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IDARB T!.Rl : 
• l:rzur11m Göllta~ı DoOu ldarehane.ı 

Puutufd111 maada her rb (SlkU 

tlayııı her yerde 5 kuru~ur 

Budaayu 7uılar~ ıer( nrthDu 

Ef 1 d 1 "" OLTUDA MÜTHİŞ BfR KAZA 

'- ganis~an a ost ugumuz Bir dam çöktü, beş 
Milletler Muahede uzatıldı, Tevfik kişi öldü, dört kişi de 
~~kl!Yh!\~in Rüştü Aras Kamutayda ı ağır, hafif yaralandı 
P ransıı rad.lkal sosyaHst fırUsı ikin

lh •. ~! .~ı reısı Bly Jak Kayzenn Fra.ı:aı~ 
~3':l'incten birine yazdı~ şu satırla.rı 

aııyorunı · 
t~ • 

~ıı bletıer Cemiyetinin mesaisini röa
~~ it i'oUltenin son nüshasını al.dun 
~ ~ kabında geç.en ay zarfında ~a.
~ı 'trı 11 başlı işin ismi yazılı idi. Siz 
• , erak .<>.A ·nız B '""''- ır ~il ...uersı .. u n'h.uu.m ~ ne-
!l ıı~tler Cemfyetını blr ay meş~ e

\"%ıı 1 ha.dise acep ne olacak diye so 
~tu Cieğtı mı? 
•4 tentn üstündeki serlevha şudur: 
ı ~l>adakı kC>y ha.yatı ıha.k.klnda u

O( t konferaruı hazırlığı~ 
~~lle(tıcuıarun da takdir ediyorlar k1, 
~~ Cenı.ıyeti bu ııtbl l.şlerle meuul 

t•ır.l göre yapaca.k ~ bulamıyor, dt-

~.~r, *• • 
·-er ~ ua l'ad.!kal sosyalist fırka.:ıı Mil 
~! te~l!}'etıne bağlı 1blr fırkadir. Onun 
~!tt.ı11 lntn, açıktan açığa MUletJer Ce
"ba~UC'Urn ederek, onu acı satırlarla 

..., ~ ının manası ~udur: 

~ ~ttı~l\sa hükümetı dahi Mllle t.ler Ce
'\oı btr ~anrnaz olmuştur. Ve görülüyor 

~~~anlar bilyUk hayallerle !kuru -
ll'ın~ ine büyük ümitler bağlanan 

4 't'uh ~ artık yapacak iş arıyor. 
~·~lıtt~~~._ Bir müessese tereddi edip 

' uğu hissedllmeğe b~landı 
hl~~! llltıkadder a.kibete uğrama.man 
~ 1., l'etı k 
~ •• ~et urtannası için ona iş ararlar 
... ~ b onun Yapması I<ızımgelen işle.rdeı 
~ ı.1 aŞ}{adır. Vakit geçirmek, eğlen -
~ ~~~lr. Fransız krallarından Onunc 
~·~ d.tğı 2aman, şevketmeabı e~en
~ ~r tlt.aksadne iskambil oyunu icat et-
~e tlevıet işlerine karışmadan vakit 

~l~ için za.vallıy1 kD.iıtıarl' meş~ 
ı. 

t ~ıı 
"11\en lbrıthıme blr taraftan anber ve-
~uı~· tll~er tara!tan kendls1 ııerde~e 
~~:· Unk!n nisbetinde hüktunet ~
~.ı ~il 1.Qak tutuluyordu. Şimdi şu za 

beyanatta bulundu 
I 

Türkiyenin Arab alemile de 
dostluğunu kuvvetlendirmek emelinde 
olduğumuzu söyledi . 

Ankara, 22 (A. A.) - Büyük Millet 
Mecllıt bugünkn tçtimaında Türkiye· Af· 
ıanistan teırikl mesai muahedenam~f
nla temdidi protokolu He kanun layıha· 
sını mO.ıekcre edarken kürsüye gelen 
HarJclye Vek1lf Dr. Tevfik Rü~tü Aras 
demlıtirkl : 

•.Arkadaşlar, Türk - Yunnn dostluk 
muahedesinin tasttk.e iktiran "'Yledığl sı
rada t&klp etmekte olduğumuz harlct si
yasetimizin ana haU11r,nı arzetmfştlm. 
MüstekU kardeşimiz Afgunistanla da is· 
Uklal'n1 kezandığı HUO tarlhtrden ronra 
1921 taıthln~e teşrik( mesai muabed~na
mesl yapınşbk. Bu anrahooename 1928 
de temdtt edilerek dUnya şeraitine cıaha 

uy~un b'r şekle soku,doğn maltlmu a!I· 

1erldlr. Garbt Asyaı:!a tak'p ettlğhn!z si
yasetle İran, Irak d~vletlerile aramızda
ki dostluk bafannın saraılınaz bir şckH· 
de o!duğunu söyle:neğe !Ozum görmiyo
rum. Sözlerime bu yDksek kardeşleıl
ml2:1e ıiyast ahenglmlı ~ok yerinde de
vam ett'~lni ilave ederim .• 

Tevfik R~tn Aras hundan sonra 
maahedenamenln mahiyetini izah etmiş 

ounlar ı da ıöylemi•tlr : 
'Alttarafı 2 i rıclde) lltıricfye Velılll Tev:tk Rilıtil ..A.RAS 

~noou"NUN ANKETLERi 

Van halkı Belediyeden 
neler isti yol-? 

"Sütün sulusundan· ziyan gelmez 
diyelim. Ya yoğurdun şaplısı ?,, 

~il"~ letıer Cemiyetinin Onuncu Şarl
~ ~~ neıı İbra.himden ne faı'kı var?. 
t t llcterı z :taci:1kal sosyalist liderinin eöE
lıı:~~{l cıeıı Ibrahlme ka.dar gelirken, 
~ltr111 . ~Un önünde şu Ha.t&y davASl d& 
t;; ~llt asu ki Onuncu Şarl, l\üktimet iıJl-
h ~ Qrı:a.zıreı Mllyestne elin\ sUrer sür- Anketi yapan: Vamık Faik GEZER 
~~ ~ lığı karıştırıyor, y.tne 1s.kambille-
~. :a avdet etmeğe mecbur oluyor Doluda ya~ayan va!and~.lam~ Do- ı - Bugünkü Van Belediyesinden ne-1 t'.b, llt llcıı~r Cemiyeti heyeti de Ha.tay ğu Belediyeleri bıtkkındakl tııurlerıal an· lu lsterslniz ? 
~~.ıtı~ lbtr meseleye el ~iirer sünnee, lamak. 111ak.~adlle Erzurum ve Karata ga- Şu cevabı verdi: 

~I ~<lll ~ bı.uandır:dı. Hey.et azaları kendile- zdemf:ı b:r anket ıçmıt•ı. Ben rle V1tn- - B~lediyeden ne mi lı:tArfm? Bunu 
1 '~ 1 &a.Hp seferleri zamanında za.nne da bu husu<Jta tıklr beyan ~~ecek ve somınya lüzum var mıya? lstedtğlm Ç>k .. 

~· t\lhaf bir mhniyetle, empery&list söz söyliyebi!ecek. be~ı ıevatt zıyaret e· i Yalnız bir sıraya koyamıyorum. Kışın 
ıtırı, 'bafıattııar dere", Ve:ı B'lcd ıye91 hakkındaki dQ- f çamur, yazın toz uı sokak lstMhıı, de-

. slncelcrin\ sordum. Evveli Orta okulJ1sem bur.u berke~ biliyor . . Ylyece1' mad· 
rt cbl&o alıl.Uf Tnrkçe otretment Yakup Kuşçu oğluna 
;'~· ~ (Alttarafı 2 tnıld•) ıu tek ınall so:-dum: (Alttarafr 2 tnclde ' 

/i 
•• 

~a,1 
Zeh·ıs devresi 
a" ıru gaz kur-\(na · qen ıştirak e-
~ıtı ~ernurla
~l hır arada 

ltıh-. 
.,.llş resim-

. ı .leri 

•• 

Ol). 

Facia köyde ve civarda büyük 
bir teessür uyandırdı 

Oltu. [Husust] - Buraya ba~lı Kays ı inler derhal y8rdıma koşmuşlar, fakat 
köyünde mtıtbiş blr kna oldu; beş kişi enk1:1z a1tından bef ölü ve dört yaralı 
OldQ, dört kfşl ya,alandı. çıkerı:oışlerdır. 

Köyde Z~keriya adında birinin ahırı HAdfseye mllddelumuıntllk el koy-
nrdır. Ahırın tamiri sırasında Ozeri top · muş ve tahkikat başlamıştır. O:nıerin 
rakla öt tü\Q dam birdenbire çökmUş ve 

1 

defnine müsaade edilmiş, yaralılar tedavi 
ahırın fçfnde bulutıanlar e~kez altında altına a'ınmı$la1dır. Facia köyde ve bu
kalmışlardır. Hadiseyi haber al:ın köy- rada buyuk bir teessQr uyandırmııtır. 

Japonlar Çine resmen. 
harb ilin edecekler 

Maksad Çine yardım eden 
devletleri bitaraflık vazifelerini ifaya 
mecbur etmek ... 

Tokyo, 22 (A. A.) - Çin . Japon Çinliler bir şehri sardılar 
muharebeleri karş sıı:da, devletleri b~ta-f 
raflık vazfrclerfnl iraya mecbur bırakJ Şankog, 22 ~A. A.) - ÇJnlller 
mak için, Jııponyanın yakmda Çine 70 bin klşl\lk bır kuvv~tle Şankotu 

resmen ilanı harbedeceği bi:d!rilmek l kuş:ıtını~lardı r. 
tedir. l ( .A.lttarafı 3 a rıclfd•) 

FIKRA: 

Bir siyaset 
meselesi 1 
Bundan bir nıiiddet evvel «Büyük Bri

tanyanın bir l:urld siyaseti var mıdır?ıt 

adını te~ıyan bir kitap okumuştum. f 
Bu kitabın muharriri, eski zaınnn -

danberl İngilterenln muayyen bi~ harici 

Yeni tefrikamız 

Dudu name 
Bir iki güne kadar 

tefrikaya başlıyoruz 

Gazetemiz bir iki güne Jadar. 
her biri blribirl nden cazip mttSallu 

si~tısetl olmadığını, daima mk'alnra göre içindeki masalı f.<Jki kılı!iından çı· 

tedbirler aldığını ve bu sebeple zaman :za- kaıarak dilimize uyaan tatlı bir 
man birbirine i:lt fikirleri tak.ip etmeğe1 as~ıipla hikayeye başlayacaktır. 
mecbur kaldığını isbata çalışıyor ve niha-

1 Bu masalları okunıay•nlar bll-
ı 

yetinde «İngilterentn muayyen bir harici mezler. Okuyanlarımızın ço(Ju İH 
siyaseti yoktun neticesine ,r.1nyordu. ı unu~mıı~fardır. Ba Ş:ırk "!aaalını 

Ne olursa olmn, bugün 0 büyük dev-
1 

y6nıden canlandırmak wrclıle oku
ıct siyaset 1leminde mühim bir mevki iş-" yucular:mıza '!Jlcncell bir ııaltit 
ıral etmekte devam ediyor. Roma • Bcrlin, ı geçirmek fırsatını vareceğimlzl ümit 

Berlin, Tokyo akstan bir tarafta dursun-,· l:..e_d_ı_u_0rn __ z_. -----------' 
far, Faşizm - Komünizm mücadelesi e. 

