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rnARE VERi: 
F.rzunım Gölbnşı llo~ln idarAhanl'Sf 

Pazartestden m uda her ~lln çıkar 
Snyısı hı~r yerde 5 knrnşhır 

-

., . ~· .3 .. 
G0NDEL.h< GAZE TE 

Bnsılmnynn ya1Jlnr geri verilmez 

MAKiNEYE 

VERiLiR KEN 

Fransız Kabinesi 
teşekkül etti 

' 

• • 
ıcın , 

Başvekil et fiyatlannın ynkselmesi
ne mani olacak tertibatın alınma· 

sına şimdiden emir vermiştir. ikti
sat Vekili toplantıya tştlrak edenlerin 
şerefine Karpiçte blr ziyafet vermiştir. 

Ondun sonrn cli{jl•r uuın mndtlı· lt•rl 

Hitler Yugoslav Başvekili 
ile bir saat görüştü 

Alman milleti, Yugoslav Başvekiline 
muhabbetli tezahürlerde bulunmaktadır 

Ediniz! 
Yoksullar 
Kurumuna 
Dün teberruda 
Bulunanlar 

Yoksullar Kurumuna balkın yar
dımı devam ediyor. Don dt.. aşatıda · 
isimleri yazılı zevat teberruda bulun
muşlardır: 

Ura K. . . 1 
4 Mlltekalt Osman (ikincl defa) 
2 Canbuı Musa 
6 Demirel esnafı namına Yu

suf usta 
2 Manifaturacı Esadotlu Ab

dullah 
2 Aşkaleli Cazim Uzer 
3 Attar Neşet Kemalmaı 
1 Attar Niyazi 
1 Tahtacı Hasan 
2 Tahtacı Arif 
5 N ttlbanı esnafı na'riıma Rıza 
1 50 Attar Mustafa Şaıiin 
2 Manlfattıracı Şerit San 
3 Bezzaz Afu 
4 Tebılz kapısında Attar Akif 

2 
4 

1 
2 
2 
2 

ve Kardeşı 
Bezzaz lranlı Seyid 
Tebrlıkapısında bezzaz Der
viş 

MehRted çankfl 
Cllrcllkapmında attat "EyQp 
Hacllarbiımda attat 1ekt 

• • .. 'kir 
( Arkarı 4 QnciJde) 

FIKRA: ---·-
Rakam farkı 
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Doğudan _Haberler ·SIHHi MÜSAHABE 

i HEYECAN L l.L·A_R· 
Köylüler yollarını 
yapmazlarsa ... 

Eski Defterdar Aıdına taıin edildi. 
Erzurum vtlAyeti defterdarı Naci Sıral 
Aydın dcfterdarlı2'ına tuyin edilmiştir. 

' Ondan boşah.m yere Sinop defterdan 
• Hamit Kors ıelecekttr. 

. . · -Hisankafad·t MUlat Mektepleri 
Hasankalenin mektep buluntm köy· 

.w;rlnde' erkekler iç.in mUlet mektepleri 
a~lmıştar. 

· Hınısın ' köyllmle ve merkezle 
' ·lbrus b~P1shanestnde açıları millet mek
" teple.riode 2o5 vatandaş oh.1ımaktadır. 

Sarıkamışta et derdi ı 

. 
Bu gece nöbetçi eczane 
"Cumhuriyet" eczanesidir. 

Kars bol suya 
kavuşuyor 

::;:::;:;;::==:;:=:===========-:::::==:::::=-=---=============,=:·::::::·~e===============~·~========::::..::: 

· . ~.Ed~bi ~Tefrika ·o: 39 
•':"' ' ,. -

. Sana karşı bu hislerle hareket ederek dost görünDp ken.r 
. . , dine btıabütün · cezbetmiye ça»şırken öbt\r taraftan da başk• 

kadınlarla eskisi . ıibl münasebette bulunması her halde 08'1 

ıemte çıkaracak- gozel hareketler değildir ve bence böyle bir 
erkek alçakhr .. 

GENvuıMADIM 
geliyor. Döndüm, lerasıı açılma camlı . kapıd~u lçertsınr.iei• 
redıyorum . N€> kadar kalabalık 1 Kadınlar · şık ·ve · muhte~ 
tuvaletleri içinde bir kat daha güzel görUnUyorl~r, erkekıe(lıı 
bu lenk, koırn aleminde gözleri kamuşmık gibi hepsinin· yütd 
gUlıiyor. Bir köşede aıuauudan yaşlı hımımlurla lıal~m- oturu· 
yor .. Gözleri şe(Kntle Ilacerın üzerinde 1 . Hıtcer parlak sJy~ 
sa~ları, ışııdı bl\yllk siyatı gôzleri He . ne kadar . gijzel bU 
gece 1. lbrrthiuı LuttU kurısınin peşluclen hlç ayrıl~ıyor. Baıaıı 
dönllp biribirlerine bakıyor VC? gnluyorlar. Onları böyle m~fMJl 
görmek beni sevindiriyor. Kırık, üzgUn kalbimle uzaktan aaa· 
detlerine iştirak ediyorum. 

. Hacer JUStll .. Hizmetçi ge!mlş, yemeıte çağınsıordu. Hncer&' 
, . ye.nete · kııu~eceğimi, yalnız kalmab lstedlgimi söyledim. 
.. ,~em,.. kal.kh. Kapıya .. dokru yOrOrken döndn ynznme 
cndfışe· ile bak.arak : • 

- Faıta. düşünOp· kendin~ iıme Ferda! ded~ .. 
. Qdam~& yalniı ~aı.~c~ ~e!i.n bir nefes aldım. Hacer nib'a·· 

" . ,et A-kifı €emali sevditl~f. anltttnış burunuyor.- Onun şu sözO 

•t ~ '· t~mda. : • 
~ zavalht yarur.uğ4t.11· · , • 
Sedire· ıtapandım., hıçkıra. litçkıra ağlLyorum. Hayır, hayır,· 

ıa;ı1h olknak )lıttemtyôruı,n, merhamet lstemtyo.rum.. Bunun 
. ~ ısimdlye kadar. derdtmi kimseye açmamın. Hacere blle 

_, . . ; .. tir-..Y söylemey1ş1m~bu• · acı~mak kor.kusundandı·. Ne doğru 
dnşOfımQşnmı meğerse. . · · 

.. ... lftlcer; Akif. Cema~ içln dt •Alçak•· diyor •. Haklı· mı il Belki .. · 
.' ~:·,, ~~~do~ oldµktan ..._ ~onr~· d.a. için için. bana· g~ne lAka!i~ 

