve ediniz bir çare bulmak için ı.ıcaba neyi bekli - Sehbob ) yolunun çalışma merkezinde ... şura a ura a gknyle er, c ve '\zeytin )'Sğda yatınhrmıf... latanbu'd• 
· yor-us. Merdivenle çıkı\&n bfr kahve twıütt· kAtı\lsr, perıAr ta un arı •.• 

(Alf1•rıfı ı ltıcitlı ~il\ pt)LQIR ~hhlt AH Atacın y~ııhaneai, atelyeıl1 Sofrada ntltr fok, müteabbldin fu (Alttll'tfı 2 lneld•/ ~ 

• 



2 DOÖU "?·*1iı (; • 1 • , • • 5i ·?! 1 •• ,. '? • '" , •. 

Ağ k ·· yü t h ike e 1 taydaki K y ··ya bu haya tan 
Çat nahiyesine tabi bu köy üzerine! ka ı!.~!~~ı•,ıaıJ kurtarm 1 ,ı• 

t (Ü;. tta.ra.fı 1 incide) - Evet dedi, okuduk v• 

t ., . .-1 b l d ., ş k k da uı ag., ır Komisyonun bii.ylik marlfetlerinden, b d I' • k k b 1 ğ d () 'l''Z )arın halk' tliidik tesfrl,oı e egınae U un ugu Q şa tt biri de "Sünni Tilrk,. ve "Ke-ın:ılist Ti.irk. met> ur J'all o.ıuın · arı~ı · .. a 1 ın ao J . . . . , __ . ' l laf açac~k olursunuz... Sızı konuşup Bfzde imam nikah'le evlenıı16 10 ., •• '' K., ~ b k b • h /[ tasn.ıfı ıdı. Bu g:ıyretk<>şlıge cenevre bıle k u ~. (r • . . le fakat dlğH köylerde kaça" ol~~ .. 
agır yuruyor. oyun as a ır ma a • tahammül ecleıniyerek. yeni bir cemaat i on ~u~a..,ınsızad~ış,n}ın (( kr. k [ hl . 1 "Qtt•rı:ıl 

' 'icat etmek sı.ıretile T.lırk ekseı·:yet!11i p:ır-. ~olra, ar a yEueıı. •us urunıya tt • u ar c•lııo duğıarı gu.d reJl 
nakledilmesi düşünülüvor ',c::ı.lam::ı'< is.tıiyen b11 mn.nt'vrayı., m!lletler'. da. bir b.alık r~~ınt g~çıo:ne uğrar. l•'aık· - B&yım dedi, Z·ylun t! do 

J cemiyE'ti i;:::nnitrsi ilk müzakerede red:ict_llıın huniı1rın k r,mıene o.u,ı dur. luım altı saat arlrnsırda, isyau Jlb' 
. . . .. .. ' miştİr. ı Oradaki gençlerin biç b;rı evli d'l· lrorktı Ç"ken, Telfo, Has!0·.1~şıııı: 

Çd rı:>lıiye~ine tahi A~a köyll u11ın ınu·u yaptığı lctktkat nelıc sıııt.lc koyun I Komis vcn. kontrol vnifesini dliri.i.<>t ğildir. Hakları da var ... Buruda ~ilemlzi adam1arı küyll aralarında pil) }. 
znma"<lttn beri hOyl\k bir tehUkeye ma~ lıalilıaz:rdll hııluodu~u mevldiıı gayr! k~- yaptığı ve -~itaraf davrandığı içın. Yun:uı 'r:as 1 ya atı:dım diye soruyorltlr. Evli <>ğcr altı snat evvel (leneral 
ııızdur. Şakfak dtığt eteğlr.de huhınanlbll iskan olı:cak dtrtc.l)dt t~hllkclı bır fua Bav Bııfüis'in yerini cteğ~~tiı"m:ştir.ıolsak ta nihayet kc.ynumuırlu ze\c~mizln , Hliseyin, şuradRn, ( J~ltle 
bu küy 75 haneli ve 500 nnfusludur. vaziyetle olduğur.u tcsbil ctın"ş ve bur.· · Keza ctüriis t, harrıketlerinden :;.üplıt' olu - r~smini taşıya<'ak dtığil miylz ... Vt! her terdi,) gelmeseydi tıizi 

Ileş allı senedanberi Şakş~~ dağı d~n. a'fikııd r makamları haberdar et· :n:ın ftzn, f::ıaliyet ctışı yerlere konulmus -1 biri cebinden hir kart çıkarıyor. ı sec~klerdi. ııı 
hu köyün ü:terlne aj!ır ~ğır yurmektc-,nııştır. . , !ardır. Yedi göbek Türk olan Hataylıları· ~farlen Ditı'lh, Kravford ilılh... Ntthiye müdürü sılıht dıırı~o'° 
dlr. J~V\'elce dUılü~~e y8pıl.mış ola'l ev- . Ağııköyllnün bul~ndu2'u . mevkıdon 

1 
tes:::il etmenu»k i.ç!n akla g~lmez. ~nü.:~ül~t - işte MOlı·n~is Bay Kazım, katıla , kında nısuınuniyet beyan etli, b 

ler heyelan clolayısıle bugün dnğ n ya ı ıki kilometre kadar otcdo bır mahalle cıkarnn 1:om:::yon. Ermem mıl1slerı hı:;, katıla Ankara:ia Istanbulda b şına ge· torsuzlulitan şikayet beklerkeO· ı 
ınacına çıkmış \'(' tamamen mnilleşmişlnakledilmesi ve orada yenıden bir nu 

1

bir veS"-ka sormadan tes~il E>tmis ve itiraz lenleri anlatıyor. Tabii, okuyucu\urıml - Eskiden dert anlnt:ıcıı>: 1 
hi,. vaılyette bulunmaktadır. mune köyü kurulması <lüşiioü!msktedir. '.ect<!nlere su cev~'oı vcrmistir: "A~ker ya-

1

1 mumaileyhin ne dt'diğine merak rdlyo:· hulaınıııd~k, ~imdi diyadın:ı htıtıC 
Clvnrclnkl akar sularııı mecra1arı ta Buproj~ye biikilmel yardım etliği taktirde lt\n ~öylemez!,. !ardır... Fakat ben kimsenin busus1

1 
derince, kar kış ise dinlorni)•or· 

ma.ıaen de~t~ıniştir. Bunc..ıan başka hir , arcak tatbik mevkiiııe konu\nbilec{ ktir. 1 Komi yom•n ·ba~lıca vazif~si ~~çil"1 iı:;- 1 bayatını burada teşhir flmck isteıntdl· yahut sıhhat memuru gofü'0~3 ~ 
ı;ok yerlerde ,eni menbalar hasıl o'ın'lş·' Suyu, lıavası pek iyi olen ve mu· terinin bitnrafük, hak ve sük~n içind.e ce- ğim :çin, bu yaramtı~tıklardan bahsetaıi· 'fatlıçayda senede vasatı 0i 
tur. Bu. menbalmdan. bir . kı. °!ı evler!n ı hil i~l~ar~lc de güzel olan kt>~lerinin na-: :eya~ e:~1c;;1i_temin etmektı. Kc:n:..,yoı~ ı yoru_m. Nafıa fen mell'..um. Cevat ve 

1 
ölüm \'Uk '~sı oluyormuş, 8 ııe 

temellerınden kendılc rinı gosterm<'ge t sıl im akılıete ınarnz kalacBgmı dlişlln·, a~::ıyı... b .... :ım .... ugu zaman ınan:lateı. de~ j BaHı. .. Onlar da ba~ka bır alPm gözleri sında da nıkAh kıyıyorlarınış. ~~I 
bailamışl!r. mek köylüleri endişe içinde bırakmak· ·11P- t otoritcs.'ni hemen ikH edece-klı~ Nı. - keı a:da kösede Bey Cevada Kara köse ı Aeayışı . O mükenınıol .. · 

1 · k d · c · lalep ettiği b•ı va')ıf0nın · ' " Her g!in bir ııarı;a duba artan bu 
1 
adır. lhye Qn ağır blr ı;;e 11 e s<ıyrıne ,z:ımn::ım nm . . . -, ~ .. Sehbob yolunun Lılr tarafıtda durup tepsi ile altın taşı .. 

telılike tarşısında kalan köyiüler nchk devam elmtkledir. Yakında tedbirler alı- yapılmasına manı ol.an bıllıac;sa . k.n~:ı.11 . 1 soruyorum. ı:ı ı:ı 1) 