arnılDSlZ bir şekil alsın; :ayeler, idealler Sabiha Gökçen 
ujTunda. kanlar dökülsün ... Zararı yok. 1 

İtalya, İng"iltere ile arasında mevcut Balkan turundan 
olan paktın mer'iyet mevkilne girebilmesi 

için Ud "enedenberi İspanyadtı takip et-~ d ö Il d Ü 
mekte olduğu müdahale siyasetini terke- i 

diyor. daha. doğnmı terke mecbur oluyor. · İ5tanbul, 22 ( A.A. ) - Kıymetli 
Buna. rağmen belki İngilterenin muay- ı tayyarecimf z Sabiha Gökçen Balkan 

yen bir harict siyaseti yoktur, yalnız her mf!mleketlerl merkezlerinde tayyareısile 
halde sl)ı.ıset alemindeki te.tjri büyüktür. yaptığ"ı muvaffakıyetli seyahattan sonra, 

B&hadır DÜLGER 1 dO.n şehrimize dönmüştür. 

Gaııetemiz eğlenceli bir seyahat hazlrladı 

•• v. 

Tahranı gorecegız 
Ga:ı.etem'z tatil mAvslmlnd\m fs' i~tıde ederek Erzurumdan Tahrana 

kadar bir seyah1t tertip ediyor. Yol, otel, yemek iç!D.ek dahil old1~tu 
h!llde yüz lira muke.bUln:ie bur ıdan T ~bdze ve oradan Taht'ana gldı~e
cek, mumkün o~ursa Hn~r sah\lle:l de gezilecektlr. Seyahat on bef gun 

ınrecektlr. 

Di~er vilayetlerden de iştirak etmek istiyenler 
gazetemize müracaat edebilirler 



Van halkı 
Belediyeden 
neler istiyor 

Milletler 
Cemiyetinin 
acıklı hali 

&eAu 

1 Oltuda tanzifat 
ve 

Tenvirat resmi 

2'' Bul.l'aa t981 ~ 
,--------.-rı ı arı_ı 1 Okuyucularımızın ya~ 

Erzurum Valisinden 
Efganistanla 
dostluğumuz 

(Üsttarafı 1 ln•ld•) bir rica dllııı· 
umu " 

"Suriye He s\yast münH~betlerim'ze Okuyucularımızdan MUnlp derce· 
(Üıtttlrafi 1 inıii~) (B•ılllalulfld•n iev•.ı) Kaymakam ve Belediye gellıtce, kard"Ş ve komşu devletin de dan aldığımız m,ktubu aşıığıYa 

deler ez~rlnde thUkftr cambazlıA'ı yap3n- Bir taraflıklarım ve Türk aley!htar • • pek yakında istiklaline kavuıtoktınu ıör- diyoruz: . 
Jara ıem vurulmamnı Jstes~m, maltlnu !ıklarım izharda: o kadar ileri gittiler ki, Reısı sual soran mekle ltah~yar ola~ağı~. Arap alem~e Jluhterım DO(; u gazeteıltı'. s•· 
tıAm olu!.. Sokakları At - it t~rsinden bir de beyanname neşrederek, aleyhdara- ' vatandaşa cevap veriyor kareı lçlmızde derın hır dostluk bıssl C h . t inin 50331191. kahve ve lokantaları pisllkt"o, otelleri ne fikirlerini açıkca zhar etıtiler. Hususi · mevcuttı.ır. Hiccz, Yemen ve Mısırla ara- " um urıyet raze es ördOıJl• , 
bitten kurtarın desem, olmayacak, bece· hukuk kaidelerinin içinde en bariz bir m!- 1 [ Oltu Kaymakamı ve Beled•y~ rel· : mızdakl münasebetler gittikçe artmakta: yılı nüıhasında .bir rasim lı g tdl. " aıı;,. 
rilmey;celc eeyl~ri lstemfş olmaktan sal vardır. Hakim karardan evvel ihsası slntte n,ağıdakl mektubu alriık : ] ! dır. Bu s?ydığım rlevletlt\rde de yenı min. aıtmd~ şu ıbare yezı r fç!JJ f ş 
korkuyorum.. Çıuşıda temfzlir aşkına rey etti mi, deı1hal reddedilir. Burada ya-1 Oltu B~ledlyeslnln topladığı tanzifat . Türktyeye karşı bir kardeşlik Mestnin Valısl Şefık Soyer muhtarla b -.ıırs .~1• kaldınlan toz duman dalgc?sından kurtul- ni 'hukuku düvel sahasın. da da bir ma'hke- vo tenvirat paralerıoı nereye sartedUdl-, mevcut olmasında şüphem yoktur. Yük:- rt merkezinde . bir kurs aç 'nati bil,iU 
makta akhma srelmiyo~ değa. Hem ta~- me rolü oynayan bayların, ilk §iarları bl- ğlnt soruyorsunuz: sek dost devletlerin muvafakatııe yap- hafta dcv~m cttı. Muhtarları:tealdP \•1, 
zlfat namına kağıt parçalan arkasında tara~ olmakken f"kirl i 1 ib i ' Aziz do~tum mazur tut bu stıalı tıtımız bütün muahı,deler 2'thl bu dev- lerle teçbız edtlmelerlnt m ıııe '°'rô 

d 1 1 ı , ı er n ı eyanname .e - ı · ı , ş tik hli t ı 1 · t d 'ler 
koşan, liulama diye topra\c ca de er açıkca ihsas edince doğrusu buna pes de- Doğu mu, yoksa mektubu yazan ve imza- Jetlerle de pek yakında aynı şııkUde , e f ye n~e er nı en ur. ,. . 
pudralayan araba ve ameleleri, susuzlu~- nilir, ve bu ha.dl.se hukuku dü veı edebi _ısını g'.zleyen kt hreman kırı ml soruy01? dostluk rabıtalarını kuvvetlendireceg-1- kurstan 84 klşı mtzun olmuşt~ ıerlıt ııı', 
tan yaprakları çatlayan tldanlara tahs s . _ · f M fi be "t i k li hlt ı 1 den emJn bu'unabllirlz İ•te bu suret- Dotu köyleri fakirdir. KoY ı.ıır•ıı 

l d h . .,.. 1 ? l 1 yatına gırmege hak kazanır. ama n o mu ecess s ar n ap 1m z · · ... • " 1 1 bfrço~ ,,ı 
et~ er~ a akı1& Bo m~z :ı ç~~ su :n Nasıl üniversite kürsülerinden mua- kabHlyctlnl bilmediğim fçln cevabı da le hufci siyasetimizi oldukça ar:zettlm. Mleri b';!unk(~ prenslpi'er n ya berb•~ 
ço laç saBçı "ı n aı· aı·orda3ç1at ayu•:r hedelerin kıymet.i ·hakkın enfüslliği afa· i Do~uya veri9orum. Yazının son cümle- TQrklye . Afganls•an muahedename- burmazk .. ld eskıı a vazltel ıel vdeen bil I•..,, 
sayı maz.. azı arının ç aısı, · · . ı . 1 1 ır ıe ı e öye ge en er ı ·ıı ıı· 
bazılannın içinde bulaşık tenceresi ban· ktliği hakkında ders verilmiyorsa. aciz 'e si de bunu ima etmiyor mu? sinin tastık buyrulmasını ıst rbam eye· haUle bile köy:n ne kendileri ıçı ~uo· 
TOiu.. İct!ğlmlz sular biraz a katıklı beyinsizler elinde mukavelelerin mahiyet-) 931 ma1t yılı başından 937 yılı so jriaı. ,, M _ • de hayvanlerı için ma:ıraf ııtınrı. 13

11

0y1cr 
bir şey oluyor .. SUtün ault suudan ziyan ıer!ni nasıl değiştirdi'klerlne bir misal ola-

1 
nuua kadar bütç~ye varidat olarak ko- Bundan so:ara kursuye gelen bır lia- la beraber bu misafirperverlik ~ 

gelmez dlyel:IJ', ya yoğurdun şaplısma rak ta, Hatay davası zikredilebilir. Hukuk nulen bu iki rusum yekOn~ 54S 508 ku tip, demtıtirkl: B~rl~ evvel beyanatta tçln ağır bir yük o'maktadır.. daşUo' 
ne buyurulur? Kl\tı olsun, iyi tutmuş edebiyatında mühim vak'alar vardır. cFı-lruştur. ':ine bu müddet fçınde rusum· . bu~nan Tevfık Ruştu Arasın kullandı~ı Halkımızm kendi rcfzlerı11l ~ene! 