şey belli etmemeliyim ve Hacerin dediği gibi bugünkü hare· 
ketimi de tevil etmenin yolunu bulmalıyım.. Amma nasıl ? 
Şimdi bunu düşünecek halim yok. Yalnız bilmesin, kendini 
nasıl bir çılgın gibi sevdiğimi bimesin istiyorum. Çünkll öğre· 
nirse o da bana Hacer gibi acıyabilir. "Zavallı kızcağız me· 
ğerse ·beni ne kadar seviyormuş, elde etmek için boşuna yo• 
ruluyormaşum. ,diye belki de alay eder.. Buna meydan ver· 
miyeceğim. Akif Cemal layık -olmadığı -bu .. derin aşkı hiç bir 
zaman öğrenmiyecek.. -
Zavallı babacığım sana nekadar hak veriyorum. Sen de bir 

ıamanlar benim çektiğim bu müthiş iztıraplarla mücadele ettin 
değil mi? Ve nihayet mağlOp oldun: ÔJQmüne kaza diyorlar 
ben şimdi , bu haıaya senin nasıl bile bile yllrUdüğUnü daha 
iyi anlıyorum. Fakat ben sen!n gibi olmıyaçağım ·baba .. ôlmok 
mağlOp olmak demektir. Halbu ki ben yaşamakve nıaA-lOp 

• etmek istiyorum.. · 
. 

, \ o\flı!ithimı.ı .hlsıe,nılyoıı muydAum i! Gözlerı gözlerıme 1Uştığı _ 
~ _. t :zaman yiilil· değişi'verty9~u •. bece bahçede "Şimdiye kaaar· -
~ , W.O tur: er~ğ'B karşı· a!Ak! duyma?ın mı_?. diye sorarken 

ibrahlm -LUtfn ile llacerln. etrafint -gtılnşüp şakala$arıık y~nt 
btr gürupma-rRenüelf yavaşça kalabalıktan sıyrıldım. Biraz 
hava almak ıÇın~ fer.aia-çıktım . Terasta birlblrlerine sokulmuş · 
mehtabı seyreden bir çiftten -başka kimşe yoktu' Onlar da. 
benim gelditlmi görünce biraz sonra içeriye girdiler,. Yalnıı,. 
kaldım. · Pat'r'iıakhklara - tlayanarak ba-şınıı semaya kaldırdım . 
Ay bulutıann arasından nazlı bir kadın sllzülUı;ü - ile- yüzUJıO . 
gösterip gösterip kaçıyor. Yıldızlar ~cam kırıklarJ g.lbi oraya 
buraya •serptlmlfler.: Hafif bir. rtııgAr v.ar.. içeride. w"ıik 
bıtl•dı. ~lrlblttne kan;an 1'adan ve 11rk~k ıeaı.rt terua kadıtr 

.. , · "' "'...,G.,ıleJ!4ılnı _parl~yışı nedendP /Hayır,,. dedığim zaman niçin· 

.,ı" \-~~~~t bir mana· aldı~ duda~mı ısı.rdı? 
: .... · , _ai __ • ı\UAlum . ne "~praşİk bir gönlU derdfne dötllm. Nef· """'· , , .. ~ ... ' - ·~ 

•et' ~mek leteclie~ bir ad4ım fieviyorum .. Kal~lz ' blr kadın 
,"\-..~~ .\Wll dıtyd~u~ . bu d'ei-in . aşli feci- bk liastalik gibi 
JMfe,~rkQdşki flddetinı arttıtiyOf' .. Hele oiul ne kıska· 

sı~1jjtnllf"'#mti'ofm, ne kıakanırorum: Fakat lıefH' oaı hiç bir· 

Handanla beraber .gördüğüm gUntlenberi Akif deınalcÜd 
kt1rşılaşmadım . Yarın .Mecidıye köyUnde b.-ni bektiyeoektk• 
İbranim LUtfU onu dUğOne davet etmiş, Daha gelmedi,. saat 
on bir, erken, bundaan sonrada . ieleblUr .. Gelmesin isttyorulD• 
Görmemek istiyorum onu .. · Ah bu içimdeki melun fısıltı: 
MYalan söyleme 1''erda, diyor. Sen onu bekliyorsun.:,. f~-e.nleki 
dans başladı. , Hacer kocasının göğsüne başını yaslamış, döıil· 
yor ve onları başka çlltıer takip ediyor. Bir aralık Yusufu 
görüyorum. Bir arkadaşile , konuşuyor. Fakat gözlerlndlilll 
dalgınlıklt1n karşısındakini dinlemediği de belli. Dılşonde11 
bir ııııli var. . : ! 

Gene arkamı bu neşeli kalabahga döıadQm. PatmaldtJi• 
lııra y.aslandıın!Ay bulutlardan kurtuldu . . Semanı.n. koyu 14aiYerdl 
Uzerinde yuvarlak beyaz hir•sectef parçasına .bakıyorutJJ. Qr:ad• 

. birini arar gibiyim... ~ , .•. 
- Feraa.. . , . • 

.: , 

.Bnşımı, çevirdim. Hac.er karşıı:ndn ... Mllzlk · susmuş1• ,çUt!et 
dağılmış. Meğerse .ne kadar dalmışım! Hacer geldi. Ytınuad• 
ıarmaklıklarn dayandı . Beyaz gelinlik elbisesUe ince nartıı :bit 
çiçege benziy.or. .. · . 

-:. Çok gUzelsln· hu gece gelin hanım ! dedim. .. 
Gt\lümsedi i . ·~ · · • ~ . 

.- Ali-.ı·· ""' ...:. J 
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EN SON HABE RLER9 
Çin TaarrUzu Başladı 

-;;;;:;:::--__ 

F'Meclis k·ı-ş -tat-ili--ne- Almanlar Uzak Şarkta 
il Ankora~ı7Ş(~~?.: _ Bnyn~ büyük tehlike görüyorlar 
b illet Meclisi bugnn rumameslnde 
k Ulunan kanun ıayilıalannı müza-
9~re ve kabul ettikten sonra 2 Mart 
'ı: Çıtrşamba günn toplanmak nzere 

tbnalarmu son vermiştir. 

-ULUS ::Jı 
~fikımızde bugün çıkan 

-... başına kale 

Mahalli idareler 

•• • 
Çinlilerin taarruzu uzerıne 

şiddetli muharebeler 
son derece 
oluyor 

Şanghny' t7 (A. A.) - _Çin kuvvet-ı Japon bombası mı'? 
leri Buga lstikametlndelt~arruza geçmiş- Şan.8hay, 17 (A. A.) - Bir Amerl-

AE -
Tefrika: 3 

2 Denizaltı 
Gemisini 
Nasll Batırdım? ler ve Japon mevzilerlnı ~mbardımana kan gaz.ere idarehanesine atılan bir bom-

başt11mışlardır, muharebe ııutnn şiddet•- badan bir kişi ôlmnş ve bir kaç kışi _ Gördiin mü Ahmet onbaşı şu -'.nş-
ıe C:fevRm etmektedir. yaralanmıştır. Bombayı atan adam koç· UU 

ihrRÇ mmlasında nıuhtu•t•be mıştır. manın kahpelig., ini •. Hastanevi yakıvor 
Şunghay, 17 (A. A.) - Tahminen ._, ._, 