· l · 1 u kf , 'k b' h lk k"tl · bilir misiniz? Kcmıc:yon tımuını katıbı 1 .,, yey~ mt\rncaat etmışler ve na 11yemrı 1 neca~ı ve btşy11z · şılı ır a · ı .esı, · .. d" - Burası Karnköscye ne katiar? Kövlerı' y"k it ,. H'''' 
• • A • • 1 • . ı. ·k ·• Anker! Bu ad:ım. Hat'.l.yda Turk ·kam o- J u se aıc~ 1 iJl 

teşabhi~ıle \'ıluyetten hadise mnhalline ıçınde bu undugu damıt r.oı u ve ıztı· · , 1 k d - 12 kilometre zait ~21i Sonra gayretler sarf d tıırıııı ç 
~ F • k 1 b , .1 . ki.ilınesınden sulırn-t kursun arı a ar'. .... ı e ıyoruz , . ~o 

lıir fcm memuru gönderilmıştir. •en mı· raptan ·urtarı ıcağı er. enıyor. t :. • ılAve t-diyM dlnıi N ·ılı'ye m"dü u .. yerirıe r 
---~--------------------------·-~ me5uldur. · , ' u r nun r j Fe~at ve tahr~k urnmrla.rına daha fazla/ - Bu yolları .. arı;;ınlaya arşınlaya, Kışın yakmak için odun yok·:; e 

m il t h ı• ş b 1 r facı• a vakit kazandmnak. Tii.ı k halkını yılgınh- arlık her tara!ını oğrendlk. 1 yok. Elbette tezek yakacak \ .~i ~ 
U J ca uğratmak i~in . komisyon. seçim i~ind Bu beyelın en şon uzvi, yanlışklıkla tezeği kıymetli lıir mata teltı~ ~ 

--------------- iınütemndlyen geri bJJ"aikmağa •ığra~tı ve erkek do~an. Bııy Adnan. 1 i<<n bir tek odada bir tek oc'\r (Üsltaraf'ı 1 incide) 

hinnıl§tik. Bişeri ilçesi merkezi olan Ku· 
hine geldik geceyi orada c;eçirdik. Sa· 
ba\ıleytn oradan kal kıp Garzan merkfZİ· 

ni ıreçllklen ~onra Ziy8ret köyUne gel· 
dik beş köylü kadın du orncıa arabaya 
bindirildi. Dere boynundeki şos~yi takip 
ellik Bitlise on iiç kilometre mesafede 
bulunan llorınus köyü civarında bir \'i
raja geldik. Virajı dönerken şosenin çay 
cilıetlnde yapılmış lıir duvar birden bire 
~~öldü ve makinl!nin ar~ a tekerlekleri 
a~ağıya do~rıı sarktı. Öa tekerlekler yıı· 
karı kalkınca ben kendimi derhtıl dağ 
cihetine l'irlatlıo:ı. O anda makine de ı;u· 

Azılı katil 
:bu husuüa mHleller cemiyeti nezjindc j ~eı;dısfnı tanıyanlara laveiye edtı-. cak. Köylli yemeğini de ısıtrıl~ıe ,., 
bir çc:< te~ebbü~ler:ie bulundu. Niı'.lnm:ı.- 1 rlm. ilk karşılaşlıklaıı zaman, Kaı.lıııno·' dalar aynı tezekttn ayni teze~~! 

1me hliklimleri. secim bi.iroıarmd~ b!r Tiirk 1 rıilinin dün~·a evine girişl'e, yahudininlnı ocakta yapac~ğına göre ~I et 
, . ~ cema atl mümessili .. bulundmm~gı emre - macerasını zol'la nnlattırıı1nlar. 1 ba~ı ile yatak o:Iasını da brr~,ı:f 

Adlıyenln alından kurtulamıyaca~ını : der~cn, b:r çek hurolarda Tür~ delı:ge l Yolla'?a,. dağ hllşlarıda, çahfanlar mecburiyetinde ka'acaktır. JJa) ~J 
anlayınca teslim oldu 1 lnıl'ıııma <'sızın kayıt m unınele<>ı yapıl -ı g~ını .k~ndılerı?e zeyk ediyorlar ve bu ı soğukta öldürecek deiilya ... f;t' 

.... • nnstır. . . . . 1 huneıı oğrenmışler. ı Iarı da tek damının aıtıııD , ~ 
Tr:ıbzon, '. [ Hususı ] - Beş .sen~-1 .. Dli~: "Ulus ... muhnrrı~·ı .ıle ko~u:;~'ln Et~ 1 Taş'ı,·ay nahiye müdürü çalışkan alacak, ve bu ı.uretle de &h ~ 

denberı saklı hır halde bulunan Sürme·' Tiıı klcıı heyetı a'l:ıc;ı , bütün müra~1~t 1 adam 12 senedir bu nahiyelerde do!aştp 1 oda'!ı misafir ortası ve muıııııtı 
nenin kiiçük Giirgür köyünden altı ki·, ıarına, malhalli otoriteler kadar. ~~ın;,s -ı duıuyormuş. Nahiyeye glrekcn, hemen ı miı;; olacaktır. ,-e 
şinln katili piri bir aydanberi yapılnn yon t.:ırafmdln :i::ı. kul~ k tıkl andkıg~11

1 ' .": 1 oracıkta güzel bir park yapnıtflOr, orta-! Bfz İs tan bul da iken du)'llf 
'bl kcm1!syon azac:ının zulum rnre eı erını • .. .. 

sıkı takı erden kurlulamıyacağını anin-. ·-· . ~ · . . t t k ı sına da Atalurkun bUslün!l koylc~klar- ret ederdik. 8r1 
.. .. . tamnmıle t3svıb eden bıı' vnzıye ::ı rn - ı . . . . . ı ·.. - d g 

yarak dun Surmonc j'1n<laım'\ Kumnn·!dtklarını S'öylem1 şlerdir. Heyet :ıza;;ına.ımış, .sfparı ş vermı~~''..· büstü lısklıyor· - h.o.ylerimız ne ka ıır.,11 1 
dnnlığına gelerek teslim olmuştur. lgöre. H~t:ly'dı knn dckülınesine ıJ'.lşhca'. laımıı;i. Nabiye ınl\durn, o paıkın p:anını! vaııla~la b~.r da~n sltında .~ıa . ,e 

ı ,,,, leı don biri belki 'oirinclfti m:ııetıer ya pil' ak buırnsunda, nahiyede bu U"an lar dıye soylenırdfk. Hea·ıteY' ıır' 
~e·Jep ~ . · ı "lı d' f 1 • t 1 • 50 

H t t b h cemiyeti kc:ni .. ycnunun hiç nir z:ım:ln dli.- mu en ıs Vtj en meınuı arından istıfade. kalı göz erıml7.le gördukten . ~ 
yın içine kndar uçtu. Yolçulard9 n hir lTilS a e U rant lriistlUk ve ad-aletle vazife görmek ic;te -letmiş ... Gene rahiyeııtn müşterek gay-:dık. ki, aynı köye blz ıııedellde 
kısmı Muştaki resmi inşaat için gellrllen 1 meviş! olmıı.C:tur. 1 reli it>, Gö'e inekbıınesloden 17 tane huğa oturtursanız, onun nnnverste 110 
. I' 1 d 'l u· B 1 r 1 . ' l' t ' 1 k 1 d 1 h ·rd!l;ı Jzmir ı ma~a.ngoz.~r an 1 ıare ı. un.o . Beledi ve f evkalilde Hatsyd:ı .s<>çim seı b~tliğ1ne ve anlaş- ge it mış -er'. ·oy ere a~ıtmış!ar, ököze . ?~! tıyat mektepte go 4 e~ 
dan altı kışı mrık1nenln altında .kal~rak ı J •malar hükümlerine tam bir riayet bekle-lfrek nesllnı kalkındırmak huslsur.da lıu ırıas eder. O dn yakacak ş • 11~1 
derhal öldüler. ~adınlardan,. da dördu su: ' tetbİJ'}Cl' aldı 1diğlmiz Ş' ı gtin:e~d~. bu intlı~~ap kcm~.isy~-! 17 d~~ızlık bu~nm büyUk faydaları gö-

1

1 yınca, . i.slibrnlAt.ını, ş< hre a ~~~~ 
ya dökl\lerek boguldular. Kuza pk anı Hınıs 7 [IIusuilJ _ Hınıs halkı E:l mınun ilmitler:mızı n.z çok zaf'.l dtı.şurdu- rUlınu~. yol ves1ıt buhım,ıyıpttt par suıu 
oldu. J\amyon altında sa~ kalanların fer·/ ı·· ı· d 'btl .. k b' k t . k k .ı· . ğlinü itiraf etmemek yer:ncte olmaz. Etraf a~r~·.'ılc, evler lt'k gözlU ve mayınca, o da hayvanının b~(.1 