g-örünsüo diye yoğurda şap katıştırmanın la.n yerin ha.kimi .şöyle orijinal bir karar 1 dan tahsıl edilen mlkdar 274 407 kuruş, « Yuksek: dost devletlenn muvafa~atlerı· meden, misafir barınd rmak Ue ııı~1 41,r· 
fazla bir sıhbr faydası y1>ktnr zannede- verm~> derler, ve ibu karar nesilden nesile. kalan bakaya tutarı da 271.907 kuru1tur pe yaptığımız muahedeler• cumlesl- oldukları hakkında bir kanaatlf 6~' 
rtm. intikal eder. 1 Bu mikdara 938 malt yılı lçfn bütçeye 

1 
nln manasını bir türlü anlayamadım. A. dır. Ha'bukl köy odaları Mf ~ ~·I· 

Itınlmak ve dıılıınmak korkusu ol· Hataydaki uluslar cemiyeti mensup- konan 4EO Ura tanzifatla 350 Ura tcnvi-

1

caba bu devletlerin muvaftkatlan olma mevcut olsa bu mahzurlar 01tada0 ıot 
masa, başıboş köpeklere, kasabın kemik, l:ırı :ha.lck.ında ~a. bir zamanlar: ırat tutan olan 800 lirayı da il!ve eder- s.a fdl, biz muabtdeleri yapamıyacak mı kar. Her köye bir oda temin etı:ıı8~ ~Of 
ahçının artık, tınncının ekm9k verme- cBaylar icrayi adalet edeceklerdi, bir- sek, hal! Oltu Belediyesinin helktan ala- ' idik? • - değildir. Varidat kafi geı.rııezıtS• ıeıJd 
sbıe ıoerlemlyec~ğim.. Merhamet ve şe · d b tul kü .. d - . catı olan tanzifat ve tenvirat resimleri Bu süal Uzertne tekrar kursuye ge- arazisinin ekli e 11 tu ııoks•ll 
fakabn dıı a~ktnı olabilır. Yalnız bu yer· en ire c~ ar, rtsuflen a.şa:1akınya ıdnel - 6.000 lira değil 5 SlO lira 97 kuruştur. len Rüştü Aras: " Arkadaılarım, ittifakı edı·ıeblll !li. s . e r•· 

rek, şaşkın şaşkın e ra arına v ı ar j • f bl d 1 u r · bit' 
ılı merhametin sokaklarda yanyana kö- sonra suçlunun müdafaasını yapmak ii _ Bu ieneler zarfında ta?ztfat ,.e t~n- olan d~vl:.tlerden birlsı d ger r eve e Ancak bu işleri muhtarların ~ nuı· 
peklerle bağdtşan sahipslz çocuklardan zere avukat yerine oturdular. Mağdurun' virat h·zmetlerl lç'n Beledıye bütçesm- , muahede imza eylediği zaman evvelce mu- bilmeleri lazımdır. Onların ıse birilııt~e~ 
eılrgenmestne akhm ermiyo~.. Şehrin vekili itiraz etti, jandarma geldi. Hak.im- ' den sarf edilen meblağ 196.031 kuruştur. ı ,h~de yap•ı~ı mllletlerln müsadeslnl almak ıanmaları ve ilimle teçblz edııss d•• 
biricik hamamının ııcak külhanından leri kapı dışarı etti. Samiin bn acaip ha. • I Kayıtlardan ay~en çıka~d:ğım şo I zaruretinde oldu~uııdan, biz de her han- doğrudur. B!zde de bir kurs '!t>a ftP~ 
batka sığınacak yerleri olmayan bu ser- dise kar.şısında kahkaha ile .güldüler> de-j rakkamlar Belcdiyenın ılmdıye kadar sri bir devletle muahede ynpar bu mubtarlava ders verllse ac ıı,s•rl 
seri çocukların şebrln koynunda saklan- necektir. ı topladığı paraları nereye sarfettltlol ken bütün dostlarımızın muvdakatlarım mı olur? Şu eksiklfğl ValfaıfziP 
mıt birer afet Ç3klrdeği olduğunu unutu- Şu uluslar kurumu. tokat yiyen say . göstermeğe kAfi değll mi? ü~tadım ara· almak mecburiyetindeyiz •. lıte bunun dikkatine vazedlyorum. dtJ; 
yoruıı .• Bunlar n yarın, memleketin asa- d mi al la ı da kalan 780 lira farkın mudlllddk na- lçlııdlrki bu cümleyi sözleıım arısında MOnfp [J11Jllı .. U· / 

1 "'lı"' b ı.. d bf er k-tü ı k tarısı ile, pan o ma oynayan p yaço b li d ~ y ı saa al aıumın an r o varı . .. .. Vils Kle zarınızdan kaçmayacağım ı yorsam a kullanmış bulunuyQrum • demııtır. 
olacatını keşfetmek lç1n, Ziya Gökalp rıle, canbazhaneye dondu. on, -1 ütererrik hızmetlere sarfedllen bu mlk:- -

d bl 1 ti f al. . 1 l manso Loit Corc esedlerile iftihar etsin· m Buna muteklp kanun lAyıhası okuna V .J k bO'" 
ayann a r c ma yat ımı o maya Q- • darın burada luhı bir az uzunca ve rak ittifakla kabul edilmişUr. 1. eae $U 'J /t 
zum yoktur, sanırım. Belediyeden şimdi- ler. müz•c olacaktır. Mllsaade buyurun da k l • J ce 
llk etlence yeri, umumi bahçe, kaldırım· CİHAD BABAN Oltuya teşrlflnlzde buuun tafsUAtım ku- A 'k d k 1 o u una gıae 
h sokak gibi olmayacak şeyler istemek yndat üzerinde arzedeyim. merı a a ya a anan • ı ·ıır 
dotru bir temenni olmaz. Bunlar blttçe D o G u Sayın üstadım: Şimdiye kadar bir casuslar kısa hızmet t blJoıet 
renloll~t ile ala.kadar işler .. ancak buğ- ı b - i t k- lnl k sa ~r 
dayın klloıu ili kuruşken ekmeğin kilo- İLAN TERİFESİ ~ deft1c1k o sun u munzev yur oşea Nevyork, 23 (A. A.) - Almanya Yedek subay yetlşec'k ' I• ııı 
sunun 12 den satılmasını, hesablayac.ık teşrif etmiş olsaydınız, gafil okuyucunu- hHabına caıusluk yapmaktan mevkuf lilerden 333 doğumlu ve bunlır 1J1'ıırd; 
iktlaadcı z?r bu unur diye dü~Unürüm.. 8 1nc1 sa.htfede ant1m1 25 ktır\lf zun manasızlığına hak vermekte bu ka- bulunan 18 kişldoa dördü serbest hıra· mele görenler askere · aııoac dşJJ ,. 
Hele birinci nevi una ikinci nevi un ka- 7 > > > ~: > ,.. cıar istical buyurmazdımz . Çünk~ iftihar· kılmııtır. Bunlardan yirmi beıerbln dolar Bunlar ve daha eski do~umlull! goııd~e 
tıştırmak.ta g-Osterhen haltta meharetlne e > > > > la söyleyorum, kasabamız ümit ve tasav- k t let akçesi alınını tır. Bu dört kişi ne sebeple olursa olsun astter şlef~t· 
diyecek söz bulamam.. Et flyetlert, 5 > > > ::~ > vurun fevkinde te?1izdlr. Ne hacet VilA- m:~ıkeme a-ünü o~an ' 1 A~ustos 938 ta- rl!memlş olan ehliyetname ders~ Jll' 
memleketin hayvan ihare.cıla şayi olan : : : : 200 : yet merkezinde gorü~üıken kasaba bak- rlhine kadar serbeıt kalacaklardır. !~t~~ . askere çağrılacaklardır. ~ 
şöhretini baltalayacak kadar insafsızca· 250 kındaki maruzatımı dinlemek veyahut · ı.ııJııf 
-'·• U mı d ı d ı ld" 2 > > > > bu hususlarda yüksek makamata verilen . . A) Orta ehliyetnamesi 0 .ı• 
~.. mu C4d e er en yayıma g ıp ı > > > 400 > 

1 1 
ö 

1 
bl ö d rl, teıcır ve imar edılmekte 50 dekar Temmuzda: 

111
, P' 

ıelea hayvanlar vebre büyük bir man· iıa.n verecek kimseler DOöU Gaze - rap~r ar~mız~ 0 :.u~ i~ 
1 
ye b r g z i:in vüsatinde bir park ve fidanlık iılerlmiz B) Tam ehliyetnamesi olaJJ 1 

dıra mauarası verlyorlar. Şimdılik ço- test İdare MüdllrlUğüne müracaat etme - geç rme za me ın ı yar uyur!~ : vardır. Bu ~&niki br.tçem!zde 8888 lf- Eyllllda hazırlık kıtasında, o'•~ 
cuk çiRnemeleri tehlikesinden başka za- t it nız bu mektubun yerini gazetenlzın su· ki - d C) Yüksekeh'fyet namesi o•r 

l 1 S lidnrler. Devamlı llA.nla.r için hususı ar e . _ ti 1 k lntih radır, Ben yamanın küçl üğun en · 1 "~· 
rar arını ıötm yorum.. ozon kısas: tatbik edilir. tunu değıl, çop sepe o ara ap korkuyorum ne buyururlar üsdat? 1-1 Teşrin 938 de yüksek ıubBdileC"" 
memlekette Valinin alüasından başka 

1 
UA.nla.rd tariıf b1T misli edeceğlnızden (yu.ksek sat duyaunuza _ lunda bulunacak surette se~e / 

ıöze görünür bir şey yok. Sonu iyi Kırmızı ı a. e güvenerek) emindim. DOUU: Oltu Kaymakamının has~asi- lerdlr. ~ 
olur ln~llab .. Genç ,arbaydan bunu bek- tazla.slle alınır. Bu sene temizlik ve aydınlık para- yetine tefekkür edeıiz. Biz karilmlzln su- ----------- ' 
!emekten umudumu kesm'ş de~lltm he- Adres değiştl!rmek 25 kuruşluk ucrete lan olarak esk\ ve yeni senelerden Ol- allne izafeten kendisinden Belediye Baş- Posla günfeft J 
nüz.. tA.bldir. tululann Beled yeye verecekbri mikda· kanı sıf.ltile bazı ıualler sor~uıtuk:. Ceva~ Ankara _ İatanbul • Trabzon pel" 

DOöU Abone Tarifen nn 3510 Ura olduaunu yukarıda arzdt- larını almış bulunuyoruz. Umid eduiz kı Glclif Gellt 5' 

HAVA 
23 · tJ • fi81 Nat ı Rapora 

Han tuytld ı 611.9 
• • (Denlı aevlyul) : 7t5.9 

Yükaek suhunet : + 20.6 
snııunet : + 14.5 
Dtltfik ıuhunet : + 11.0 
Ratubet : Y. 61 
ltuqlr ı Şlmallıarkt4en aanlye. 4· 5 M. 
ftüJet : Tam 
Beaa : ö/10 bulutlu 
Yaaıe : yok 
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senel1ğl 12 Lira mlştım, Bu paranın da nueye sarfedi- bu cevab Oıtuda bize mektup yazan Cumartesi 15 euma.rtesi 1,,0 
Altı aylı~ : 'l > Ieceğinl~soruyor musunuz üstadım? kariimiz gibi dü~ünenlerl tatmin eder. Paza.rtes.ı 18 Pazartesi 1•· 0 
üç aylığı : ' > Ontımüzdeki bir sene Jçinde temiz- Sıyın Kaymakamın. suali • noCu. 18 ıe.5 Çarşamba Perşeınbe 
Bir aylı~ : l,&o > lik ve aydınlık hizmetleri için ne mlk· gazetui soruyor, kanaatl!e Başmubar- Kan _ Ağrı postaıarı 

1
sJ' 

ECNEBİ MEllLEKETLER iÇİN ttır maaraf yapacıtım zı şimdiden tak- ririmize hitaben yaphğı sitemleri de, oumarte.sı 13.17 cumartesi 1s.ı' seneliği :t Lira tir edemem. Yalruz bu hizmetler için hadisenin ~ahst bir mııhlyeli olmadıaı Pa.zartesı 13.17 pazartesi ısJ' 
Altı &Jhli : 1' • bütçeye koyduğumuz munammen mas- cihetle cevapsız bırakıyoruz. Oltulu bir Perşembe ıs.17 ça.rşa.ınb~ 

rar 450 ll•adır. vatandaş soraıuş ve mes'ul idare adamı oıtu • Tortum postal•'\e.oO 
xb t . Diğer taraftan 2200 lira keşif be· cevap verml§tlr, Bu hadisenin içinde auma.rtesı ıo.oo pa.zartesl 16,,, 

Bu gece Du e Çl -eczane delli tamir edllevek köprümüz bir, ı~ı tarafa tercttman olmaktan baoka bir 8üı 7.00 Ça.rf&Dı'b• 
.. lstanbul,. eczanesidir 29500llraya çıkacak su tesisatı, 3000 rolümllz olmadığı cihetle meseleyi bu- Çat ....... J .. -

------------=-ıa--- furaya mal oltc1k bir pazar ve hal ye· rada kesiyoruz. Otım&rtell '·" oum. 