J k tJ so,·ycllcr Çlnde )('ili blr 8 h f n 
bec altı bin klşllilt bir apon uvve u ru h.a i iğim uzun sQnnedl. ı Barbarusun Ak.denizi bir göl ballne 

"il ş k d k dt'lıılr yolu ynıffyorlar s bit b 1 k 1 tayyare himayesi altında an on a ft a a on ıs eleye sokulduğumuzu getirdiği günlerle bu acıklı günleri mu· 
raya çıkmışsa da Çin takviye kıtalan Şanghay, 17 (A. A,) - Çinden ge- ırormnştn. ŞJmdl dllşmanın topçu ateşi J kayese edemiyordum., gözlerim doluyor 

18 bu mantakaya hncumla burada daşlddet· len haberlere gOre, Çtn hokOmetlnln ye- ~eminin etrafında temerknz etmeğe g!rtla~ım kuruyor ve boğazımı içeride~ 
Be Anknı a, la genç li muharebeler başlamıştır. nl merkezi ile Sovyerler birl:ti hududu başlıyordu .. İstim nzerindo duruyorduk. bırşeyler tıkanır gibi oluyordu. Ne ka-

Bankası 
1'Qrkiyeyşl senbaseı.ltlkblrblzrı·ra~~:a:::.m 1uad· Almruılnr •'lll)fşc edl ~·or arasındll 4 bin kilometrelik bir demiryo· gemimi hazan sağa, hazan sola bazun dar bah.tsızdık, biz o denlzclletin otul-
cı Al t hı inşn edilecektir. 811 yol bir Ruc; mll· ileri veya geri alarak mermilerin tesir- 18? ?eğıl mldlk? ~iz o kırallan köle et-
e .ınemteketl olmaktan çıkararak .m~s· Berlin, 17 (A. A.) - . men ma. hendlsi tarafından yapılacak ve bOtün !erinden kurtulmağa çalışıyordum Bü· Nmış ·~sanların neslınden gelmiyor mldik? 

takil memlekatlerin bariz vasfı ve ıstık- bu atı Çf n Japon meselelerlnın fazla ile- . ll b .. cydı bizim nasibimiz? Neydi bizim 
1'11trtnın '-··laca ıartı olan endnstrl, ri gitmesinin tehlikeli olacağını kaydet· mazime Sovyetler Bırlitı tarafından \'e- t n u manevralar esnasında askerle- günahımız Gözl 1 . 1 ö • d h 
Zi .._. t a rtlecektir rlm göverteye dizilmiş karşımızda ya- . . ··· er mıı n nun e f 6 lr· 

raat ve finans fstlklillne kavuı.ur mektedlrler. ' nan Maydosu acile seyrediyorlardı. Hep- lerımız yomyor, dOşman donanmaları 
dursun. yeni hamleler memleketin dıger sinin yOzOnde derin bir ıstırabın irades· (Tuhtıgabı s.lltanat) m kepılarma kadıtr 
tlrıu lhtiyaçlanna oevap vermek Qıre B H t h ı ğ başl d 1 r . 1 dayanmış duruyordu. O bnyoklok ney-
btrbirlni takip etmektedir. Bunla~dan bir U çe azır ı ı a ı o an mOka ıs çlzgıler vardı. Hepmlıln dl? Bu küçOklük nedir? O zamanki kuv-

i de yurdun mahallr imar ıı;lerlnln :cinden sönme~ bir _aşkın ve içinde bu- vetilJ!fzin ve bugnnkn aczimin sebepleri 
lr nizam aıtma alınmasıdır. Ankara ıs [Hu ustl - Tenzil edilecek vergi projelerindeki tetkikat haylı und.uğumuz Acız vazıyetlmlzln şiddetlen- neydı? 

Garp Avrupasmda bu, geçen yoz Uerlemlştlr, 'Tenzilat nisbetlarinl tesblt edecek olan projeler Martta meclise tevdi dlrdıği bir asabiyet taşıyordtt. Adeta eli- Kafamda buna benzer sayısız sual· 
ılı" ekonomiko ıstorik şartlarına ve edllecektır. mlz kolumuz bağlı düşmanın tahrip edl- ler kıvnhyordu. Hiç birisinin kendimce 

kAnla röre cereyan etmiştir. Yeni sene bütçesi için hazırlıklara başlanmak üzredir. Bütçenin geçen seneye el faaliyetine seyirci olu~·orduk. Bntnn cevabını bulamıyordum. Kendi kendimi 
arp A~~~11 enclOetrl ve finansı kendi nbbetle daha kabank olaca41 tahmin edilmektedir. yüzler sarı gözler parlak ve yaşlı idi ... tatmin edemiyordum . 

... ııntrallıe etmek sayesinde kıt'a· - : Bu 1stıraplarımızı düşmanın kasaba için· . . Bu sırada gn.neş agı ağır Killtbahlr 
ıliııılilllt.lr parçasına dahil memleketlere J } b• H }l d •• İ } k • • de kömelonen yeni bi~ Salvo ateşi dah ıstıknmetJ Uzerıne çekildi, Dnşmım 

ncı, sermayeyi \'O altını fasılasız apon ar Jr Ü an a ffiUS em e esını şiddetlendirdi. Maydo~ birdenbire bl~ ~eşini kesdi hava kttrannağa başladı 
surette uk1tmağa ıııuvnffftk olmuştu. • ı· b• dd •} Al l d • } toz ve alev bulutu l inde kalı b aydos yangınının alevleri denizin dur-

~tte ki karlı çalışan bu m11li ekono· gız 1 1r ma e 1 e man ara Va etffilŞ er tozlann dağılması ve ~rada işlen~~t~in~~ tun sul:rı Obzierlnde har~l~nlyorlardı. 
"--· ih t bll yeterine dtthil bulu· . 1• - 1 1 1 arşımız a r meşale gıbı tutuşmuş 
llCftn n aye n _ Paris ti ..- Fransız il\7.etelerlnden bazıları. Alman ·ve Japon paktında bnzi ~e ın goz er m zde canlanmasını sabır· olan Maydosa bakıyorduk. Leyman 

belediyeler keza karlı çalışacak.tar, gizli maddeler bulurıdutunu knydetmeıde ve Japonyanın Çtnde iştal ettill eski sızhkla bekliyorduk. Tozlar. yava, ya- Pıışadan hala bir haber çıkmamıştı sahi· 
~Umt refllh \:6 • umran _ ~erçivesınln Alman müstemlekeleri _iade edilmeyecekse de, Jap_onların Hollanda Hin llstanım vaş duğıldılar şimdi herkes daha içit le daha çok yaklaşmışdım. GDndOzQn 
ınde dilediklarl gıhi \0 sur atla .. ehlr- Alınanyaya vedettlklermln bu paktta yımlı olduğ"u ıddlu edilmektedir. ve daha hiddetli idi. Sancak topunun sersemliği kalmamıştı. Karanlıkla beraber 
rint ve clvarlonnı imar edecekle~d~. - bir numarası Edremitli Ömer dOınende Maydostım bir 9ğultu gelmeğe bıtşla· 
Grktye millt ekonomisinin inkişaf ıstı- s yetler kuvvetli bir donanma istiyorlar bulunan Ahmede seslendi. mıştı.fnllli, çı~llk, gnrültnlü,konuşmalar· 
atııett k1Sa süren bir tereddntten sonra OV - GördQn mü Ahmet onbaşı şu dnş- dan mnteşekkil olan bu oğultu Maydo-
rurt görQlmüıtnr. M k l7 Sovvet matbuatı Sovyetler Birliğinin kuvvetli bir donanmaya manın kahbelltini ... Hastaneyi yııkı~·or. ska kgece