C. d b , y ı z ın en yu ır sı ın ı çe me te:.ıır· t d 1 k" .. ht . ı k k dl . . k ınec .t. yadı ortalııtı ~·mlatıyordu. ıvıır a u u _ F. R. Atay an ır ı . oyun mu arı açık iÖZ bir ın9 , ·en sını satma - t'" 
nan jandarma karakoluna haber verildi. l!ayvanı bol ve ucuz olen b~yle blr~ mınla- genç, askerlitini İstanbulda yapmış. kö· ı kalınc3 , tek gözlü dama sıktı!~ 
İrudada gelenler bir çak u~raşmalatdun kada halkın et y~me~esi kasap öu~nnla- ye naza~an m_iinevver denecek hir adaın. j Köylüyn bu hayatt:.~ıı ? ... 
sonra makh:c altındaki cen~zeleri va rında mahtiud hır mıkdar etin .. kesılmesj HAVA Vezıfeslnı l!yıkile hazmetmiş, isni ne nasıhatle, ne irşe.tle o.ıı~ det 

yaralıları çıkardılar. Bo~ulan l'adinların 
cesetleri suyun şiddetli c~reyanlarınn 

kapılarak aşağılara ksdar akmış idiler, 
Onları da bulup çıkardılar. Yolculardan 

selamet kurtulan yalnız. benim ölen on 
nuruslan başka on hir yolcunun da ha· 
zılarının bacakları l.ıazılarının kolları kı· 

rılınak ı;uretile muhtelif yeılerinden ağır 
yaralanmış i 1iler. Şoföre hiç birş9y ol· 
ro8dı. Yxralılar ve ölüler Bitlfse getit'il· 
diler. şötör Hecep tevkif edilmiş ve me
!feleye Bitlis adllııfesi el koymuı,lur. 

Bu hftdise bölgede eınsııline raslttn· 
rruımış bir facia olduğu için çok derin 
hlr tesir bırakmıştır. 

Celıil Uii11r1ör 

ve bununda cbbııµça bir duşUnce ile huh1si ftıkat lıe:ırkos kendisine Pölôştören 1 çuyı, mamur bir nahiye halıO cıır1 
halka de~il yalnız tanıdıklara satılmas1· 9 • ı; · 93B saat 8 Raporu diyor. Aslen Genceli: 1 stiyorsak. Taşlıçayın -ve 1'~;~, 1 

dır. Hava tazyiki : 610.7 - Doğu gazett'sindeo memnun, cı- iktisadi vaziyetlerini kurıarıfl 1 ,ı:' 
Hınıs B9ledlyesi bu vaziyetin farkına • » (Deniz seviyesi) : 7üf>.4 raya geliyor biz okumadan, höylU gelip t yü evine ca'll alnca, könıi.ir 8V ı 

varmış oldu~u içindir l.i et lıulam yanlatın 'ı iiksek sulnıırnl : ~3.l zorla elimizden alıyor, elden e'<' gazete' getirıiıek liizımdır. işle ıııC 
Belediyeye müracaat etmelerini ve ken· Subunet : + IJ.O kayboluyor diyor. nasihat, proje para eder. JJ4~ 
dilcrine et tednrik edileceğini ilan etti. 1'Uşilk suhunet : + (i a Köy kanununu iyi an'aroış... Muh- ciJf,.\O 
Bu tetbir belki Hınıstald et buhranını Rutubet : % 55 tardan nıemnu!l olup olmadıkfarını halk· • 
sona irdirehileceklir. H tediye ve hükü- Ruıgar : Sttkin Lan öğrenmek istedim. Biıisi: 1 AC'rıı· (',eza l\Kal1l{Crl1e.Sılı~ 
metin bu mesele üzerinde dıkkatla dura· Rüyet : 'I'aın - Bayım dedL o muhtar değil. B~- o ~u '1 

cakları muhakkak telt\kki ediliyor. Sema : A{~ık zlm belediye reisimiz her sabab yola i h lllfı:.ılau sttt;ltı bil' tı•' 1 ~ 

Tayin 
İspir Orman mt.ılıend!si Fuz•l no lira 

maa~lu Ardahan ii\:ürcü sınıf Orman 
mnhendisli~ine naklım tayin cdtlıniştfr. 

Tatıı : Yok çıkıyor, her evin kap:sını çalıyor, orta· ht•ı•tutt C'lli ~ 
lıkta pi•iik giirdü mü kıyameti kopan· İki lira ilıtlh1s etmiş old11g t 

Bu gece nöbetçi eczane 
"VATAN,, cczanesidir 

riye çevirdi ve seslendi : 
- Mehmed, :Mebıned gol hnraya. 

Var amcana muhtarin evini göster. 

y~r: ~e.rç~ ~ize eziyeti falla amma bizim le tnvkit edilmiş ve iiç sydııtl ııı' 
lyılı~ıı~ıı~ ıçın p.lı.şıyor. . . t hakemesl E•zuruıu .ı\[tırceıll 011~ 

Sözu imam nıkahlı:mna ınl•kal eltır· siod'} ceryan eta:~kte o!arı l el 

dim. i\Iubtar hemen utıldı. 1 milliye tahsildarı llyas berB• ~?' 
-~ 

0ıı· 
Muhtar ihtiyar beyaz sakııllı bir dıyan ağızlarda kaylıohJ)'or,,o 

adamdi. Şevkinin yanına gU!Prek geı-1 ınrını arada yanlarında d11 80ı0 
mlşli. bir kılseye datdmyor \'e of ~ı~' 

Koçuk çocuk kafilenin öniine ka· 
tıldı. Bu sll~hh w iistlori başları yırtık 

!!mm~mmm!D:l!:!r:Jı~~~~m~:-·~- /. p:;; sakalları uzamış askerlere azıcık ta kor· 
/ ku dolu iÖzlerle Lıakarak yUrnmeke baş-

- Uyuyun biraz, sonra yemek yer· tarı ayranı yudumlıyorJ.ırdl· ,oeP) 
siniz ... Bu yorgunlukla 1::o~azını1.dan yanında mhafirlere uıı111et o~ 
lokma geç.mu ... Olmaz nı1? Demişti. o~lu askcırlt-rin oruu7.ıarı01 
Az sonra hepsi derln bir uykuya daldı· Ve: I' 

ladı. Zeyneb lıalA mülaziın Kadriyi öyle 
kesilme~e hazırlanmış lıtr koyun glbi 

Bekyl Kndriye dikkatle ba'klı : 1 - 1 laycli yü:Uyon bakalım köye elleri kolları bağlı ardında ytırUtüyordu. 
- Tanıyorum dedi bunu, ür gün doğru... Ocaktaki iri kiilükler çıtırdayarak 

<'vvcl bizim köye de golmiştl. . Sıcak bir yer, belki sıcak bir Çorba yanıyordu. Loş köy odasında yer min· 

- 11 - Yazan: Semih 1\.AHTAL 

Sonra knrşısınılakllerln do. lluğuna Umidl bütün uslc.erlero bir civaUyet ver· derlcrlni altlarınıı. çekerek. ocağın bat;ına 
c•muiyot ederek yllzbaşı Şevkiye sokul· mişti. O lıtzln ynrüyorlardı. dfzilrniş olan askerler birlbirlerine hiç 
du : Gittik! ri köy ~ırtını ufak va utaçlı bir şey süylenın,den yaslanmışlardı. 