Yazan: Semih KAR.TAL 

' 1 ,..,,, ~ 
· anıt ve perl~an bfr haldeydi. Zeynebin tağı üzerindeki yorianı aldı ve mülazlml lazimin kan~ık saçlarına yavaş 'f 5o~f 
ellne yasladan yanağnteı gibi yamyordu.' tekrar yerine yatırarak o yorganı da 1 zıındı. Döndü, ağır ağır o'ı~ad1 • \fılçl ~ 

- Hastalacmış, O§Utmüı, sazbenlz· üzerine ııkı s.kı öı ttü. Yatağın ba~ ucu. ı Kadrinin ateşden yanan ba~ıoı ı' ıııif-
lim benfml .. Şfmdl ne yapacea-ım ben? na oturdu. Nedense gözyaşlarını tuta- içine aldt hqfif ve tatlı blr sese r 

Mülazlmin dndaklan oynayordu. Zey- mam1ştı. Onlar bulanık bir su ıibt çö· dandı : 
0 

til 11 

neb onba,ı ona doğru eğildi. Ke.drl söy- kük 7anaklerından aşağıya akıyorlardı. - Benim zavallı, mavi i ı 
lenlyortu : Mıllazlm Kadri örtUlerinln alhnda rum 1 VII 1ııı1 

- Yalvarırım size hocam... Bana durmadan hareket ediyordu. Her defa- 0 • " b 1 ı. lar• ta~' 
l umuş oru 1r ve ı oru 

fena bir numara veımeyln, dersimi ya- smda yorgan ar yere yuvarlanıyor ve uf k "" kl 1,ıı: 
- Bana bak, ben dııan gldlrorum. yumruk gibı bot azından aşağıya gitmt· pamadım. Fakat söz veriyorum size ya- Zeyneb onbaşı yıkamadan bunları ora· ı a Bç'

0
• 1"' aalr ... Ç ırıar t>ltP,1 ~ 

1 1 d C yl bi k d 1 k K d ı · t k k k oru ar ç ıyor. ıogra 1 tS." 
Hnaya bakayım, yo ötreneylm ... Karar yor u. ezve r enara bıraktı. Ve nn benini tekrar kaldırın... an a ara a r yı e rar sı ı st ı ör- rlne çırpan buz parçalan glb 
vermek içln vaziyetimiz\ tesblt edeyim,. ocığın ba~ındakl mlnd,rlerden bir:nfn Zeyneb onbaşı tltTeyerek sordu: tüyor ve örtüleıi ta çenesine kadar çe· . h'ftf bir ses veriyor . 
.$en de hazırlan beni bekle... üıtrine serilip kaldı. _ Ne söyllyorsun Allah aş'una. kiyıtrdu. _ Tilllt, Tllilf, dil', din, dlll• ... ,~' 

Mnıaztm Kadri güc1ükle yerinden Zeyneb onu omuzuna vurduktı bir Mülazim Kadri birdenbire yatağında Hastanın ~rşı çok açıkta idi. Onu - TJlilf, tilill, dllan, dllan··· vr 

kımıldadı. Kalkıp yatağına oturdu. Par· darbe ile uyandırmıştı. doA-ruldu: kendi yastığı ile besledi sonra hazfn bir Ve borular kendi bcşlanrı• 
maklarını şakaklarında gezdirdi: - Kalk, .. Kalk .•• Fel!ket. _ Al işte bir dane daha... Bir bıl- sesle, Agözler!nl tavana ka!dırara~ ıankl türlü havalar çalıyorlar: ,rf 

- Ooof Zeyneb ... Başım çok ağrı- Mü'aztm Kadri gözler:nı. aralndı ve dırcın .. , Diye baaırdı. semavı bir ınrhluk~ hıta~ edermış gibi: - Tu, tu, ti, ta, ta .. : resdlf oı l 
yor. a~zını açtı. Fakat buradan bır rıeı çık Sonra tekrar sırtUstü dö~eğe düetn. - Ölecek dedı... Yuzbqı Şevkiye _ Bu bir yütllyllş, geçıt 

1 
dığı t ' 

- Bir ıey değil ... Duman 've yc.r. madı. Parmaklarlle yataAın kenarlannı sıkıyor· ne söyliyeceğim? .. FeJAket üstllne fcla- ş~pheslz. Ve bunl~rın ç_a ı~ 1 giine 
runluk ... Bir sabah çorbası hepsini ahr. Z!yncb devam etti: du. Onların yatağı bir tarafında öbür ket. .. Bir müddet dalgın dalgın etrafına yukdselk ağ'aelarJal ıbulslenmı~an ° yıl· 

Sonra sırbna ceketini geydi, başına k d ı t f d b k d 1 t d d 1 bl ay ın anmıı gen ş r mey ' t '..9 ,, . - K11l , iyorom sana... Fe aket... ara ın~ geoivereceği zannolunur u. ak~lnd ı bv~ üsonra hçi nı 
1
e ayanı mkaz t r Bandoyu bir şef idue edffO,~~ 

örtüstınü ıardı ve dıprı çıkıp gitti. 1 ıpl dnnden daha fena, rQzgJir bütun Mul!zlm Kadri h'ç fasıla vermeden şe ı e uy yen ser ne uyara a eş- b' h . ti 8 doya ı ~ w 
• DiZ Jr USUsıye var, an t" f 

MQJlzım Kadri dizlerinin üzerinde şfddetlle esıyor. anlatılmaz kelimelerle eayıkfayordu. Ba· ten yanan hastanın üzerine doğ'ru etıl· dönmüş ve kaputunun yarığında" ~~ 
ocağa kadar emekledi. ~cağın kenarın· Mülaztm Kadri bir ~ey söylemeden zan kelimeleri tele~fuz edemiyor ve sesi di Kadrinin donuk mavi gOzlerlne bak- bol tuylu bir tllkf kuyruğ"u çı~lfl1f1 0~~ 
da bir bakraçta duran sude yanındaki ona bakıyordu. Zeyneb onbatı dikkatle 1 boaazında sanki duğQmleniyordu. tı. Dayanılmaz bir acı kalbini ııkıyordu. rutun ucunda bir çam kczalığı v•t 
cezveyi daldırdı. At11na rOtOrdü ve f~tl· ona baktı ve haflf bir cıahk kopardı, f Zeyneb etrafına kederle dolu roz. Ellnl o aouun kılavuzluğuna bıraktı, . uouada da llfall: bir çına~nk· ...r) 

1111: bir ıkilde yydum!ıdı. S~ bir Geııo adamın rok renıt f6:ılorf bu· Ierle bai.h. Orada bil& ıerlll dura11 J&· Ve uzun umakh inçe elleri rı119 mO· \ .., '"' 
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Japonlar Çine 
resmen harb 
ilan edecekler 

EN SON HABE RLERD Hikaye Hayat bazan böyledir 
Yazan: S. SÜR EL -

Almanya -'a 'Vahudı.ler ~-\katlı, bey~ _bada~alı Tuzla· bina-} Hem bunları söylüyor, hem de ayak-a ~ ı ~ sının onündeki kuçük, mustatil ~ölcük - larını kaldırarak yırtık papuçları arasın-

lerle dolu bahçede dola.şan memur, tA ö-! da görünen, çıplak, yırtıl.mı.ş ve karuımış 
(Üıttarafı 1 lnt:ld•) 

llankeu lopa tululac.ak 
llltn Surhıy, 20 - Japon denJı ku· 
keu dıt11ıtrcın tebliğine nazaran, Han· 
1uııuı0z9rin9 babrt turruza geçllmlt bu· 
tlt ınalc!adır. S:>n güol• rd• Uhuda tab· 
re edilıoıı olan bir çok Japon harp 
bıı~llerl Yaagçe nehri boyunu çıkmağa 

t 
• t t . k tıede çalılıklar ara:.sından . siyah, acalp bir' tabanlarını gösteriyordu. 

ıcare e Yapam ıyaca şeiklin sıçrıyarak, atııyarak, sine s:Ine k0 r- 1 
d Memur budalaca · ~ Bi:· :ıt -ısım bu-

islne doğnı geldiğini gördü; biraz gen- ıamadıl:n· mı? diye sord·ı 
Barlln, 22 ( A.A. ) - Bugün Berlln posta idaresi bir teyatıname nı ... rederek lerek bu «:.ekle dikkatle ıooktı 1 K d .: 1 '· 

artık bundan sonra Yahudilerin ticaıt pakeUerlnf kabul edemeyeceğini tebll"' Gelen blr kadına benziYordu M 8 • g ~ ıgu c..ı ... 
-w 1 y • a ın oy e b1r ülilş.I · 1 · ki 

ıtmlıtlr. • · emur onr!l. .aynı yorgun ve kırık sesle; 
birdenbire buna bir mana veremedl Ken- ? 

Lon~ra, 22 ( AA.) - Lordlar kamarasında beyanatta bulunan Lord Helffakı dl yava.ş bir sesle: cHayırdır ~ilah!> - Ne -atı. diye sordu. Ben buna da •nuıtardır. 

IQe, Japon makamlan nehir boyunda 
ııe CUd bQtQn harp ve ticaret iemllert

C •ktını~Jcrf nl tt b \Jğ etmiflerdir. 