1
nin verdiği hQzQnQ bQsbQtün 

TQ ki Arlan istismar et- os ova, · J ' Aç la 8 1 k t h t or unç aştınyordu 
r ye, dış .paz mleket lddetll ınzum hlsseylediğini kaydetmektedirler. Beyı•Hmllel vftziyetin karışıklığı ~ n a vo ~s er as an~ Uzerlne -----·--·-------

tk ıurettle zengınleşen bir me k ~ ·etlerin kuvvetli bir donanmaya olan ihtiyacım derpiş ettirmektedir. ~emer~u~ etUrl!mıştl. Kendlmı tutama- IRis EN ı M G ö R o o~ 
tttı, çalışmrlnnnı nizam altına slm~ : v~ ım. r ama dondnm: ~ Ş ~~ I 
nlaştarmak, rasyonelleştirmek, mallı ı } } İngiltere • Irlanda -.üzolmeyJn oğlum dedim, bu inli' H . . . w 

"~r" istinat etmek mecburiyetinde ohm ta yan ar .. .. 1 . 1 kamı sız daha erkekçe alacaksınız. epımız Bır agaç 
memlekettir. imparatorluğun fnklr b . d goruşme erı nası .. ~u konu~ma Sultnnhlsann istikba- • • • 

ttktaa-ı bu wlllt pazarın elbette ki be· He eşıstan a başladı lını çızen bır mukavele gtbi idi. Olanı dıkmelıyız 
. Yeleri de fakir olacaktı. Binaenaleyh d "' . } " lehlikeslle karşı kurşıya Maydos yangı-
•ber•t manasında bir belediyecilik ve rahat egı Londra, 17 (A,A,) M- Irlanda mu- nm şahidi olarak askerletime verdiğim Trabıond~n Erzuruma dotru gellyo-

aııt id 1 . ba racakları itleri zakerelerl başlamış, muzakere ne saat· bu söz beni büyllk bir maceraya sevk- r~z. Yemyeşıl dellrmendere vadlsinlj 
efftı 0 are erı~ ~ akmak dotru • • tan fazla süecetl tahmin edilmektedir. edecekti. zuaırot ~açka deresini aşıyor v~ gQzel 
ına~ı.zel kendıslne ır YerJı kuvyetlerın Görüımelere her iki taranan dörder İçimde yenilmesi mOşkDI b. Hamsi koynn snslü yamaçlanndan çam 

iç Bakanımıı ŞnkrO Kaya bunu Uk mütemedıyen nazır lıtlrak etmiştir. Kalabalık bir hali< tutnştu: Gemimi Boğaz dışına sor:e:r~~ o~an,~annın içine haşmetlO Ziganaya 

llb~ ~nladıtı içindir ki kbelediy:ı'ı~~: hücunılarına uğrıyorlar lr.ltlesi bliaıvhekiılehtiblnlası könQnde edtobpllaın· orada öl.nnceye kad11r dnşmanla çarpış· y s~~~irn~~ yeşil Torul boyunca 

Pi •arıdatlannı bir ban anın . . ,.. (AA) - Man"'"sler mıs. po s er ı ma e arşı t r er mak ... l<akat hakikatın kara yozn aklı- elma bahçeleri aras d Gn Q b 
anı k . 1 belediye iılennı ı .>ndra 1 ı • • r-1 H " . ın an m ş aneye 

tk a Ye bellı batı la- ardlysn gazetesi, Habeşistadaki tal- almıştır. er iki taraf murahhasları Ot- mı başıma getırdl. Altıındak! uracık Sul- varıyor ve meyve agaçlanndan yayılun 
ltaketln murakabe ve tasvibine ~ğ Ou 1 1 ordusunun son aylar ıartmda le yemeklerini beraber yemişlerdir. tınblsara baktım, yanımda ynkselen su olgun kokuyu eme eme SC)tnt va kaavak· 
otlan• bu bankaya finanse ettarm~k ı:°oo Şi'~osellah kuvvetlerinin mQtemndi Londra, 17 (A.A.) - Royter ajıın- sntunlarını düşllndüm bunlar beni acık- larm lşarellediğl Bayl>urda Çoruhun bu 
ontr u .!ercıh etti, Banka ve mer~ez ~ k:cu~Janna maruz kaldıklarını ve yer· sı bidirJyor ı lnglltere Jrlanda "görüşme • .ll hukfkatın kucağ'ınt1 attılar. Bir ucu cömert kasabHma dahyorsüm.ai. Ve 
)1lllu sayesinde bugüne kadar birço JiJerin vermeğe mecbur tutuldukları_ ba~' teri neticeleri yarın mQzakere edilecek- Basra körfezinde, bir ucu Karadenizde sonra... '· · 

eu illerini, elektJ:ik sa~trallerlııik ziraat mahsüllerinl almakta azıd muşku· tir. bir ucu Akdenlzde olan bu ko Yılan yollardan kıvrıla kıvtılı Kopa 
bJL z:ıayon meaelelertnı realıze etmı:,t l!ta utratıldıfı kaydedllmekle lr. A •k d Qlkenln donanması bözle mi ol ~:~an tırmanıyorsunuz. Kopu Erzurum boyunca 
itli o lllllftur. BuğOn bu ilk mna k rnerl a OnnnmVSllll aca 1 _ aştınız mı, yeşil sararıyor, ınmrQt boı· 

"ect~~· bır tkincisi inzimam etme Seyahata çıkacak olanlara iyce takviye ediyor f ıaşıyo~ ve t~peıe: vacıuer çıplaklaoıror. 
8eı idareler döviz , . ffiar işlerinde lar. Gozlerlnız hep yeşil ve ataç ~ıyor· btrıka81 ed~elar Banka11 mahallt k 'nde S • t Vaşington, 17 [A. A,) - Aınıral Hğacı kıt ve cimri köyler ve kasa• 
"e ka ana alacak, devlet mer e;ı k Ankara, 17 (Huaust] - ~yan~ 8 ' Vilyttm meclis deniz Encnmenlnde bey- yenı· bı·r hamle baları aşıp Erıuruma geliyorıunqz. 