- YU1Laşım dedi... Ben hurnda bir t( psye vermfş otuz kırk evlt biı· yer Gözlerine yorgunluk ağır bir yak gibi 
köy yolm u bekliyorum. Biıim köyde dl. Soknk ~·ırour içindeydi. ·lrl köpeklor çökmüştü. Hemen uyumak üzere idiler. 
H. mil ~eyin çetesi gcceliyecek nr otur ses çıkarm:ıda~ gelenlerin yüzUne bakı· Dışatdıı. gene serl bir rtlzgar esiyordu. 
ne olmaz, dost var diişman var. rorlardı. <ıüneş artık arlawakıl'ı ufuktan Ve baca bunun tesirile uznklan uklslc· 

Yüzbaşı şevki dikkatle hekı.·inin yü- çektınıifi. Dı9arıda konuşacak ve kend!- nen b r vapur düdüğü sz-ibi vah~i sesler 
r.Une bakıyordu. Bir tııza~a düşllrülmek· lerine yol gôstereeek bir kimse bulan:ıa . çıkarıyordu. 
tcrı çekiniyordu. Neferlerden birbine: ıuıılardı. Yllzbaşı Şevki yol üstündeki Odanın içinde belirsiz bir duman 

_ Al dedi şu adamı... Seninle be· evlerden laletleyln birisinin kapısını ç1.ıi· gözlerimi yakıyordu. YDzbaşı Şevki ile 
rnber huradu dursun. Biz sana bir saat d 1

• ve kapının aralığından yüzfınü gös· ırnmil bir parça geride dıvar dibinde· 
lc'nde h<ıber yollıyamazsak , evvela bu· ternıı ihtiyar kadına sordu: ki yastıklara dayanmış ve ayakl:ırını 
nu öldürür sonra canını kıırterırıın. . - Muhtarın evt nerede validı... uratmıt oturuyorlardı. Yavaş ynvaş ko· 
S:>n a nrlcadaı?arınn döndü . 1 Kııdın cevap vermeden kafe~;ını fie· nutmılarlle ldıue alakıcfar olmayordu. 

lar. Ocakda m!ltemadiyen yanan külilk· - Buyu:uo, buyurun. çt,. 
ler .so~gun ı~ık~aille dı':a~lardn oyııaşan çok yorulınuı;sunuz, diyorlflf

1 
ııe 

acuıp şeklllı golgeler çızıyorlordı. Bcy-1 Adeta çiynomeden acel.. ı 
liklerin al'ında rtıhnt IJir u~·kuyu dalmış yorlardı. Bul~ur pf!A\'l biitııtl 1 
olım neferlerin muntczanı DPfesleri bir ' karınlarını şışuıyordu. Höylf ~,ıı 
kör Dk lı•şırtısı g-ibl bacada b. alft inleyen ı' yoruldular ve tekrıır ortııd~fl 1 
rlizgiıın sesine karışıyordu. raı:ıın yerine ,.6 beyllklerirı1rı ~· 

Bu uyku raatlur sürdlı. GUnlerc., zandılar. Ve yine dorin bir ıl) 
s~ğukla. ve aclıkla mücadele ederek yU- 1 dılar. il' 
rumelerı onları çok yormuştu. Uyar:dık· ı Yalnız Zeyn:b o!!hM1 • 0c 
!arı zaman vak1t öğleyi çoktan geçmTşti. Kadri uyumaınışlardı. t.e>~)&~ 
~luhtar g~lerek odny~ gir.di: !içinde bacadan :.ıırkıtılınıŞ ı:ı:aı~ 

- Yuzbaşım de d •. Bır parça pilav , tüğün durmadan yandığı .oc 6~1-hazırlattım... 1 oturmuştu. Günlerden ber~ ç eti l 
Ses {! karmttdılar. Şimdi ortada bü-

1 
Lıtarı unutmuş!u hile. Ce~ııı:ııtı 

yük bir bakır tepsinin ortasına konnnı} . şun kalemini, küçük zılll 11ııı4~ 
olan leng-erd ki bıılgur pilfıvini kaşıklı·· çıkarmış, iiı~rlne bir şoY1fı~rlt11 
yorla•dı. Burıtın nzcrinc duran parça l Müll\zim Kadrinin . e uır ~ 
parca kızımnış etler parmakların arasın· 1 mankl gibi bağlıyun ipıP j61· 
dıt p.uçalnndik1 u rı sonra fştiha ilo l ıpır· 'neb onbaşının beltne sarılı 
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·------------------------------------------------------------------------------------· 

EN ~ON ~H-ABE.RLE~ 
·-------------------------------------------------------------------------------------_; 

ispanyada lngiliz gemileri 
kanton ve Hankeu 
bombalar altında 

Tecavüze uğrayan gemileri muhafaza .. 
için ispanyaya bir filo gönderildi, 

gemilerin uğradığı ziyan tespit ediliyor ., ..... (Ölt tarafı 1 Jnelde) 

llanl.<'u tr•hlikNle mi'! 

Şarghay 9, [ı\.A.] - .J!lponlar llan
keu, Pekin c\fmtr yolu boyunc:ı 30 kilo
IJıttıed\ln razla ilerlemişlerdir. Hankeuyu 
('t 

.Madrid !)
1 

f A.A.] - Franko tayya· gemi mürettebatından ohıp ülcnlcrln ce· 
releri tarat.mdaıı bombarduman edilen .sedleri11i lngiltereye aötnrecektir. 

iki .i~g iliz ticaret 2°emisinln orla~ına ~ir 'ı i'vlanalı bir haber 
·: blller tahliye etmeye başlamışlardır. 
'ankçe Hmaaına .Japonlar 20 gemi ile 
•sker çıknrıyorlır. Du kıtaat Kınkovun 
l;uıı 1ı,:in getlrilmi~tir. 

lngılız :lsll arT fltıoıu gelerek demtrlemış-
tir. Gemi laımamanı lspanyol hüktlme- Hn ~wmtıı•ı· ac·:\ha :\lttll~~a ıııı 
tile derhal temıtsıt gelerek mes~le hak- Hltlllet"! 
kında tabkilıcata balila~ıı ' '" bu gemiler· Londra. 9, (A.A.) - Hoyter ajansı-
de vııkli~ bulan ziyanın tesbiti Jç:n İ!· , nm c~bellüttarikdaki muhabirinden gelen 
panyol llüküruetlnden bir heyete iltihak hahere göre lng·ilterenin -4 büylik zırhlı · 
ettlrilm\•slnl isteıl'.işlir. Kumandan bu iki sı bu2nn Maltaya hareket etmlıUr. 

Xt·,· ~ oı·~ Tıtyıııisiu ;:ı:ı ~anı 
ılikl~a L tıil' yıwı ı 

VaşiPglon 8 ( A. A. ) - Nevyork 
laynııs Çindc ve lspanyadtı açık şebir
l'tin tayyııreler tnrsfıııdan bomhardımım 
'dilmrsi kar~ısrnda Amerika baıJ{ıoın 
dııyınaktn oldu"Lı nefreti kaydetmektr · 

Meksikada isyan 
d' n 
ır. 

----------------------- General Sedillo kimdir? Ne istiyor? 
DIŞ SiYASA 

İrlanda 
Parlamentosunun 
feshi 

~Icksikada devletle eı·ıcbi petrol I 
kumpanyaları :arasında hasıl o'un hn 
ihtiU\fı muhakkı.k hir ihtilfil taklhe1tniştir. 

Geçen ıg .\tartta Cuuıhuı· rei.-:i KH
dena hir emirname ile on yedi ecnclı: 
petrol şb-ketiniı ı ınillilcştirilmesl ni Pmret 
mişti. Bundan iki ay sonrn Mekeikndı 
isyankar !ıir hı reket baş gl'ıs'Prd i . 

Gaçen iki ay zarfınclu He isic uınlııır 
kararında'l düı memiş, gayet sert lıir 
~lynset tak1hetmişti. 

Bıı vaziset karşısınch Amerik -t ve
rilen knrarü. İtil7\7. etmemiş ft1kat İogil· 
tere gayet şedit bir nota ile Meksikayı 
protesto ~mişti. Bu notanın ağır lisanı-
na karşıhik ohoak üzere l\lel\sikanın 

1 
Hükumet partisinin feshedilen mec- Lon<lra 8t·firl geri ruğmlmış VP iki 

lı;te G7 mebusu vardı. Bu vaziyet di~er devlet urasıı:ıdaki siyıısi mtinasebetler 
l1artilerin lı\ı !eşmesi lıalir de hük\ırnet tamanıile kesilmişti. 
fırkasını hafif bir rey 1arklle akalliyete İn-giltere ile Meksika arasındııki bu 
dGştlreblllyordu. Merlise hekim o!ebil· kat'i miinnstbct Cumhur reisi I\ardena 

. İrlanda Ba~vekili Dö Valera İogiltere 
ıle bir anlaşma yapmn~.ı muvaffak ol
fluk.tnn so:ıra memleket dahilinde ker.di 
kuvvetini ziyıı<l eleştirmek istemiştir. Bu 
11~bepıe \'e birdenbire pıırlamı-ntonun 
ftshfne ve 17 Haılranlla intihabata ba~-
11111nıasıoa knrnr verilmiştir. 

ın~si için ıırıki'\met fırkasının mecliste aleyhiııc nsk.ert hir harekele selwbiyet 
~lihtt 13 mebusa ınn\ik olması lazımge· verdi. lfü gıin ~if;ksika toprakları üzerin-
1Yorou. de afü Aınt\?ikan bomhard1 ınan tayya-

Pnr!nmcnto 25 Mayısla hükumet resi gÖ7.0kUL fa·vela hunların İspanynya 
~~rııfından teklif Pdilfn bir kanun 11\yl· gltttt:lcrl zannooihnişti. Halhuki biraz 
nsını yarıdan bir ziyade rey'e rcc.ldet- sonra bu t:ı~rarulerin General Scdlllouun 

~I~ ve Dö Valera l ı u hndiH•yi mecli!i Snnbuideki rııaalil:fınesir.de yere indikleri 
rı hotmek. için bir sebep telı\kki etmiştir. haber alındı. 