Berlln buyQk ef çfsl vasıtaslle Almanya hükümetlne bfr nota verilerek AlmHyada ı dlye mırıldandı ve kadının yaklaşmasını razı oldum. Yalnız tbeni kendi ihalime bı -
devam eden Yıthudl aleyhtariığı dolayılJlle Yahudi addedilip tazyik edUen lnrlllzl bekledi. . raksalardı. Yorulup ta dlnlerunek lstedik-
tebaasının serbest bıratllmadıklarının istenmediğini bllcUrmfştlr. . ce dlpçlklerle beni dürtüp sıkıştırdılar. 

e e e . Tahmininde yanılınam.~tı. Bu, bir Ya açlık, ya açlık! bu da cekillr gibl, değil 

,
11

,
1 
Anılral ramisi Idzumonun Çfn ıula· 

~tur: ve Y angçe nehri ağzında karaya 
~ılıst J t l k .A kadındı. Sanki blr .şeyden korkuyormu ki. .. (A) da iken b~una lbu !el~ketın ge-r j ınae çe e er as erı gl.bi, ildde bir durara'k ve etrafına bak- leceğl nereden aklıma gelirdi? Yola çıktı

narak yürüyordu. Tuzla binasının etrafın ğım vakit yanımda beş para yoktu. Beni U{ u blld lrllme ktedlr. 

Gtceleyhı dört Jıron remlsl ay edan lsUradı edertk, Kantonu bon:· 

• l h ,. •ı çeviren çiti dolaşarak kapıyı buldu v aarn ızon ara u tt öyle ansızın yola: çıkardılar ki... Evden o . cu m e ı er ::r:ır;:::: :3;~a a~:~:ı~~a a~~; çam~ırlarunı almağa müsaade etmedi-
----.:_ıııın etmiıletdlr. 

[Dış SiY ASAi 
Kudüs, 22 ( A.A. ) - Don ç~teler askeri gunfzonlara taarruz etmişler ve Incecik, titrek blr sesle yalvarıyor. soıu: ler. 

yol ÜZ1!1rine { koydokJan ~ombı patıeyerak 2 Yahudi çocuğunu parçalamııtır. ve tnce yüzünü memurun kaba. çivili kun 
Ku1ib tehrlne kıyafetin\ d!ğivtirerek giran çete reislerinden birisi polis tarafından duralanna sürüyordu: 
yakafanmak istenmişse de tabancıtst'e bir polisi öl1ür.nüJ ve k:en:!tsi de kaçmağa - Kuzwn efendi, beııi sakln. ben 
muvaffak olamayarak. dlt~r polisler fa"afmdan açılan atee üzerine öldürü!mtııtnr. sakla ... Kuııbarun olayım. Beni gizle! dl 

Memur, yine bir şey söylehtlş olmak 
- Elbette bunlar sebepsiz değildir 

lçin: 

Tuzla memuru afallamı.ş blr vaziyet 

.Kudüs, 23 ( .A.A. ~ - Çete!er dQn Filistin • Mısır yolu üzerinde bir köprQyQ yordu. 
tahrip etmlılerdır. BuyQk bir nehir üzerinde bulunan bu töpıiinün yılulmıs 
mQnakalltı durdurmuştur. b

lspanya sularında 
oınbaya tutulan 

lngiliz gemileri 
la u1•Pınya hük.umetl limanlanndakt 
tt~lı t!card ır.mllerlnln Franko tıyya· 
et 1 taıatından mntemadlyen bombar
q"'-n edllmelert yüzünden, l,,g-ll!z ef· C-: uııum'y Hinde bu mte re len beye· 

Südetlerle müzakere! lran veliahtı 
başladı nifanlısını 

te, ayakta duruyor ve şu hale ne man. 
vereceğini bllemiyordu. Bir şey anlama 
dan eğildi ve kadını bileklerinden tutara! 
~dırdı, onun korkudan karışmış. ıslal 
yti'züne hayretle bakarak sordu: 

clevaaa etmektedir. 

görmeğe gidiyor 
Kahir~ 22 ( A. A ) - Hanı ıJnu

na do~ru İ a, veli h 1ı Mısıra relecek 
ve l.;kanderyede kra'ın misafiri olııuk 
klhı cak, bu c:uretl!! Mısır prensesi Fev-

- Ne o kadın, sen kimsin? Ne isti -
yorsun? 

Kadın onu dinlemiyor, bir uı.raft:ıı 

ağlıyor, bir taraftan da muttasıl: 
- Beni sa'kla, kulun olayım, ben 

sakla ... Haydi! diye !'ızlanıyordu . ~ B.ıua mukıbil İtalyada vaziyet bD· 
dır :ır soğuk kanhlıkla ker11lanm kta· 
)G~tı eımt ltalyr, bu bombardımanlar 
ı.,. ilden çıkan beynelmJlel münakap
~I kanımayor. Fakat hıltan mehdtli 

1 zlye ile tam~mı~ olacaktır. 

Memur meseleyi içeride anla.mal 
maksadile öne düştü. Kadın arka.da o ön 
de binadan içeri girdiler. Kısa, karanlıl 
bir koridoru geçtiler. Memur ibir oda ka 

pısı açarak kadını !çeri soktu. Arkasın 
dan kendi de girdi. 

._J•t hakkuda dnıüneelerinl söyle-' t 
lll çeklnmeyor. 

lit Bu mahafile gö:e, son günlerde lııgl· l• 
~r tfi&n umumlyulnt karııbraoneıriyat, 
~konun yakın bir galibiyetinin verdiği 1 t 
kQ lldın ileri relmtktedlr. İlgiliz hll·ı· ı· 
)t illeti, bnndan çok zaman evvel, lspan· i 

'-hı'~lınna rtdcn vapurların süvarilerine I 
L 

111.tye manız kaldıklan takdirde, 

~ ' ~ bOkQmetlnin bir teY yapamaya- f 
tlct k ı, blnatnaleyh tehlıkeleri i'öze 
~lan takdirde, lepanyol sularına 4 

'lltceklerlnl bUdlrmf ştt. Bu, şu 1 

btıf ittir ki lıırlltere hnkumetl harpt 
"'1t ilde bu'unan bir memleketin kara 1 

ctk tın11 kendi bayratına himaye tde- Çdoılov:kga B•ıveltili Ho1za 
\'tttyette dtğlldlr. _ 

"' Dlter tar, f•an ltalyan mahafl1', g-e· Prag, 23 (A. A.) - Bugun ~aşvekil 

Adanayı feyezan 
beJasından Bir saniye ayakta birbirlerine bak 

k k 
• . tılar. Ka:dın, etrafına, boş ve beyaz du 

oruma ıçın .. varlara, yüksek tavana, köşedeki alçal 
' • •• • bir tahta masaya , kınk bir sıraya ayrı ay 
8ekız senede dozt mıtyon rı baktı, sonra gözlerinde )ine dem\nk 

lira sarf edilecek telflş ve korku ile sordu: 
Ml "? _ Nasıl, buraya gelmezler de" .. mı · 

- Kimler? 
Adana 22 ( A. A ) - Gvçen ıene· 

den b3şlanan Adana sulama isleri bir 
Nisa dil nihayet"' trm'ıtl. Şimdi de yl - Jandarmalar. 

Erkek kaşlarını çatarak yüksek sesl ne faaliyete geçilml,tlr. Adana ş:hri~ln 
feyezanlara tı:arıı ~orunması için yapıla sordu: 
cak olan lnıaata pek yakında batlana - Jandarmalar mı? 
ca~tır. Bu lnşıat 4 mllyo:ı liraya ll)a\ o- Kadın başını omuzları arasına çeke 
lac!:"k ve 8 e!r..ede ikmal olur cııktır. reık acatp bir şek.ilde onu tascHk etti. 

Barselon tekrar 
bombardıman edildi 

Memur, onun üstüne yüri.\yerc1c yeni 
den sordu, 

- Jandarmalardan niçin korkuyor 
sun? Ha .. Söyle bakayım! 

l'll Frankonun ademi mQdahale praı- Hodza Sndet Almanladle Çekos.ovakya 
•lpı~rlntn ihlal edlldt"'!nl ördii""1 1 İli bat naz?rlarım. ~arı:laştırmak lç'n .bir fçtima 
~'kuvveti l b b• d g 1r.'" ~d 'b tertip etmıştır. Bay Henlayn murcıhha$-..: ı e: ne Jm ar uman ar mu a a . _ k Bıırselo11, '22 (A. A.) - Bu eab:b Kadın. gözleri korkudan açılmı.cz ol 
~~ em.ır verdili kınaathıdedJr. Çüokü 1 ~~:;.ttu;gr~:!ce'ki::Jk~ karıı aqıya saat 6, ~O da Franko ta)'Jareleri phlr duğu halde ona bakıyor, cevap vermiyor 
t1a ~ bayıaaını tqıyan vapurlann ço- Ozeılne gelerek 50 kadar bo'llba a~mıı du. Geri geri çekilmiş ve t~ k.aıpının ya 
~kO-netçt lıpanyanın ticaret filoıuna l• .

1
. lard;r. 20 kadar ölü 30 kadar yarala teı· nında duvarın bir köşesine büzülmliştü 

" p bulunmaktadır. Onun içindir ki nMI 1% ana bit edllmlıtir. Hasarat mühimdir. Ellerlle yüzünü kapamış. sessiz ısesslz ağ 

ı..'1t111ı1ada ol11un, ~arselonda olsun, Kraıı·c·sı· ev11•lkı· Mısır kabinesinde lıyordq. 
~ ~11llarda demlrJi lnglllı vapurlannın , .,.. 5 Erkek onu bileğinden tutara'k şiddet 
~ rdUDanı muor gOrüJeblllr. ltalyaa aün V•_ı-Af efff• deQ'İŞİklik le: 
~I Uk~ulamıa göre harp halJ, yalnız 8 T U K!lhlre 22 (' A. A. ) - Bugün Dahi· - Cevap versene ... Neye susuyorsun 
ı.1 111•11lleket arasındaki müs9llah kırıı· Londra, 21 (A. A.) _ Bu grce Jlye Naz rı Eqat Pa,a istifa etınlştlr. Bu Senin jandannalarla ne iş.in var? 