~, 
111 

r eıt, teknik bQrosu kuru a~ çıkacak olanlann kolaylıkla döv ı te a- nilmllel vaziyetin ve ham eti dolayıstyle • • • 
lll abtllt imar hamleleri bu 8ure de rik edeceklerine dair ol":ll k:r~r~rde müdafaa vasıtalllnmn muhafazası IUıu- k :taca olan a,kımııa, aevılmlıe ba· 

11\t\' nl~ın altına alınmış ve bem . e onomnıdekl gonlerde v~kı er e~e n e muna lfaret ederek, 1989 malt senesi • ın. ı nere?~ dört agaç çıktıysa, 1ldma 

ı..:.Ulbuve mOnhasıran bu raye _ııe tetkik edilerek son şeklinSl alf~~k~lr, içinde yeni kruvuörlcr inıası ve mev- Yenı banka köylerin ~~t~re t~~.mışız. Yaz ve bahar rnnlerlnlft 
. ı kredi mtıesseaem ne takvıye Eden Fransız e ırı ı e cutıarınm tamiri ve hava kuvvetıerının imarına.da d u " b" ddsaauerını takbm tıktım dol· 

f olııoaJdı B ti bir yandan •• . uran u ört aaacm lOtufkAr gOlfeatnı 
t lın r. u sure e. ele- görüştu daha ılyade takviyeaı için bütceye 249 yardım ed C k sıtınarak geçiriyoruz. 

le.tılllrl ta~ meselelerinin ıbtt:ıımest R ) - Hariciye Na- milyon dolar konpıası lcabetUQ'inl vöyle- e e Hepimizin yaı ve bahar 11fnaklaı1 
r Jan ra ından iyice tetkik Londra, a7 ( apyo f rır1 mtşttr. sayılan birinci sınıf meslrem11 olan 

'd•r dan da bu meseleleri başeraoak ım Eden öğleden sonra ransaz se . f • Ankara 18 [Husust - Hük<ımetin • Köfk • dört beş aaaom bir itaya 
-. kudretli bir kredi clhaıııun işle- Korb'u kabul ederek gOrOmO.ştOr. Siy8!ı ngılterede fırtınalar memleketin köylere varıncaya kadar gelmesinden ibaret- bir yer detll mklır. 
lrıfhl•nıın edllmlş olu)·or. Millt ekon~ muhafilde bu gorüşmenln tatılden sonra devam ediyor imarı. şehirlerin su meselelerinin halledil- Delice bir iştiha ile kot• k0ta git• 

•ııt tenıtnı Protranılara ve pl!nlara t alln yenilOltirUmesinden ibaret oldu mesl için esasla surette yeni bir hare timiz ( Botaz ) an bDtün bususJ1ctf bef 
it ~ltnılş btdunurken Belediye iflerf· em kanasta vardır. Londra,a17 (A.A.) - Şiddetli fırtı- ket ve faaliyete girişeceği anlaşılıyor. on yeşil dalı ve aerın bir r61relitl 
tba e llUtbatır idatele~ tarafından başa· ru Gü Beşik taşı yendi naıar devam etmektedir. BOyük Brltan· Mahalli idareler bankası ismini ala olması detti midir? 

ları l&ıı111 d v la eski usul ve neŞ DO kQ ha ya adalar\nı sarsmaktadır. Eımnanın çak olan beledJyeler bankası köylerin Atacı hep sevipruı. 
111&1 deva a 

8
1 n~ 1 doğru-ola• fstanbul 18 [HU1111l] - n tak va süratl saatta 120 kilometreyi- bulmuştur. iman hususunda da yardımlarda buluna- Amma )'alım m'voutlartnı, 

t "e eme er nı k pasi macmda GOnef una Y ) b cakbr Yeni Yeni Kötltler BotazJar ~arat 
~ltn:~cak enerji Ve para tsra e kurU::na!akla beraber Beflktaşhlara UgOS 8VY8 8ŞV~kiJİ ' •. mak, mesiııe yetlerimi~ detlştJrmelt V~ 
l'•"tn ;ebtıtrdl. Birçok zevkslıllk~~ tı yenikti. • Bitlerle görüştü Roınanyada y ahud. c genlfletme~ daha dotrusıı bozu ~e lan· 
~ ecrübeld'de Rynoa ıarar • k" d "'lı Amerıkaya 1 e yı yettlletmek llmm. Yemye,u 8nuru· 

tarı. ~•ıılmak şarttle, fak.tt buıun Te ır 86 Berlln 17 (A.A.) - Hltler bugün konuşrnak yasak ma kavuşabilmek. 
~ 11rnı, olan kanun projest Kamu· Çağrıldı Ofle vakb bay StoyadlnovJçı kabul edip Btıkreı 17 _ Romatıyada Yahudll Yani ~utadamııa .,rebhm1Jlt l~in tın 

ty a~r ve tatbikatına batlanırsa, 1 t ubul t8 tHUMlif] - İoklrdatlı mQlakat tam bir saut devam etmJıbr. aleyhindeki cereyan fiddetlenmekted~r aıafi hepimiz bir ..at•\' dikmallyiı. 
e"'tencttne hAı muntaaam hamle· .: .. a ı>ebllvan 1988 betnelaıllel Ve bu aılUlkatta General Oonnr de Bearabyada Yalıudılırin kencıt dillerJ~ Tevekkel1l J•şllla aduıa mYtat dl' 

bir tanesini daba raUıe etmif ~~~. ,.,.._, 4aftt ecllldl· IMıl\ll•ntlrir• kOlllflUl•n r..u tcW•lfUr. · memtf)er. 1 -. .. .. 
' '""""..... . ·~ .... nı. .. ~ 
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MUHABiR MEKTUPLARI EGLENCE 
G ı . . d K ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eçen yı ıçın e arsta ı ____ --'--- _

1 
__ ı __ 1 _t 

Yardım 
ediniz! 