1
.. ll.ö Valera memleketin. yü~selmesi Bundan tskeri Jıı:ıreketin General 

Serbest g·üreş 
müsabakaları 

Amerika Hariciye 
mümessili 

Süveyş h;uuılmd11.n bir nıanzu·11 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

------------------• Tefrika: -; ı 

ilk defa Rados arkasında sisten bir 
tülle örtülmüş Anadolo topraklarını 
gördük. Yedi yıllık esaretten sonra 
yurdun aziz topraklarile bu uzak 
musafaha hepizin gözlerini yaşlarla 
doldurdu .. 

~ın Çızdlği programın tathık ımkrmtnı SediHo taraf 1nd11n idare edilmekte olduğu 
ilncıık çok ~ U\'\'Ptll bir ekseriye le daya· açıl.:ça anfaşıldı. 
~~n bit hükümetin bulabileceğini sraıe- General Sertlllo u1.un mUddcUenb•ri mnk iı:;t;y-0ruz. Midılli nçıklannn gelmi. tik. vaıdt 
tellere vcrdl~i bir beyanatta si'iylemişH. Mekslkada ihtilal hareketlerile mPşğul Denizlide zelzele o z.aman Jnpon kaymakamı bizim öğley; çoktnn geçmişti. Kaptan köprüsUn-
h' Hükumetin noktni nazarına göre ınii 0o118m0ıış ı,~)~.irrr1a0srıkaerd1.e10r.d~ug8ür~l~~~~~~~nı!10ukr knrn.nmznn kat'i olduğunu ve flmiranc biri ele kaptnnla yruıynna duruyorduk. Bnn:ı 
L ıtrı bir vaziyet karşısında kalınır ve e- .. ... "' .. \ tnvır akınırba vaziyetin aleyhlerine dene-\ sordu: 
h~ın_ıuiyetli bir kurar alır.ak icabedeı se eski bir rekahet vardır. General Sedillo sarsıntı şedit Ve devaınlı ceğini anladı. Hi~ı:-iy:ı.tımızn hitap etıneğij _ ç:rna.kka.ltlien gecelem geçılme.~1 
(! rLırlrın zıd temayüllerin memleket için- çok zengin ve taraf'::ırı pek çok lılr reeli oldu. flasar yok duşiiıv·~·e~ .. ~(' sesinı yıımusata.ra.k şöyle l ınümkun mudür? .. / 
i c hun br muvazene halindo lnılunmnsı olduğu fçio 1\ardena bülUn mzu'anna cevap \eıoı. Ben csk~ malilmauna i tinnden: 
Cab?der. Böyle bir muvaıenenin tesis rağmen kendisini hert:ıraf t•demeıniştir. Denizli H, [A.A.} - Dün akşam sa· _sız bizim (!ü:m1z değil m!ı:in!z, biz!111 i 
tdeblJıncsi i ~·in memlekel i{nde muay- General Sedillo devlet kuV\'ctlerine al :w,20 de <levrm\ı ve şiddetli bir yar s·ze bir cıuş'man değil ôtkk.ib<J.e-; nmame- Hnyır dedim Boğnz önune gi.ıne 

l
i'cn bir istikrarın tesis etmiş olmesı şart· 18.000 kişilik bUyük bir kuvvetle çık- sarsıntısı olmuşlm. Hesarat yoktur. ıe~ı ynpık. Bugun-::ıe. mtııuı.ı:-ebetlerimlz(batmadan evvel varmış olmruk şnrttır. 
ır ı t \ 7 M k .,. d ·'ddetll mücadel Ç,ankıı·ıda k'ld d' B · ı b ı ette b. (Arka!>ı \'ar) 

h • rlandanın yllksclmesi için çızılan ınış ır. e e ·sı,;n a ~ı o- ı ~ine o ."'e ı e ır. oy e ır vaz Y : - , 
hııroiramın uzun seneler zntında fiil sa- ler ceryan Ptmfştir. B••s hafif zl'lzc•lt• d:ı ha 1ı bsecli lıli zim mes'ul olmnmızı istemenize imk{ln İ 'I 'İZAU : 
asın k l bi l . BI) 

1 
Millt müda(ea nazareti Sedlllo ile - Çankırı 8 ( A. A. ) - Son-25 saat yo.~t.ur. Biz slzi ka.L'i surette İstanb•ıln Diinkii iefıikamızın birinci slıunıın -

bı a çı ·arı ması r zarure tır. Y e b h · r k d b .. - zarfında beş hatif zelıele kusdedilmiş- tcı;l!.m etmcğe e>mir aldı.k Bu E'nui yerine 
c ~- l)rogrnmı tatbik etmtğ~ mecbur ola- heıal er arekete ıdş ıra. ı· c en ulun tir. Hasarat yoktur. etirn1ezs"k ,""mirlerlıniz bizim hakkımız- dn (PorL<:ait) tıkrasmnı on bir~nci satı -
rı<ı."' bir hükumetin parlamento oyunları· zııhit eri ordudan tar etmış ır. g ' " . nnda Allan ynnsuru Türkiye Allah yt."l u-
ı.~ arzı ifllkar etmiyecek kadar s&ğlam General Sedillonun kayın biraderi l\'lISll' kapı' lt"ılasyonları da ağıı· munm~ı~.ıer ynparı~ Buna vesılefru Mustnfn I<emnl olacn.'k -ve onuncu ııa-
utr "'k 

1 
d 

1 
Sorya hülo1met kuvvetleri tıırarından vermiyeceğlnlzı umit Nienm. I•tanbulaıt d k' 11 h T' ·'·i k 1 ,, 

u ·sor yeto ayanınış o ması sarttır . . \ ır n l A a yan ·uru un.I\ ye 'l :ıca~ -Ak · " • - ldll -ı - tll ·· ı ı - ı · ·ıı •·ı k;; ıı.111 z bfü• knybeclılmls. hıç bir şey yok-
h 

sı halde iyi bir nelfce ahnmusı ma· o ru muş r. Ycniclcu 111111~ \t•1·c t•ı·t• u l'l~ı yoı· .,. tır 
ıl olur. Hük.Omet mahafilinin verdiği haber- Kahire 8 ( A. A. ) _ Başvekil ~Iah- ttır. Oradan yine diledığinız cepheye illi- - ·---------------------

1" lere göre Tek.sas ta Sedillo hesabına mut Paşa g-ezetelcH~ yaptığı heyana~tn hak edebilirsiniz. lnsan kaçıranlarla 
ınücadele 

f aknt feshedilen parlemcntonun ye- günOllii kaydeden taraftarları ihtllAlden 1 ks pillil5syonların ilgası dolayislle ata~a- Tel~izle rnziyetten ınillt kuYvetleri 

1 ınc gelecek yeni meclis acaba Oö Va- .. · · · k k t r tl · 'h 1 d d ı u le · ntizakerelere gırl haberdar edelim dedim. ~ra nın isledl"l karektcri hniı olacak umıllerını ·esere · na ıye erıne nı ayet ar ev e er yenı ı -
.. 11rlır? ~ vermiAlerdir. şilecr·~lni hildirmiştir. - Millı hükumet bizmı -devletimiz 

\1 "' Oıltml" .\ııwı·ili::ıda ~l"c·H~ miicath•I•• iı:itt 
1\end'sile. beraber hı~reketı> geçmiş Kamutay ıni.izakere]eri tarafından heniız t1nımnmıştır ... tnh~i~ul ı,nt.11? ~w 

d Bunu şimdide kes<lirmek kabil olanlardan hırçokları ıbttlAI saflarını u ( A A ) 13 .... k .11 t münasebete girmemizin siyasi neticrler 
t!~ltdir E" • le ek 1· d ('j ... Ankara o · · - uyu mı e J'· 1 B - " \ r l"'aton 9 f A .A') Mehusan rl • aer i'"' c mE c ıs e terkederke kaçmışlardır. reneral ~edl\lo mecltst bıı O"Ün Abdnlhalik HC3ndanı11 rl- doğurınn<:ı ihtima ~ v.arc ır unıı ynpmng" aş"' • ' . -· -