11,::da detıı, bir memlekt9t içinde iki Krallçe E\lzebetln annest Londradakl istifa Mahmut Pap kabinesinde yapıla· Büzülmil.ş duran kadın hızla döndu 
lQ in nıtıaellah karfllaıması ile de tekev· lkametrtbında vefat~etmlştfr. 76 yaıında eak olan detlşlkliğin mukaddemefd ıtdde- bileğinin a.cıslle yüzü buruşmuş oldugı 
aı: 6 debillr. Bir bükılmet kendi topra· bulunan bu lbtlyar ana Kraliçe blr kaç dllmektedlr. Bu h~fta nihayetine dotru halde erkege bakarak cesaretle: 
bo•': bir kısmında blkhalyetlnl ve kon· ınodenberl hasta yatmakta ve kalbin- Mahmut P.tıa kr.ıla yeni ka'llnes~t in - onıa.nn elinden kaçtım. diye cevn.ı 
~ ' 11~ kaybett1ti ve bu topraklarda da den muzdarlp bulunmakta idi. h"tes!nl tıkJim etmlı buluoacakbr. verdi. 
h~. bar hükQaıet tq-lllb meydana - Onlar seni neye tutmuşlardı? 
'it dıtt •ı bu hQktlmetfn de kendillne - A ya götüreceklerdi. 

'•kert bir kuvveti mevcut bulunduğu o Gv u E v ı -Niçin? 
-., D, artık ortada herhanıt bir _isyan D M Kadın kızararak önüne baktı. 
ctGh lbtll&l vaziyeti kalmaz. Bu vaziyet Memur. hiddetinden dudaklarını ısır 
Q• Pt düı kup karııya gel mit iki ıiyaıt M T R dı. Meseleyi anlamıştı. Demek bu da o ka 
a:rtnı uammer ALA· U '1e~ ıma, iki muva\tkat hükumet de· dınlardand.ı. Sağlam ayakkabı olmndığ 
~ tir. Ancak. devam eden muharebenJn için kasabada tutulına.nu.ş ve geldiği yer 
b.ı tattı netice hanılılnin baki kalaca· Ya""" yan, Jeterecek olan Kül· İşte bu doğum evleri doğuda da gönderilmek üzere jandarmalara verilmiş 
~~ tGaterecektlr. Bu takdltdt fs9 lkl tür parkının karşısında küçük bir bi- sarJarım arttırmağa. başrnnnş bulu- tl. 

lbııh &~kat bUklı1letl hukuk bakımından nanın Jntasına b.ışlandı: Doğum evi. nuyor. Türkiyenin nüfus polltikasan- Tuzla. memuru hiddetinden odada bi 

lftı •rlp vaztyetlnde saymak lbımdır. Yann meydana çıkacak olan bu 
h,rı~kt loglltere her lkt tarafın da mu· küçük ve mütevazi bina, yalnız ismi-

p ııfatJannı tanımamıştır. le dahi insanı derin bir düşünceye 
ka lnrlltere hpanyada sadece bir hO· sevkediyor. I!lışvek.il Celaı Bayar, 
~Q:.t tanamıktadır. O da Barselon bü- Millet Meclisinde hükumet progra -
'-la ldir. Fruko kuvvetlerini lae aat mıru okuduğu gün, .söz sırası sıhhat 
te ~i etnıcktedlr. Binaenaleyh loıtlte-1 itlerine geldiği zaman şöyle demiş-
'ınbırdıman edilen ıemllırl için ttı 
ba ...... -•t lıterEe, ullere d(til, bu bom-~ •Ana ve çocuk sıhhat ve hayatı-
,;;uınantann önQne geçemedlll için nı koruyacak doğum ve çocuk bakım 
Cltt ltlol\ hQk Q metine m Uracut etmeU- evleılle, dispanseri erini ve süt çocuk-

, I lan müşahedeh.ınelerinin sayılannı 

~la İtte İtalyan mıhaflli iorlliz gemile- arttıracağaz. Köylerde !doğum yar -
h ı...~m.bardımu ıdilaıeat m9Hlulnl cbmlannı tem.in edecek köy ebeleri 

~du a.Oclaf .. etm.ldedlr. I 1etıttlrecılb.ı 
11tr1'0MAT 

da atılacak en kuvvetıl adıma artık 

istikamet verilmiştir. 

im.an gayri ihtiyari düşünüyor. 

Dün 13 küsur milyonduk. Bugün uı 

milyonuz. Yüzde yirmi bir artıyoruz 
Bu tezayüt, bilhassa doğuda bütün 
dünya için bir rekor teşkil eder. Heır 
de bu tezayüdün ne kadar gayr· 

müsait şerait içinde tahakkuk etti -

ğini düşünürsek, ilerisi için kendimJ

zJ çok daha emin sayabiliriz. Cuın . 
huriyetin yirmi beşinci yıldönümünü 
yirmi bq ınilyonla kutlulam&k ne 
bü)11k 1Hdet olacak. 

kaç defa dolaştı. Sonra kadının kar.;asın 
da durarak sordu: 

- Peki. ne diye onla.ruı elinden kaç 
tın? 

Bu suali pek manasızdı. Manasız ol 
duğunun kend.isı de söyleyince farkın 

vardı. Fakat bir defa söylem'i.ştı. 
Bu sual kadının üzerine bir kamç 

tesiri yaptı . Biraz evvelki uyuşuk vaziye 
tını bırakarak birdenbire yerinde doğnıl 
du. Başını geriye attı, gözleri kinle par 

ladı: 

- Ta'biı kaçacaktım. Yolda bana yap 
madıklan eziyet kalmadı. Üç cgilndenber 
yaya ıeUYOrua. Yorrunluktıan a.)'lıkle.rm 

J'fiı .. d.' e. - ~ ' • - . • 

Mutlaka blr kabahatin vardır, diye mırıl
dandı. 

Kadın dik. asi bir sesle: •Ka:b:ıhnt 

kaballat! > diye homurdandı. 

Bir zaman sustular. Şimdi, kadın k.ı-

rık s.ıranın lblr kenarına oturmuş, bltk1n 
bir külçe hal!nde kımıldanmadan duru -
yordu. 

Memur. ~kın bir vaziyette ona ba
karnk sordu: 

- Peki. şimdi ne olacak? 
Kadın hüzünle guldü: 
- Beni burada sakla. 
Memur fena halde kızdı: 
- seni burada saklamak mı? Ne mü

nasebet! diye haylkır.dı . Burası senin bil· 
dlğin yer değil. 

Kadın: 

- Adam sen de! .. Bunun ne ıehem -
miyeti var. demek ister gtbl baktı. 

Memur bir kere kızını~tı. Çenesi dur· 
muyordu. 

- Haydi, haydi .. Kalk bakalım .. Bu
rası resmi daire. Ben seni merhamete 
muhtaç bir kimse sanmı.ştırn. Meğerse .. 
Beni yok yere ekmeğimden ml deeceksln? 
Haydi sana diyorum.. Kalksana. 

Kadın yeniden §~ırmıştı. Biraz e:v -
velki cesaretini blrdenblre t.amarnlle kay
betmişti. Göz ;'bebekleri tltrtyerek sordu: 

- Nereye, nereye? Allah aşkına beni 

dı.şan atma ... Beni tekrar ele geçirirlerse 
öldüıiirler, korkuyorum, ben'! sakla, kuzwn 

ayaklarını öpeyim. Burası olmasın, ziyan· 
yok. b~ka bir yer göster. Bir a'lur olsun .. 
Mahzen olsun ... Y:alnız üstü •kapalı olan 
ve kapısı olan bir yer olsun, onların gele· 
miyeceği bir yer oL'\un. 

Memur: cHasbinallah, belAya çattık> 
diyerek durdu. Fazla ısrar etmedi. KapıyJ 

hızla çek.erek dışan çıktı. Koridordan ge· 
çerek kendini bahçeye attı. 

Akşamdı. Güneş batmak üzere idi. 
Bahçeye çıkınca orada blr taşm üstüne o
turdu. Ve ool tarafta. büyük, sivri bora -
nun arkasında uzayarak kayoolan ve gü -
neşin son ı.şıkları altından adet! gümüş -
lenmiş gibi parla.yan tozlu yola bakara.k 
beklemeğe başladı. 

Kolcuyu bekliyordu. Onu aylık cetveli 
vermek üzere sa'ba.htan kasaba.ya 8Önder
m~tı. Bu zamana kadar dönmesi lAzımdı. 
Acaba merke2de blr iş ml çıkrn~tı? Mü -
dUr ylne bir aksllik ani çıka.rnışıtı? Geceyi 
hlç bir hayat eseri görünmeyen ıbu vah.şi 
tenhalığın ortasında tek ba.,~ ıgeçirme.k
tekl fecaati düşünerek. üzülüyordu. Sonra. 
birden aklına içerideki kadın geldi. Hid
detinden tüyleri dimdik oldu. Şimdi kolcu 
Hasan çıkıp gelecek. Bu kadını görecekti. 
Vakıa memurun ondan korkusu yoktu. 
Fakat onun bu hale vereceği mana canuu 
sıkıyordu. Kendi.si ıstedlği kadar ll}lntn iç 
yüzünü anlatsın, kolcu ibuna inanmıya .... 
caktı ve kendi yokluğundan ıst.ıfade ede -
rek memurun Tuzlaya kadın ka.pattıtıM 
h ükrnedecektl. 

( Alttırı/ı 4 ancade) 

Demir muhafızlardan 
iki ıef kaçtı 

.. 

Bültreo, 23 (A. A.) - Demir muhı· 
'1z'ar partlal teflerfnden lklal retlrlllrken 
trenden atlayıp kıçmata ı:ru·ıaffak ol· 
uuılardır. Vurmak l9ln kuvvetli mQfre-
1.eler takibe koyulmuıtaraa dl lzleriDI 
1ulamamı1lardır. Diler parti tEflerl Bilk· 
.. ,teki divanıharp.il 1um mub•kta• 
1411"11~ 
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HiKAYE 

Hayat hazan 
böyledir 

Erzurum İmar Birliği Başkanlığından : AGRI ViLA YETİNDEN " 
yapılacak beş der~arı 1 - Eksiltmeye konulan iş Agrı Vilayeti merkezlcde 

Şehir saatları siren dinamo ve motor mübayaası 
ve montaji ilanı. 

ll ilk okul binası. 
2 - Bu işin keşif bedeli (44512) kırk dört b!n beş yüz on iki lira 28 ıcuruŞ" 

tur. 
3 - Bu işe alt şartname ve evrak şunlardır. 
.J... - Bayındırlık işleri i~mel şartnamesi Fenni şartname 

Birden yeniden bir hiddet tufanına 1 - Bir adet ana saat, üç adet tezylnatlı ve sUtunlu meydan sratı, bir adet- C _ Husust şartname. 