2 il 1 

ı • ı -· -------111 - -- (Üstyanı Birincide) 

yapı an iŞ er ! - ----:fi - --- - - 2 Kunduracı Şahin 
Umumi Meclis toplantılarına başladı. Vt!li 5 --~ =ı~ =-]- ==•ı= _-- ; öO Tahta«httını~~~~s~· Hnseyin 

geçen sene içinde yapılan ve bundan sonra 6 11111 im - 1 Kuyumcu Nazım 
yapılacak olan işler hakkında n1aluınat verdi 7 .=_ = ~ ~- 1- ~-- ~~ =- 5 Gölbaşında bakkal Hamdi 

8 ~ _ -1- _I __ ~ _ 1 Gölba., ı1nda bnkkal lbrahlm 
I Baıtarafı cta11kil soyımızdo] azlığını lclofi etmek Uzere iki çaremiz 9 m· 2 Abacı brahiın 

vardır. Birincisi Egitnıenlt~rdlr1 bu yıl 10 - -,-- _,_ ı-- ı- --ı 1 Kuyuıncn Şahin 
~aN ilinde ~örülmeğe alışılmamış yeni Cllnvuz Eğitmen kur .... urıdnıı ıuuvatrakl· • - 1 Attar Necib 
bır mimarr sıma ile yl1kselecek .. ve mer- yet le mezun olan 50 eğitmen mUrettep l\EU:\IE 1 Kavaf Osman 
kez ve muhllln Ulusal ve KUlturel baş- " 1 T b ı k b k M h 
1 ıhti 1 h kkjle C k 

koslcrlne gönderilerek derslerine başla- e r z apısında a k al ı• · 
ıca yaç arına a evap verece . Soldıw s1ılfa: met 

olan bu bina Cumhuriyet Ha.k Partisi- mışlnrdır. Her lliı'ı elli kUçUk çocuk el- 1 - Hali pek yaman, nida, 2 - Gaye, o 50 Knsımpaşada bakkal Ahmed 
nln llimize pek yerinde pek değerli b!r H ~o bt\yl1k adarı~ okutaradır. lklncl tc- dört cihetten lıiri , 3 - LB.yihnlar, su, 4 - 5 llapan fırıncısı Ahmed 
bergüıarıdır. Arpacayda mesken müşki- ~afı Ulus okulları d~r. Oe\en 9;37 ~y~~'.n~a Başına F Jlave ederseniz parasız kalır- ı Terzi Ali Sırn 
latını önlemek ve r .ulust inşaata örnek 084 A , ve 318 B. ki bUtUn 

6
Kar:s 1 ı~ e sınız, gel keyfim gel, G - ÔlUm saati, o rıo Kuyumcu Cabir 

olmak nzere ö dane yonma taş ve kon- 802• dershane a~·ılarak 24!'.'ı 1 yurt . aş 6 - Yapmak, sakil mastar, 7 - Sol, su ı Hamamcı Salih (Ayaspaşa 
torlu memur evine başlanmış, taş kısmı tlernııı etmiş , bunlardan ı-t ,Ol3 sma\la- taşıyan 8 - Oşümlyerek, 9 - İnce de~il, hamnmcısı) 
bitirilmiş, ahşab kı unda eldedir. rı kazaumışdır. ynksek bina, 10 - Sakal kesmek, baş. 1 Terzi AbdUrrezak 

Su Jşlerl: Okur yazarlur arasına katılan bu Y11karuian tışağıyn: O iiO Gölbaşı:ıda kahveci f hsan 

K l 1 8 1 f 14,000 yurddaşı ve bunlan okutanlurı 1 Uzun bıyıklı 2 Ga'" ret karı- 1 K c il ars şe ır ne 1 k loınetre mesa ede 1 k - • - " • uyumcu em 
kain Borluk kaynaklarından umbranş· huzurunuzda övUnçle kut ama ve se- şıklık, 3 - Rivayet eden, Çivide, 4 • Kira, 1 Ticaret mahfeli ml\steclri 

1 il b. l"kt 21 kil f d lamlamı.ık hem borcumuz, hem. hazzı- eşeğe emir '> - Çok gUzel 6 - Kabile Hnyram man ar e ır ı e orııetre on - ı d • • • ' 
boru ferşi ile su isııle tesisatı lhttle edil· 1 mız ır. 1 - Fidan, dal, 8 - Ters, 9 - Yardımın 1 Abacı Tevfik 
miş, beş menbııdan su toplama odaltırı Ulus okullarına rağbet tas~vvu~la- arkadaşı, 10 - Aletler, ay. 1 Kahveci Zekeriya 
kaptajları maslnklnrı boru ferşlyalı ta· rft .sığmayacak derecede yt\kscktır. 1 ttl· 2 Camcı Celal 
mamlanm;ş, en son m~ lağm şehre doğ'- nız otuz __ bin nl\fuslu Poshof kazasında 2 Erzlncankapısıda ~ırırıcı Ah· 
ru ve hatta istasyona kadar yapılan 10,000 koyla kadın erkek çocuk Ulus met 
a;u taıylk tecrnbel~rı müsbet netice ver- okullarına devama başladı~ını kayd- 2 Manifaturacı Abdürrahim 
mlştlr. Şehir şeheke tevzlatının da 88335 edersem rağbetin vilayet hacmindeki ı Attar Seyfeddin 
Ura keşifli projeleri Nafıa VekAletlnce bUyUklüğü kolayca anlaşılır. fi Bayburtlu uleftar Nuzıın 
tasdik edilmiş olduğundan bu işin ta- Snrekll alkışlarla biten nutku mn- 10 tzharoğlu Mehmet 
mamlanmasına ilk baharda devam olu- teakfp gUndemdcki maddelerin mUzak- 2ri KömUr mOteahhidi HUsnü 
nacaktır. Kagızrnaıı kasabasına 4-,5 kilo- keresine geçtlerck 036 finansal yılının ve karde~i Sabri 
metre mesafede Çukurçam kaynakların- izahnamesi okunmuş ve lttifakfa tasvip 1 Saray haınamcısı Nazım 
dan içme suyu isalesi işi lle ikmal eJil- cdilmlşllr . .Mezkur yıl için kabul edilen 1 Tel rizkapısında bakkal Yusuf 
mlş tecrübeler muvafık neticeler vermiş· bütçe 397 ,620 Ura iken bilahare 98500 1 Terzi lIUseyln 
Ur. Su ilk baharda ukıtılacaktır. lğdır'a lira fazla tahsilat yapıldıkından, blltce 2 Attar NE'dim 

Hitler Yugo 
Başvekilile g· 

Mulakat bir saat snrdl 
katı mOteakip Stoyadino 
gazetecilerini Hitlere tak 
Dün gece misafırler şererı 
rosunun salonunda büyOk 
tertip edilmiştir. Stoyndin 
müteakip Almanyanın eski 
rl ile Alınan ml\v~rrihler 
Raysrih ile uzun uzadiye g 

Gece yarısına doğru A 
ye Nazırı Fon Noyrat refaka 
si olduğu halde misafir B 
llne kadar götürdü. 

Alınan Basımkıırumu t 
goslav gRzetecHeri şerefine 
bir öğle ziyafeti verildi. 
Göring'in Berlin civarındaki 
vakıt geçirildi. General JIJ 
ğl gezdirdi ve çiftlikde 
öğle ziyafetinde general 
kardeşi ve Almanyanın 
ve refikası, Yugoslav Bası 
ve daha bir çok zevat hııllf 
Zlyofetl müteakip Görlng Ş 
ve inşası hakkında Baş 

verdi. Mnteakiben Berllne ı 

D. Demir yolları o 
fşletrne ınüdi.irlil 

9-1-938 gününde eksil 
lan 2500 metre mik 'abı trl 
tomruku görülen lUzum ~ 

ve kapalı zarf usulile 
muştur. 