ın' hukllmet partisi vaıiyetinl aynen çok zengin olmasına rağmen serveti ı yasetinde toplenarak de\'let d~mir yol- hiç imkan yoktur. Mccli::;i ima'! kaçırma işlerini takip iç!n 
de~~a7.a ederse, arlık diğer partiler- büyük bir ihtilAli sevk ve idareye kMd Jarı ' 'e limanları umum ınüdüdüğnnün Vnziye•i c·:tuğu g!.b~ gelerek arkada - i.:>O bin dolarlık bir kredi açılınasım ls
lıın irile bir anlaşma zemini arnmuk- gelemiyecektir. Sedilloya hariçten yar· 931 yıh Jıosabııtına 8it kanun layiha . ile ı aıa iz:ıh"ettbn. Japo11 heyeti a<:'ke>rlye mi temişlir. 

haşka çare kalmıyacaktır. dıın imk!nhm da!tamamcn izale edllmfştir l\laarif \Tckalotl merkez te~kHatıda !ya- müc:ki.il bir vaz:yct.e sokmnnın bir faldesi Tun usta tevkifler 
'd 

Şu.nu gözden kaçırmamak icap Bu baberler Meksikanın sansör pılacak değişiklikler he kkıudaki kan'Jn olmıyncnğını onlar da knbul etıt!ler ve İs-t k l 1~ )f'l'Hl\ill :qj11· (" l'ZHhll'U 
v r ·ı hUkümet meclisin resbine lı:arar altında çalı~an iBzetelcrinde okunmak- J&ylhasıcı ve askert menrn !ar kanıınuna tantuh doğru yolumuzı. d0 vnm etmenin . . 
tıı~tlrken elbet lnllhabatla muvnffak ol- tadır. lloğruluklarının derecesini anlawak 

1 
b8zı lıükOınterln il~vesi hakkındaki ka- muvafık olacağına karar verdlle.r. Zaten f.:H ı·ııılıııa 1 ıslf• tııi ı 

ln u derecesini de inceden inceye hesap· ve nihııyet orada cereyan r.den vakaler nun _ıayıhası.nı !nuz_ak~r~ ve ~abu\ et- blıl karanmızdnn ne clöndiirebilirdi. Yal- P:t• is 9, [A.A.] - Tunusta demir 
ınış bulunmaktadır. hakkındtt ınUsbet bir fikre sahip olau· ı. ml~tır. Mccl:s Cııruartcsı gUnu tekrar mz ba~kn bir şey ynpmağı ve kararımız- yolunu tahrip etmek sucundan 18 yerli 

<t Oö Valcra buuu yaparken her hal- mPk adeta imkansızdır deııelıllir. toplanucaktır. • dan mllli hitkiımeti haberdar etmeği di.i- tevkif edilmiştir. Yapılan muhakeıne<tc 

1 
e nıuvrtakfyclle idare etliği konuşma· Çekoslovakya lıcaret ~ıı:iUk. B!r k~ğ1da. vıactıvosoktan gelen müddei umumi bunların ağır sureue l'0-

11'r sayesinde lrlanda devletini hugllnkii Sergi ziyaretcileri anlasnıası taslik edildi ITLiı k e~!rleri b:tkiyetüssiıy1lfı.l olduğumu - 7.alandın\masını istemiştir . 
ct~~~t:ır hale ge~fruıe_sl.?in - lıalk üzerin- Anka~a 8 ( A. A ) - KumutRy bu· lzu. heyetimizle mmi cepheye iltihak. ~'.1 - ~1illivetçiler il erli \TQI' 
H teslrlerlnı uuşunmu~ olacaktır. :.!t.HOO liltd. ~:u.ıat ııu:ı't•·pl ... l'İ günkü top!anıısıoda Çt'ko·!ovakya !le l'{lıında olduğumuzu fakat zaruretleı kar- J .1 

l!ı~r halde Irlandonın yeni meb'us seçi- M•ı·uıı-;ını gn.ılı 
1 
yapılan ticaret anlaşmasının \'e Yugos- 'şısında isadbuln -gitmeğe. me.cbur c!duğ'u - Sala~ıınka 8 ( A. A.) - Franko 

he neticeleri merekln beklenme~e de· Ankara 8 \ A. A. ) - Ankara sa· lavya ticaret mukavelesine muozam muzu yazdık ve bunu bır ş:eye lrnyıll"'.\k~ kuvv~tlerı dnıı de barekellcrino d&\'nm 
• llıahlyettedlrler. nal meklopleri sergisini ziyaret edenle·\ protokolun tıslikltrlne n\t kanun Jiyl- nğzını :kgpadık ve mühürldeik. Niyetimiz etmişler ve Kostellono yıı•mi htıı ki!omct. 

DlPLOMAT rtn r.dcdi 59900 zn hulmuttı.ır. hılarını müııkt.rc ve kabul etmlttlr. ~\11\U TUl'k aahUl&lrin• . ya.kın geçerken! re ynk}ulaşmıılardır. 
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rzfutrudm v
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i!_aydeti . 
:l.(l-938 ele ibn\e edilmediğinden a~ık ekslllmcsi on i_lin lı ındfd edilmiştir. 1 e er ar 1 g ın an . 

2 - 'Bksiltme 14-~1-93, Solı gii'lii ~Bilt t4 30 cin l~tımhnl kabataşdll ki leva· KHip , k· hvehen , gazına vHsı:ıir tğ-
;z.ım ve mubayaat koınısffonund:ı yapılacatt r. 1 lene'! mahallerini Jşletenler bu yerlerde 

:~ - . Şa_rtaame:er t-ed . l ~11~nbilin<le lev:ızım ~uLesinden haşmüdi.irlüA-ümiizdan 1 mevcut t:ı. ~·lu, tıilardo, dnma, sl!{rançl 
Ve ~ .. h lıll ıdarelerden ttlın~bıllı · . . . .. g-ibi resme tfthi oyun alatlarının cins ve 1 

4 - .. fstanbula kad~r gı.d:mf) rcek ~le~ l~ıtıpıe~ ıhale g.ünu zııynı sn~lta 01
0 "/ rnlk ttınnı gösterir bir hey:.ııınameyi l la-

tll.çuk g-u'w·cnme para!a r ılo l:.ıırlıkde he4muduıluğuınüzed~ mürnccıat edPhlhıltr. ztran hurtaın içinrle Ma.' iye Tahakkuk! 

~o. 

147 
222 
214 

232 

~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-<_N_o_._4_0_~~~-3 ~~~Jo maktuz nıuka~Ji vuH~k rc~ 1 • mini y:ıtırınaları VA icalıerlen levh'·yı 1 14 

Erzurum inhisarlar Başmüdürlüğünden: alarr.k oyıın RHHmın müna ip mahallinci 

1 - Ilasarı~.nlc de yapılacak 92i2 lirn 5·1 kuruş lieşıf hcddli idare hinas1 
'.i 0-93~ de ihale ediluıedil(fnden a~: k ekeiltm~si on g~n temdld ediln:ıiştir. 

2 - Eksiltme 14 6-938 Salı güntı saat 15 30 da lstanl:ııl kzıbataşda ki fova 
zım ve muhayaat komisyonunde. yapıfac 111klır. 

:ı - Şartnameler bedel mukabilinde levazım şııb~sinden b:-şmnciürlüğümüı

deıı ve wahalli idarelerden ahnabtl!r. 
4 - l9tnnhu'a kadar gidemiyecel\: olan tı!llpler Jba!e J:!İiUU aynı s .. atıa 0:0 7 

tıuçuk güvenme parslarilc birlikdt ba~mMUrlO~iimüzede müracaat edebilirler. 
(No. 40-l) 4.3 

Erzurum İnhi~arlar Başmüdürlüğünden: 
1 - Tortum da yapılacak 0542 lir:t 9 kuruş keşif b~deli idare binası in.,aatı 

~1·11-938 d~ ihale edUmrdiğlnd~n açık f ksiltmcsi son ~ün temdid edilmiştir. 
2 - Eksiltme 14·6·938 Sali gönü saat 15 de tstaob~I l<abataşda ki lcvt.12!m 

'\:8 mub yat kom,eyonuuda yapı'acukttr. 
:~ - Şnrlnnme!er bedel ınukahllindc levazım şubesinden ve mahalli idar.,den 

;ll• ntılılllr. 
•1 - JstM'I- 111U kadar gidem1yccek olıın la\ip!tr iJııtle zünli aynı sa:ıtla e,~ 7 

l•uçuk gl\\'enme para1 nrlle birllkde h şınO<'ifirlüAiimünde nıuracaal edebilirler. 
(No. 402) •I :~ 

A RI ViLA YETiNDEN 
ı ....... }~ ·sil!Uleye konulan iş .l.ğrı Vllayeli ın~rktziud• y:Apılac!k Ol\ 

\ık yeıı1 dt:pô bitıtı!<I 
2 - lfü i~tn h1ştt bedeli 97:Hl douz hin yadi yüt olıız bin lir• 21 )'İtıDI hlr kuı ujtur. 
~ - Bu iş<.• a't ~al'tntme ve e\ı ak ~unlardı r. 
A - Bayıudıriık tşl ti f'ntıl ~aı tmııı'!si. 