(tJ_sttarafı l li.ne'iide) 

tutuldu ve bu uğursuz kadını kolundan ana saata sinyal tertibatı ilavesi, bir adet otomatik tenvir tertlbab, bir adet siren D _ HulAsal keşif mukavelename projesi. 
tutup .. dışarı at~k azmile kapıya doğru blr adet sekiz beygirlik .d~z~l motoril~ 220 ~oltJuk mütenavip cereyanlı dinamo İstekliler bu şartf'ame ve evrakı Vilayet encUmeni kaleminde göreıll!rler. bl· 
yürUdu. Fakat bn kaç adım atınca durou. satın alın11cak ve mahallıne monte edıleeektır. 4 _ Eksiltme 1.7 938 tarihtnde Cuma günü saat 15 de Ajrıda HiikOınet 
Kalbine bir iğne saplaruru.ş gibi içinde de- 2 - Erzurum şehri için mubayaa c:dilecek olan miktar ve cinsleri yazılı sa- nası içinde Vilayet encümeni odasında yapılacaktır 
rin bir sızı duydu. Ak.şa.mın şu saatinde at ve salrenln şeMr dahilinde gösterilecek mahtıllere monte edilmesi ve iş\er b\r 5 Ek ·ıt k \ f 

1
•
1 1 

kt ' 
lij d k l .,...- ı . 0 1. - sı me apa ı zar usu ı e yapı aca ır. 

2 
ı.ı.ı· 

ta n en yana ya ı a şı.1\1"-yet eden .şu yor- vaziyette teslimı •300 ,. ıra muhammen bedelle açık eksiltmeye konulmu~tur. 6 Ek ·ıt 1 bil k f • (3338) - bi .. .. t ki Jira 4 
ıun ve zavallı kadmı sokağa. atmak vic - 3 - Eksiltme 11-7-937 Pazartesi g-Unü saat 16 da belrdiye başkanlığı otla- - kk stı tmeyl e tg re time 

1 
bçınd · ·b kuç n l'r udç kyluz 0 ukzl se . ı·zbr•z etıııesl 

. · ruş muva a em r a ver mcs un an aş a aşa.ı a evra arı .. dansızlı.k olurdu. Şurada bir çok bo.ş oda- i sıuda toplanacak imar komısyouu marifetile yapılacaktır. 
1 

d 
l k l . dk - k ld B 1 . kı . . . azım ır. lf alı~ ar var en onu gece erın ç sogu ve ş - 4 - u şe aıt muva ı>at temınat 225 lıradır. A N f V kAl t' d 1 938 1 1 

i t 
1 

· · bin r .. 
. • . ' • - a ıa e a e ın en a ınmış senes ç n mu c >er yırmı 

· . . . mu ea l e ye ves ıı.ası. detti oldugu bu mevsımde dı.şarıda bırak- 1 5 - Kanunı evsafı haiz istekliler mezkur saat ve saireye alt evsaf ve şera- "t hh"t h\l t iı. 
magı insanlığına ~ıremedı, vaz geçtı. iti belediye fen heyetınden alab!lirler. . (No. 453) 4 · 2 B 

938 
ı •t t• t d 'k 

1 d' b h d k a· k aı ağı - yı ına aı ıcare o ası veşı ası dört 
k ş md ı a çe e en 1 ı en .n:, k~dn l • 7 - lş bu inşaa~ın yirmi bin liralık kısmı 938 yılı bütcesiı:den ve yiroıl 1,ıı· :~ç a~lın~~::~i ':~e~~n~~işü~~y:rd·u~I Erzurum İm_ar bir lig" i başkanlıg" ından: bin beş yüz on iki Ura 28 kuruşluk kısımda 989 yılı bütcesinden veriltctk 

i ,. ı t - ki ı slsatla lkl seneye sanh mukavele ile yapılacaktır. 
ıı· insanın beraber yaşamaak"'a a L'i ıgı n • Bu inşaat 939 yılı Eylül sonunda bitecektir. 1,ı sey'i böyle adeta. ici sızlıyar aramasını • El k 'k . D . .. bir s 

• 1 B l 1 - Erzurum şehrı a trı istihsalı için izel motoru 8 - Teklif mektupları yukarıda dörduncn maddede yazılı saııttan ııe 
hayretle düşlinüyordu. Ah. 

1 
ud ya 

1 
z ıgın evveline kadar encümen riyasetine makbuz mukabUinde verilecektir. Pos~a ol· 

doğurduğu bir ihtiyaç olma ıy ı. Bu sıkın Ve dİil8ffi0 mubayaa Ve filOntajİ verilecek mektupların nihayet dördüncü maddede yazılı saata kadar gelınfŞ 
tıl.ı d~üncelerıe dolaşıyor, fakat bir türlli ması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapah'mış o!ması lazımdır. 

4 sükCınet bulamıyordu . Bu hal, tuzlaya 1 - Yoz elli beygir kuvvetinde bir Dizel motoru ile işbu motorun çalJş- Posta vuku bulacak gecikmelel' kabul edilmez. (No. ~78) 4;..-
geldi~denberi ba.şına. gelmiş bir şey de- tıracağı bir dinamoya ve bu dinamonun şehirde mevcut tesisata ceryan ver- 0 , == m 2 5 FR 

ğildi. Işte bu gece~ tek ba.şına geçirece~-:bllmesi için Icab eden btltQn tertibatı ve malzeme satın alınacaktır. Dinamo Erzurum İmar Birlig" i Başkanlıg\I ından: J. 
tJ. O, yalnız kalmaktan dalma korktugu mütenavip cereyanlı ve •220. voltluk olacaktır . ~ 
halde ~e. bu gece tek başına kalmıştı. , 2 - Bu motor ve dinamo Erzurum şehrinde mevcut elektrik santralında M·1rat paşa mahaHeside Üçüncü Umumr MUfetti,lik blnıılan grubu sabaıı~ııı 
Evet vakıa içeride bir kadın vardı ama, o monte edlkcek ve mevcut tesisatla tecrübesi yapılacaktır . imar birliğinin yaptırmış olduğu iki nllmune evinin mülktyeti kapalı 7.arf usu 
bunu insan saymıyordu. Hem zaten bu J 3 - Yukarda evsaf ve şartlar dahilinde verilecek dinamo motor ve teferru- satılac.aktır. . . 

6
s71) 

kadın kendisine can yolda.şı olabı:ır m~y-( atının sarih markalı ve kata'o~lan gö3terllmek şartlle fiatlannın ve mahalline Bır numa-alı evın bedelı (6856) Ura 42 kuru~ ve iki numaralının da ( 
eti? ~u, ne o!duğu, ~e~ed~n -geldiği belir-ınakıl ve montaj tecrütie için istenilen meblağın bir teklif mektubu ile Erzurum 3 kuruş'ur. . . 

15 
ıır~ 

siz bir mahluktu; kotu bır kadındı, ona İmar BirliQ'l başkanlığına bildirilmesi ilan olunur. (No. 454) 4_ 2 Birinci evin muvakkat teminatı (513) Ura 23 kuruş ikfncı evin ki de 5 
gU-vene'bilir miydi? ~ 78 kuruştur. . td•' 

Orta1ık iyice kararmıştı. Şimdi kara-~( f b. } . ,.,, . b k J " d Artırma 12-7 938 Salı günü saat on beşte belediye binasında lmar birliği 
ran ~e ortasında beyaz cepheli bin Erzurum mar ır ıgı aş an ıgın an : re heyetince ayrı ayrı olarak yapll2cClptır. (No. 464) 4.2_.........., 
da.ha kasvetli bir yüz alınış, daha korkunç ı • } • \1 • \1 d 
ve daha ibüyük görünüyordu. Gözünu. ar- Erzurum mar hır ıgı başkanlıgın an 
tık tarkedemooıği yoıa. dikmiş oıa.n me - Erzurumda yapJlacak olan sinema binasının 

b: ı her evirlsinde binayı görl\n- M~zbaha için azmezı on bin .kilo odun açık_ eksiltme suretile_alınacaktır· 
mur,. aşın b~ ~1 ~ • e geliyordu kargir inşaatından Dorte biri çam ve çıra dfğ<ırı pelit odununur. ce içme tuhaf ır u..perm · 

. . .. .. · arkada~ın3. Muvakkat teminat on sekiz liradır. 
Kendısınl duşunmeyen Y i 0 d ı · k 

fena halde kızıyordu. ihtimal kasabada 1 füzurumda ya~ıl~ca~ o~an sinema binasının .. kagir i~şaatının ( 40) kırk bin Ekd~n1 !ar k1ı1r 7ır9ı3~d8ıkptan ston~a t_arütı ıp tteslımba\ıtnacbttl tıdr1. b' d tınar bir· 
, ki · takılmış kal- liralık kısmı vahldı tıat uzerınden kapalı zarf usulu ile eksıltmeye konulmuştur. sı tme · azar esı gun saa on eşe e e ye ınasın a 

kendisi gibı bir kaç şıye · ı lil'rl ld h ti t f d l kt (N ~63) 4 1 
mı.ştı . Belki içm.iŞlerdl; ve o derece içmiş Eksiltme 12·7-938 salı günü saat 15 de Erzurum belediye başkanlık odasında & are eye ara ın an yap. aca ır. . o. ~ · ~ 

olmalıydı ki bir köşede sızarak kalmış, yo- 'te~ekkül eden tınar birliği komisyonunda yapılacaktır. İstekliler teklif mektupları Erzurum İmar B ı· • B k J .., d · 
la çı.kma.k lçin·ertesi sabahı beklemekten ve tfcaret odası vcsikasıı ve üç bin liralık muvakkllt teminat mektubu veya mak- ir ığı aş an ıgın an . 1 
başka çare bulama.mı.ştı.Memur hem bunu buzları ve Nafla Vekaletinden 1938 takvim yılına mabsu~ müteahhitlik vesikalarile Talip çıkmamasından dolayı bu kerrede Gez maballeslnde~nümune bataııe;1 dil,ş.ünüyor, hem de yann onu merkeze şi- birlikte ihale günü saat •. 14 • ~e kadar imar bfrli§'ı komisyonu başkanlığına ver- altındaki imar bfrlfğfne ait apartumanın orta kat kuzey kısmındaki dafrenlP 
ka.;'et etmeği kuruyordu. Bir zaman daha meleri ve bu zarflaıın iyıce. muhnr mumu i!e kapatılmış olmaları lazımdır. Mek· Mayıs 1939 gününe kadar açık artırma suretile klraya verilecektir. 
dol~tı Aklına gelen fena fikirlerle oya-,tupların postada sreclk:melerı kabul edilmez. Muvakkat teminat 22 lira 50 kuruştur. bit" 
landı. Yıldızların 'birer i'kişer kar,cµ sırt ar Evrakı fenniyeyl Erzurum imar blrlltl fen heyetinde okuyabilirler. (No. 457)4 · 2 Artırma l1'7_938 Pazartesi günO sut on beşte belediye binasında ımar 
tasında kayiboluşlarınıı baktı. sonra ya-· illi idare heyeti tarafından yapılacakbr. (No. 465) V 
v_a.§_rıı._~_u_şud_u_ve-ac_ı;~_~_:

1

v_:~_>du_. _ Erzurum imar birliği başkanlığından: Erzurum İmar birliği başkanlığından: 1~ M~zbaha et kamyoneti lç'n azamt üç bin k:tlo benzin açık eksiltme surel 
Erzurum imar Birliği Erzurum şehri elektrik işi ahnacakbr. 