1 - Muhammen bedel 
beher metre mfk'abı 14 li lS kilometre mesafede Orgofdan getiri· 496,120 lira ya iblağ edilmiştir ki bu 2 sazoğlu Tayyar 

lecek içme suyunun da 120,000 lira ke- fevkalade bir muvaffaklyet ve balkın 2 Şeyhler hamamcısı Sndrettln radır. J 
ıtfli paojeleri hazırdır. Bunun tatbiki verim kabiliyetin:O ynksclmiş ölduğu· 2 I<tlşooğlu Mehmed 2 - Muvakkat temin 
için malt imkan ve kanbinezonlar ara- nun kuvvetli bir mDeyyidesidir. Ve mü- 1 Benzinci Şefik 3 - Traversllk çam t 
mıkdayız. balagesız diyebilirim ki Kars umumi O 50 Gürcukapısında bakkal Alo orman Müdnrlllğllnce Oltu 

3 Şaalçi "TLıretıı·n Devlet demlryolları ı·dareff ElcktlrJk t..:.h•ı·I: meclisi oııbes senelik tarihinde ilk de- "' 
r l ı Şo kö ul k 15 · 2 Fırıncı lıyas edilecek ınuktalardan ted Kars, Sarıkamış, Ikdır elektrik tosi· fa olarak o gun ve do gun bir içalışma se ve pr er anunuııun ın-1 '2 GürcOkapısında fırıncı Ourı:;un lir. 

sah 461,104 Ura bedelle eksiltmeye izahı karşısında haklı heyecan duymuş- ci maddesi mucibince 938 yılının. yol' 1 Elazlzli .Mehme,l 4 - Teslim yeri Kars 
• çıkarılmış isede talip zuhur etmediğin- tur. Bu hoyecanladır ki Nallnln nutku- parası tahakkuk işlerine Şubatın bırincl 5 Tnccnr sümeneli idris vagon nzerindedir. 

den yeniden pazarlığa koyacağız. nun deşredilerek butnn vilayete yayıl- grmnnden itibaren başlanılac~ktır. Her 4 Attar Yusuf \!utlu 5 _ Tnliplerln 2490 ?f 
KüllOr işlc!rl: masına karar verdi. ~öy ve mahallede ger.ek . ~·erlı ve gerek a Bezzaz şakir hükUmleri gereğince icap 
Grçen yıl 700 mevcudlu olan Kars MOzakereyi mnteaklp divani riyaset sanat, ~caret. herhangı bır sebep _ve su. 2 Küprl\bnşında mUskiratçı haiz bulunmaları ıazımdır. 

Lisesi talebe sayısı bu yıl 850 ye var- ve encümenler itlhabı yapıldı, ikinci retle mısofirlıkle oturan ve ecnebılerden Mehmet 6 - 1-2-938 Salı gtıni 
mıştır. Sayın kurulumuzun örnege ve rel liğo Hüseyin Tnhnlı, sekreterliklere de bulundukları mahalde altı ny ikamet 1 Ağakılıcı ra sııat 15 de Erzurumda 
dlleri~lerlno uyğun olarak Sarıkamış Hıfklye Kağan ve Fuad Araslı seçlldi- eden bilılm~m erkek nUfusclan köy ve 6 Metenlıhit Şaban ıetme :MUdUrlUğO binasınd• 
ve lğdırda birer orta okul açıldığı gibi ler. Pncümenlere ise ihtisaslarına bina- mahall~ ~üfus .. defterlerine. ve halkın 1 Gurcükapısında bakkal Sabri komisyonda ihnlesi yap 
Kars lisesine bağlı ol orak da Devlet en aynen geçen seneki arkadaşlar Intl- elindekı nu~us huvlyet ve ıkamet cUz- l « « Sıddık liplerin 2 t90 No. lu kıınunll 
Vansiyonu kurulmuştur. hab olundular .. Mecllsln açılması dola- danlarına gore 18 (dahll) yaşından 60 il lhıpan hnnırıda SUrmenell desi mucibince teklif nıek 

Kars ilinde 937 yılında 85 ilk okul- yısile Ulu Atatl\rke, B. M. M. Reisine (dfthll) yaşında, yani 336 {dahil) doğu- Mehmet 14 de kadar komisyon 
da 178 öğretmen marlfetile· 832iJ öğ- Başbakana, C. H. P. Genel sekreterine mundan 294 (dahil) doğumunda olanla- 1 Gez lokanta sahibi Mustafa vermeleri. 
rencl ile rlerslere bnşlanmıştır. Geçen \ ' 6 Üçl\ncü Umumi Müfettişe tazim tel- nn hiçbirisi gizlide kalmamak Uzre bn- o 50 Gnrcl\kapısında bttkkııl 1b- 7 - Şartnameler 175 
sene bu mikdar ~200 idi. Kars ilinde leri çekilmesi kararlnştırılı ve ilk top- tun mQkelleflnin babaları adlarlle k~n- rahim bilinde idare veznesinden 
tahsil çağında 30," 46 çocuk meAcud Jantıy son verildi. dl adları ve soy adları ve doğum tarıh- 1 Berber Şefik leceklir. (No. 41) 

olduguna göre ilk okullar mevcudunun FUAT ARASLJ lerlnl ve ne işle uğraştıklarını ve bun- 1 Fırncı Mehıued Tı~abzon Beledi 
lardan para vereceklerle yolda çalışa- 2 ~nstafa Muratpaşa hamamcısı 

Müdürlü- caklann ve mUstesna kısmına tabi ha- 13ezzaz Hüşeyln setindeJl 
yatta beş çocuğu olanlarla siLB.h altında ıo :Muharrem Baybaba Şehir dahilinde hane"'-

Erzincan da, Nafıa Vekaleti su işleri Kars Nafıa 

bulunan aıker ve mekteplerdeki talebe- 10 Baybaba eşi Bayan Hannane ıerde biriken snprüntuıerilf 
)erin ve fakir malül olruıların çok dik- 3 Avukat ~usa kazım k " · g 

on ikinci şube mühendisllğinben: ğünded 

• 1- Muhammen bedeli keşfi (13629) 1 - ltdırda yapılmakda olan hll. katlı ve dUzgUn olarak kxy he"Cetleri nldtiğn görUldüğUnden 
v ., ~ Alef tar Refik bu hale ınahaf kalmama)( 