17 

11 

vazetmeleri vo Temmuz ayı zaı fıncla 1 

yapılacak yoklamada lt> \lıaı:ıı. g-ürl\len ; 
oyun alatlarma iki kat resim ltihakkuk

1 

ettlıikc sği ilan olunur. ( No. ·111) 9.2 
!lO 

!l8 

Ahpisor, Oltu yolunun 31 • 180 in· 

Erzurum Belediye 
Bt'clcH ın.uhaınıucni 

L. Kuru~ i.\lrvk!i 
100 

100 

BO 
120 

20 
~o 

85 
75 
75 
!.!O 

50 

75 
25 

25 

Eski m:ıl meyctanında 

> 

> 
> 

> 

> 
Kale ka.pmnd.ı 

Kale k~p:s:ıı.dn 

Z~Jı1rc hnlincle 
) 

> ) 

Kn.vakt.' ik: tnrla 
Murat Pu.~ada 
7A\.hlrc lınlinde 

Nalb!tnt !arda 

Reisliğinden : 
•• 

Cin,,i 

Mo.f;:ıza 
,. 
) 

> 
Dlikkan 

> 

MaiQta .. .. 
> 

> 

Tarla 
M!lja~ 

> 

Dtlkkö.n 
> 

> 

' s ı 
(N<ı. ~ 

'-------------· ---
Erzurum Askeri Satın Alma 

J~ - rerml ~~rtname ci kilomelcesinde '.22!H lira 2~ kuruş be· k • d 
C - Hususi ":.rtnaıne tlell keşifli '2 • ROO metre :ıçıkhğ ııılttl QffilSYOilUfi an: ill ~ 
ı> - Hulbı; i · f(e~ir !::. Mu'cavelcıı'1uıı l'"ı .. j'Mll aya'lilan lr.ıirgir tabliyesi ab~aıı ıırdos, 5000011 kilo me•e odu ıu kaıırnlı zafln eblllrnevc lconuluıııı:ıtur. 'f'rlı~ıre~ 
İ!>l8klller bu \·erlıııırme ve evrakı Vtll\set encfı'ı10ııi 1'~l•Hılr:cl• ~örobillder Ltı " J w 11ıı~ 

ın ilat 9,{9 ~· ılı Ey!Ql ayi ~or ıındn bilt cel tir. kü~rUsfı inı:;rnh açık oksiltnıe iisuiu ile ; li on be, bin Hrtt ilk lewiıı11tı b!n yt\~ ylrnJi Jıe4 ltrtdlr . .Eksiltmt. \ 28 yıır!'' 
1 

r.. C ,. e!.:sıltrueye konulmuıtur. · Pemer.be gil11U saat orıda E•zıırumda askeı 1 s!'hn alma koıntsyonuııdtı 11. g 
4 - Jı.k ... i ime 1-7· ::.r;;9 'um ~ünll s ~ı 15 da :'.. rı llliı·dlıııttt liiı? :ısı iı;inde 1 _ Ektiiltnıe 21 Haziran !):\8 Snh hr. Şartn&mc:si hn gltn kom\syoild~ gfırelıU!rıer. Tddtf mektupları tıe 1 ;ışf' 

Vıliy~t enr.iimonl odnsır:dıt yapı'ncaktır. ~ünfı rntl 111 de vUtyel da'ml cncümen
1
\e!li sıH\tltt ·1 bir sıtat evvel koıui,yon ba,klınlı~ııuı verı luıl~ veya po-!ll A~ 

5 - Ekslllmtı U('lk surelile yapı1acnktır. odas ndr. y3pıl~c~ktır.. .. n ~ ! dHilmiş Luluntcaktır. (No. jt<I') 
O - Ek~lltmoya girebilrr.tk fc;in 1729> lirtt (7fjJ kum~ nıuv:ı'ıcktl tcıulnat ve· 2 - Jstcklılcr bu ışe ait \:Vr&kı k~ş·ı- t1 

rilruesi bundan bn"ku a'~g- · dl}kl evrı!kt H>rez t1 'masi lhımclır. ffyeyl daimi encümen ve Nufıll ıııüdüı"ı ....., •• deı 1 

,Aı_ - 9:!8 yılı~a ait llcıırtt oda-Jı vesika~ı. liiğOndo okuya bilitler. Gu·· mu·· şan~ e Nafıa Mu .. du0 

rıu·· gun 
B - • 'urm müdürlüğünden •lınınış 9:1s siııtsl iç"n nııı!clıcr beş bin lira mü 4.eah· :ı ~ Muvakkat ten inalı 171 liradır. 
~ıllUk ebli~&l vesikası 4 - lsleklileı.· resmi ~nzetenin 7 S· K } .. ~f ı · } k · ıt •} :' Il l 

7 - Iş bu in~:t!lltn (4:150) lir:ahk kısmı 93~ bO!c~~inden ve 5-480 lira '.LI ku-
1
9BH tatilı ve 3207 Sll)ll'l nushasındtı çı- apa 1 zat USU ıy e e Sl ffie } a f 

ru,luk kısmıdtl 939 botc~s!nden veril€cektir. Ve iki )i•n•y~ urıh ınııkav"lt· yıpı- ı bn talt!!:atnameye göre vulkal~mıı ha·ı k ., 1• 1 . G" .. 11 ~ ti 1 p· 1 l Kel kıt. e 
k (N 

'}79) ,. 2 1 
b' . . dd d 1 il e ı - b ~1ılweyc ı.onu an ış : rurouşanc \' ave n n ırn ıme • arp'! 

ac11 ·tır. o. •> "'. zır ayıp ırıncı mı ft o yazı ı 1' n Y 1, . 1 1 t llf kil t 1 . d t • .1 k 38 d t bitoıı 
caa\tu viltlyct daimi encüınenine mtırıı.· ~rzınc~n yo.unun mu ı e . cıue re crı~ e yn~ rt tıc~ a t: 

ınhı.sarlar Başmu·· du·· rıu·· g" u·· nden .· faatları ilan olunur. (~o. 395) 4-2 f~z inşıuıtı olup bedeli keşfı 17üU7 Ura 2.J lmnış ur. 
2 - Bu işe alt şarlntime ve evrnk şmılerdır : 

1 - Aşkale kazası <lıılıtllrıde :ı.ıuhlfs tm:'usında yapılacak 6715 lira an kııruş Eı·:.m·ı1111 l'ilriytıf induı: A - Eksiltme şartnamesi. 
Erzurum 
btt.lell kcşifü uir idarehane h!m•sı Hl-5-938 gününden itibaren 15 glin müddetle B - 11ukavele proJesi. 
v& kapalı zarr usullle münaksaya kontıl'lluştur. Ahplsor, Ollu yo1u üıeriıı.do 4(1 , S - Nafıa işleri şeraiti umumlyesi. ~ 

2 - 1h le 15·6-938 güuüng tesııdıfcd o Çar~anha gi"ınii saat 1•1 de Erzurıırrı. 800 inci kilometresinde YC Oltu kasab~sı D - Tesviye tnrnhlyc ve kArglr irı .~ttatına liİt fenrıi şıılıııuIJO. .1 (it 
İııhf!:arlu Be~iid~rJfik odıısında ynpıhscaktır. dah\linde 2234 lira 74 kuı uş bedeli ke· E - Hususi şartname, keşif cetveli ınelraj cetveli, tst ycrıler buul~' 

~~ _ isteklilerin muvakkat teminat paresı olımık 508 lira 62 kuruş ihale gü- şltli köprünün ayaklarının tamiri ve ıth şıne r\afrn. MüdürlO~ündcn alabilirler. 
J;ıiind~n evvel vtzn&yo y.lUrıiman hlzımdır. ş~p labUyesinin iı;şas1 ııç k ekslltme 3 - Elrslltmo 17 1Ia1irnn Cuma günü b:mt 15 el• 