Muvakkat teminat 63 liradır. 
Başkanlığından : Mevcut ve projesi ve fenni ~artnamelerlne göre Erzurum şehri Jçln yapılacak Eksiltme 11·7-938 Pazartesi gQnü 

bit 
saat on beşte belediye binasında ıoıat 

(No. 462) _!Y Mezbaha dııh\Unde tensip edilen l elektrik tesisatı • 62500,, lira bedeli keılf Ozerinden kapalı zarf usulü ile lttl idare heyetice yapılacakbr. 

bal ta ırsak imaline tahsis edilerek eksiltmeye konulmuştur. Ü l İ D • Y il 
ma i k I t Eksiltme 15 - 7 - 938 Cuma g-Qnü saat 15 de Erzurum Belediye Başkanlık ev e emır 0 arl 
kiraya verilece t r. . . . . 

1 bedeli on li· rodasında toplanacak Imar Birliği komısyonunda yapılacaktır. lstekhler teklif Mu·· du·· rıu·· g" u·· nd.d.n 
Onuncu işletme 

Aylık muhammen car mektupları ve Ticaret Odası vesikası ve "4688. liralık muvakkat teminat mek- ~ 
tadır. .. t tubu veya makbuzlan ve elektrik işleri yaptığına dair Nafıa Vekaletinden 938 3 İhaltsi 11-7-938 Pazartesi .gnnu saa I takvim yıl~na mahsus alınmış müteahhitlik vesikaslle birlikte ihale günü saat 14 idaremiz ihtiyacı için mnbayaa edilecek 5000 m çam 

,ıı· 
tomruk kapalı zarf 11 

on beşte Belediye binasında ımar birli-' de kadnr imar BirlJği komisyonu Başkanlığına müracaat eylemeleri ve bu zarf- llle eksllfmeye konmuştur. 
il idare heyetince yapılacaktır. J !arın eyice mühür mumu ile kapatılmış olmaları ve zarfların postada reeikmele: 1 - Muhammen bedel tomruklarının beher metre mlkabl 

Muvakkat teminatı s lira 25 kuruş rlnln kabul edilmiyeceğl ve evrakı tennlyesfni Belediye Fen heyetinde okuyabi- liradır. 

(l()~) 
14 liradan (7 

tu (No. 468) tceklerl tl!n olunur. ( No. 455 ) 4 - 2 2 - Muvakaat teminat 4750 liradır. · 11, 
- r. 3 - Çam tomrunkları Kus orman müdürlüğünce Oltunuıı Körotlu oraa•~. 
-Erzurum NiilllÜne Erzurum İmar birliği başkanlığından: ~~~~lr~evlet demir yoHan idaresi için tahsis edilecek maktalardan tedar11' 

H . 4 - Teslim yeri Sarıkamııta idareye alt hızar fabrikasıdır. olll' 
astailCSl . 5 Daha mufassal mahimat almak isteyenler bu işe alt şartnameleri Erzllr lf' · b . d Erzurum şehrı SU boruları da idare veznesinden Sarıkamıı, Kari ıstasyonlarından ve Hıtydarpaşa blrJnc!od' 

Başte ha etIIl en: letme, Ankara devlet demir yollan merke7. veznesinden 350 kuruş mukabil 

Nümu:-:e bastaneJlnln on ın r~ \ borulan~ iç kuturları «300• mtlimetre ve «~22ı. metre tulund~ki iç kuturları 6 - ';I'allplerln umum! ~üteıthhltllk vesikalarını ibrazı ıarttır.. bf,ıtı' 
b' 11 Erzurum şehri için alınacak olan su borularından «1120• metre tulündekl lalabllirler. 

bedel\ keştfll llAve pavyonu ikmal ln.!a İ «250• mıllmetre ve «1799» metre tulundaki iç kuturları «200,. milimetre ve «1435,. 7 - ihale 11·7·938 gunu saat 15 de Erzurumda Gölbaşındskı işletme _,. 
ab 23·6 948 tarihinden on baş gün mud· metre tulündekl bo:ulann iç kuturlan «150• milimetre olmak ve ._mikdan kati sında müteşekkil komisyonda yapılaceğından taliplerin tarlhl mezkOrda 2490 ~if 
detle açık ek'!iltmeye konulmuştur. 8

1 
usust parçalar tahminen bulundurmak üzere «192• ton slklctinde çelik: eksiz 1 yılı artırma ve eksiltme kanununu 31 ve 32 ikinci maddeleri mücibioce ._t~ııı' 

1 938 C 0 - saat 14 de haddeden ğ-eçirilm~ş kurşun kalafata mahsus normal yuvalı 12-6 metre tullerinde mektuplannı ve icap eden diQ"er vesaiki vaktında işletme komisyon başkanlı 
ımmuz uma g n~ f · k 1 !dahilen ve harıcen sıcak olarak betunlendıkten sonra sıcak betume batırılmış uç· evdi etmeleri lazımdır. (No. 451) V 

Nafıa müdürlüğünde iha~es c~a 1 ına· ları yanyaoa olmak üzere haricen yun kt çs ile sarılmış ve "-kireçlenmiş olmak - - • • 
catm1an taliplerin 750 1ıra •/o 7,5temlna- şartlle •yirmi iki bin,. Ura muhammen bedelli içme su borulan kapalı ,zad usulü AGRI VILA YETiNDEN 
b muvakkatalarile birlikte muncaatları 1 

ile eksiltmeye konulmu~tur. Mezktlr borular Trabzonda teslim edilecektir. . . . 
1 

aylır' 
U41l olunur. ' Eksiltme 11·7· 938 pazartesi gUnü saat 15 de Erzurum beledlye başkanlık 1 - Eksılt~eye konulan ış Ağrı Vilayeti m:rkezınde yapılacak on lk 

keşif evrakları Nafıa mO.dtırlOAün- odasında teşekkül eden imar blrlığ'i komisyonunda yapılacaktır. istekliler teklıf lık yeni depo bınası. . . " . . uruşt"'' 
den sorulup O~rtnilebllinlr. mektııpları ve ticaret odası vesikası ve • 1650 liralık muvakkat teminat mek- 2 - Bu işin k~şıf bedslı 9730 douz bın yadl yuz otuz bın hra 21 ylr.ııl bir k 

(N 4"'0) 4 1 . - - • 3 - Bu tşe aıt şartname ve evrak şunlardır. 
o. ' ~ tubu IJe birlikte ıhale gunu sa~t. 14 d~ kadar imar birliği komisyonu başkanlığına A _ Bayındırlık işleri ıenel ~artnamesi. -------.-. ---.--.Z---- g-Onderilmesl ve bu zurtların ıyıce mühür mumu ile kapatılmıı olmalan IAzJmdır B _ Fenni ıartname 

ZA \ 1 :\IA h.Bl ' Postada vuku bulacak gecikmeler ktbul edilemez. Bu iş için fazla izahat almak c _ Husust ~artname 
Belediyeden fcar ettftfm 15 No.

1 
isteyenler belediye fen heyetine müraCl\atlan. (No. 456) 4-2 D _ Hulasai . Keşif E. Mukavelename Projesi 

dükkana alt • 10-8 37 ıü.n ve 
16921 

nu- istekliler bu şartname ve evrakı VUayet encUmeoi kalemlndi 
maralı on liralık depozıto makbuzunu LE v· 1 A t• D . " E .. ı· " . d . inşaat 939 yılı .EyUH ayl sonunda bitecektir. 

t>ıl 
sröreblllrler 

·ııde 
binası ıçı ' kazaen zayi ettitlmden bUkmU olmadıQ'ıl rZUTUffi 1 aye l aJffil eOCUffiC IgJil en. 4 - Eksiltma 1-7-939 Cuma günü saat 15 de Ai'rı HOkGm!!t 

lllıı oluuur. Aşkale kazasında yeniden yapılacak olan 3430 lira 55 kuruı keşllll sıfad Is· Villyet encümeni odasında yapılacaktır. 
Alattar Mustafa oflu tasyonu 15 6 938 i'UnÜnden ltlbaren 15 ınn müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 5 - Eksiltm9 açık. su~etile ya~ılacaktır. . vl' 

Refik 1 _ B .. ... 6 - Eksiltmeye gırebılmek lçın (729) Ura (76) kuruş mnva~kat teminat 
(N 489) unun lhaleal_l Temmuz 938 Cuma ıunu saat. 15 dı VUiyet daim! ID· .1 1 b dan bac:ka aıııautdaki evrakı ibraz etmesi lazımdır. 0

• cıtmeninde yapıl akb. rı mes un • • 6 

-------------- ac r. A - 938 yılına ait ticaret odası vesikası, .. ,ar 
, B&.b1p n Batmuha.rı1r1 2 - Muvakkat teminat mıkdarı 258 liradır. B - Nafta müdürlüQ'ünden a'ınmıı 938 uned için muteber beş bin lira rnute 

1 
....,. cblAD •••o 8 -Jsteklller kqlt .evrakını, huauıt ve fennt ıartııameallll eııeQmca kalemlıı· . hltllk ehliyet vesikası ~ıı· 

. :Omumt neft11atı 14are eden Yası İflerS ce görıbWrler. 1 7 - lş bu lnıaatın (4250) liralık kısmı 988 bütceslnden ve 5480 lira 21 ,pı' 
b:.. lllftrl: llalııa.411' Dt>LGD 4 - lstekWer Nafıa Vıkaletlndeıı muaddak Ylllk•f& wın9 telkuuml lha· ruıluk kıamıda 939 bQtceslnden verlleçektlr. Vt lkl ııııeıe ıarıh mukavele r 

lllllcütı 7er [ DHGU ]-B~ımcvl 111 r\lDR Hıaboıltrladı retlrmellrl aeobuıldh·, Q!o! 41 > ~ ~eakbr (No! ~7P) i:4 

~ 

b· 

l 