. • . • . , t . us\l'u ile ekstltmeyo konu1mu~tur. 4 - E\ı:stltme kap<ılı zatf usulfyle yapılocaktır. . 1 ~! 4 - 1 t<klllerın bu işe alt ke4U, şartname YO .proıılerı lslanbu da ~inhtsarlar 1 _ Ek lll 21 H z'ıran 93R °'alt 5 1~ 1 • 'lt . , .1 k f 1 f l 11. . 1'.1 28 ı· . . 1. 1. t te11Jll C• "d .. ·ı··A·· l r ho • d '·' 1 h: 1 b .. d , •.. d s me a · o - .~sı meye gıre11 mt ç n s f, < ının o.ı ıra Wtı\ u .... o oı 
Uumının mu uı uı..;u uz en ıu sm t va .ı;,1'7llrum o sar nr aşmu Ur.uğur. e gö· ü t 14 d h··ı·tlme' konaö-ı . d b ,, 'l'i t 0 ~ •ı. ·u f ıık k b k lı"'ıııııı . gün saa e u... • • ~ ınesı bun an n~'\a caro uB.'il ves1ı1:ısı ve .,Q ıa y .sr ;ı · :ın " 
ralelı~lır. . . .· , , (,. . . ıçrnde vi!Ayel daimi encl\men odns111dıı hltllk ve!I. kasını gösterm' si şarttır. ~td;ı 

:ı - I teklıleım artırma_ ": rksı~tmo kanu~~ında ... _östetil~? şnrtl.ırı temaınen yapılacakt.ır. . Teklif mektupları üçüncü madde y1J11.ılı s ıı:tlten bir saat evveline "'nl~ 
1.alz o'ınayan!:.ırı ve cı az lıu . a her,ı:~r 5000 lıı alık ınşaalı f) 1 bJr .surette yaptık· 2 - istekliler bu işe aıl evrttkı keş· wtlşane Nnfıu MüdOı·lüğOnde teşekkUl e<lccek koınf$yova mııkbuı wu 
laıına d~lr v<'sik:ı ihrazetmeleri lhımdır. tiyeyi datmi encümen ve N:ıfıa mUdi.lrlü· vertlmlı olecıtktır. Postllda \'U\ıu buh~~tık gf'cllaııder kdml tıdllme~ı. 5 

f> _ Teklif ın~ktupkmnın ikinci m~<lde<le gösterilen saattao evvel komisyon Qündc okuyl\ billrler. ( No. ~18:1) 4 ,,,. 
riyasetine mııktnz mukahHiııde v rnıtleri Uzın dır. PoCJ!ada ''tıknı ge!rcek gecik :1 - ~1uvakkat teminatı 168 liradır. 
m l•r kahul edll~)lltz. (No. 373) 4-3 •l - Istf!kUler re!mi gazetenin 7 5· 

!)3(} gUn ve 3297 sa~1 ılı nush~s·nda çıken AGRI VILAY Tİ •DEN / ,. ..... · IUil--- Erzurnın Vilfıyel Nlalbasındaa w , talimatuıı.ır;oye güra vestkatarını hazır-
. w !ayıp birfnc1. madde de ya'lılı giin ve 1 - Ek:sillme)e konulsn iş .\grı 

li il" \lk tıl binası. 
VilAytti ınerkezlr<le y:ıpılac:ık '''' 

Jlıı;:tJJlı.. I>u\nı· \ ' t> El· ilAultu·ı, lkHt•r, Fnlm•tt. uıaliJrnı. Ct'l\'el, saatta vil!yel daimi encümenine mOrn· 
J\t rlYizH. .\ ıucle lrnrııcs!. E\l'Rli kt\lc•ııılerl, .\tulınsı'IH·l lfwmsiyc caatlttn il6n olı nu . (No. ~91l) 4·:.! 2 -- Bu Jştn ke:;.if lıct..leli ( 4 4512) 

n8 · ıırıı • ırk döı t ıı·n b •ş yiiı on ilc.ı 

ye . 'afiı lnrft alt Ullfıımım E\Talı:ı Mtttbun. KH~h. EJıHy..tunıw:, lur. 
sıhlını \t• llü\'lyt•l Cüzdnubtrı Er:-lll'lllll J'ild,"l'Iİt1dfJJ1: :ı - nu i~e aH şartıı aın ve evrak ~uıı!ardır. 

11.T·E r~ ıs B i J:> su R ı ~ ... - fir.yı ndıt!ı'k i~lt ri genel ~~rtnom si Fenni ~ıntı:rnıe ucuz ve n ~ . \. E :i"l E TA B 1 Erzurum, J'alan döken, Hınıs yolu c - ı ıu~ u . i ,arlnt\111'-' · 
\'O lftt ı•lf.: 'iH\ ~·eUt•rdt-U. !J;) ııderllcceh. ~IJ>arl~leı· iiı·n ll~ Hı zat• etlHiı·. ü<Seriııde a97S lira 75 kuruş bodell l:e· n -· llııltl :i k.. f İ( ınul. ı\\'elenı: rııc ıı rojt.'s i. ' rıırl•1 

Adres: Vi16yel M&LIUW8l - Rn:.ıırtlHl -------.: şWi Ahşap kezıklar üıorfne alışnp çevir· İ~lckllll' l' bu ştrlr nıııe \"C ~ vrn ı Vıl~yel eueliıuen' kı:ı!eınlııd• riJr• ;~o t 
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Yftfı:tz ~lj 3500 
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Kaşar peynir l H t 400 
Yoğ rt P. 479 1' 68 ~ 

Salamura y112s1z P, 9 T. 140 
sııır d•rbl 177 1040 
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me köptüsil in~aatı a9ık. eksiilme llsulu 4 - Eksiltme 1·7-938 !ar hlrde C\ının 2iinii saııl 15 de A~ııdCı Jf 
ile d-.sillıneyc konulmu~tur. nac;ı içird1 Vilt\yt:l (IH üıııeni o<la'Jıııdn yııpıltttaklır. 

ı - J~lcalltmtı 21 ltezlra .l 93~. Salı 5 E\isiltınc k pn\ı z rf usulile yn1 . .11 1 acaktır. ·r1-
gUnU ınat ıı de vııasct dalnıı cncumen fi - l•Jlt !itmeye ı·l rf' hilT.ek 'ı;'ıı {l)HfJ8) üç lıin üç yüz vluı ıt klZ 11 ı e 
odasında yapılacak tlr. • . . , ıwı ınuvak 1 at te:ııl: al vı:ı ilıne!": i lıuıı<lu ba1k~ a~:ıi:"ı<laki c vral· hırı il,rı 

2 - Muvakkat temınııtı 109 lırauır. 
1 

· d 7 
' 

3 İstekliler bu işo :ıit evrakı ke,ri- 821111 ır · , . 
1

• 
1 

• • ıı'~ 
l 

'IA , d 1 , .. on . N f A - N:ı f!a \ ~ · al~.ırd en alınull.ş 9:lR ssııe~ . ı\ılıı multlın yirıuı 
yey VIGYC~ JSUlı cnc:umu \C a1 ~ .. I ııı 1 ınfidürliiğünde okuya bilirler. ınu te~hlı t e ı ıyet vc:siıu sı. 

4 - !&tekiller rrsn1t ~zetonin 7.5. B - 9:~8 yılımı. ait liNnet odıuı v"şi l nsı . . yifll1: 
93{; turilı \"O 3297 ~ayılı nuslıtısıııda ~~ı· 7 - iş hu inş :ıa 'ın ylrıni bin liralık ~ıvmı %S yılı bülccsı: d ·ıı \t ıtı'e 
kan tnHroatnameyc göre vceika1armı htt· bin heli yüı qn iki Ura 28 kunıtlıık ~!~Unda Y89 yı 1 ı lıutcaıılm. n v•

11 

zırlayıp birinci madde de yazılı gün ve isatlu iki tmıeyl' saııh nrnka 'ele ile yapı1tto ııklır. 
.atta vilayet dııimt encUmeoine rnüra· Bıı inşaat 9fl9 yı!ı Eylül sor: und:ı bllcct-klir. ,(1 V 

eaRtJan il6.n olunur. <No. S94 > ·l-2 8 - Teklir ıııeklupl:ırı yukarıda dOrdüncn ınad<ltdf! y.ııılı a ttıı 

Er =·uı·ıtm . Lı.:keri ."-ı'al 111 

• itmo K n111isl1011111ufo11 : 
Kapalı 1arfla eksiltmeye konulan 

Çak roak htstahanesi güney pavıyonu He 
koridorunun tlmdilik ihalestadın va.ı sr•· 
Udltl llJn olmıur. tNo. 410) 

4'Vvelioe kadar encümen riyıı s~Hnc ınakbur ınııko.blllndc ç-~ril,c&l::tİ'• 
verilEc~k ıııektupJarm nihayet dt;rdlincü ınadclcde ynılı ~!?at• ı:adar 

,ı 
ınası ve tlıf zarfııı mühür ınuınu llo iyice kapfttılmış olnıası lımnı<fır. 91~ 

Poıta vuku bulacak geclkm~ler kabul edUme:.e;. (KD f J 
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