Ura 66 kuruşdan ibaret bulunan Erzincan kOmet k~na~ının (16000) . ve ( 4_,000) li- ve mahalle mutemedlerl bir kağıda ya- 2 Canhnz Ömer her hane ve müessesede 
ovasının ~Im,al kısımdaki Norgah ve Çer- · ralık ki cem a? (l~,OOO) liralık ınıaa1tına zarak bu ksğıdı resmi ve zatt mühürle- 1 « Tevfik kaplar bulundurularak sO 
mik batakhklan kurutma kanallarının llaveten mezkur 111f~atm bakıyesi olan ıı b' tikte ve köyden okur yazar bir r:, Noter Abd•'\l·•ehhap kaplara konulması ve s 
pız · Kil · K k·ı· G (17818,01) liralık bır kısım inşaatı da r e ır . l • 

van,, pesı, a~a. ı ıse ve adatan· kapalı zarf usullle eksiltmeye kouulmuı· kimse Ue beraber ~ubatın bırlnoi innnn- ı Bakkal Rasim zlfat ameleleri taratındaP 
lar yolıarıru kat ellıA-ı mahallerde yapıla- tur. den Nisanın 15 lncı ırUnüne kadar pey- 1 Bezzaz Halil gQngör dıır kaplar sokağa boşal 
c:ak dört adet ~öy yolu k~rülerinln in· 2 - Eksiltme 24 • l • 938 tarihine derpey busust muhasebeye getirerek 3 Bezzaz Yusuf ve Şaban hafaza edilmC$i Belediye 

~tuı ve müteahbıde ihalesı kapalı zarf musadit paze~eal gUnü saat ı~ de Karı oradaki kuyudatla harşıla.ytırmak suretile 2 Yağanh Osman karnr altına alındığında0 
1ı&Julile eksiltmeye konulı .. uştur. Nuttta Mudurlunde toplanacak eksiltme tabakkllk beyannamelerini' yapup verme- hareketleri görnleceklerlll 

2- Kat'f ihale 28 şubat 938 tarihin· komtıyonunca yapılueaktır. )erinin ve be)'annameyi verdiklerine da· 224 f>O Yekıln cnkları ilan olunur. 

de saat 15 de Erzincan Şarbaylı~ında . 
3 

- Muvukkat teminat (1336,35) ır husuat muhasebeden bir kağıt almalıl- . 4909 25 ounkü yekıln Berberlerı·n 
teşci kkül edecek l~ol misyon m~rifelil~ ya- lırad~·- Planı keşif, mUnakasa şartna- rımn ve ınUkellefiyet çaA-ında olanlardan M33 75 Umumi yekôn 1 
ps acaQından ta ıp eri? meakur tarıhden meın. }'ennt şartname bir lira mukabi· hiçbirisinin hiçbir suretle mUkellefiyetten • • h b 
e.vel ınuvak~at temınat akçası. tutarı linde Kars Naha MüdürlUkOnden verile· gizlide bırakmamalarınııı ve bıraktıkları lffitl ant aş 
ol~n (1022) lıra (22) kuru~luk _temı~at.ları ceKtır. taktirde kanunen mesul tutulacaklarının ":"t • l Erturum Perukdr esnafı 
•Ee ·~edlerind~ mı e~clu2t ~e~aıklbeenle 'bhırlık~e 1 ·ı 5be- ıbesteklti ol~nltar teklif mektup- ve söıQ geçen beı evladlı kimselerin de Erzurunı defterdar ığın· Belediye nlıamnaıP 
rzıncan su •t erı ıncı ıu mü endıs arı e ra r emına mektup ve mök· _ d ıniJt 

llğine muracaat etmeleri ilan olunur, buzlarınıı Nafıa Vekaletinden almış ol çocuklan nere nüfusunda k~ç sayılı .ev- an Berberler tallmatnames 

13 ş tt - . olduklttn yupı ehliyet vesikası ve 11ca· de kayıdlı olduklannın da koyden getire- Hükôınet konllğınln ( Edelpust) ı:;ıva desi mucibince berberıtktf 
k. bllind ~ ~ame ve proı~l~r bedeli m~- ret Odllsı kuyıt hUviyet varakası mU· oekleri k&ğıda yazmaları -ıazımg-eleceği- lttşaat l~ine ikinci oh gUn ıarfında talip edebilmek için elde ehli 
~ 8 

di 1,:. drıınca1nda 1
d
2 ıncl şube mu- hürlü bir zarfa koyarak yukarıda yazılı nin köy ve mahalle heyetlerince ve ala- çıkmnınuına mebni 2490 J\fo. Jı artırma nıak lazımdır. EhUyetn 

nen s 6ın e satı makta ır. U) • G bi 1. . . . . . be be ler an ti .. ;ap 
· saatten r saat evve ıne kadar komıs· kadar mükelleflerce bılınınesi ilan olu- ve eksıltme .kat\ununun 43 uncn maddesi r _r 1 8 arını 11 il 

~on relsllğlne makbuz mukabilinde tes- nur. ( No. 1 66) 10. 6 mucibince 10-1-938 tarlhtndeıı itibaren elcegınden herkesin ellll fi 
lim etmeleri veya posta ile göndermeleri . bla ay içinde pazarlık suretlle ihalesine si bulunmak için lmtlt.ı• 

Srzurunı ına~baha tnüdür· 
lüğtinden: 

6 - Postada geciken teklif mektup- SAKATLARf MUAYENE EDiLECEK 316 katar verlldİğln<len taliplerin Dertardar· bur tutulmuştur. 
ları komisyonca nazarı itibare alınmıya- . ILa 329 oo~UMLULAR HAKklNOA lık rttftkınttına rtturacatları ilan olunur. İmtihanlar iö-1-938 
caktır. hlk "talibine ihale edilecektir. D ( No. 71 ) 4- 3 lıyacağından bu yold• 

(Noı 68) 4 • 2 Erzurum Askerlik Şubesi!ldeu: üzeri:! berberlerin ceınl 
Ma~tiahaya i{elecek Lflômurtt hay- - - - - - - ------ 316 (Dahil) ilıi 329 (Dahil) doğumlu Vr"U Uth Bel d' e R . rğ· ğına muracıiatlaı'ı nan..ro; 

\.8.nların behemehal mente şahadetname· ERZURUM BELEDiYE REISUSINDEN Eratın sakatları tekrar sıhhi muayeneye ~ '-' r e ıy eıs l ın . ( 1'1 

ıdor haiz olmaları 1234 sayılı kanun lk- . . sevkedileceklerinden nurns kayıt cüz· den: 
Uzasından olmasına binaen ıbu ayın yir· ~ıca B Nı°bı.yesınde . Kaplı~lann kar- danları ile birlikte Erzurum Askerlik !ebrlt kapısında 'l'ophaneli Oteli 
tnlnei ırOnünden sonra ~nte şehadet· şısın 8 e edıyeye aıt olup 14 • 1 • 938 şubesine müracaatları ilan olunuı, kar11ısmda yaptırılan iki adet baraka 
bamesl olmayan hayvanl8!"ı~.meıbahaya tarihinde s~tılmak Uzre mnzayedeye (No. BO) 31-5-938 tat'lhlne kadar tcare verilmek üt· 
kabW edllemlyece~ı ve kesürllmlyeceği konulan cem an_ (4'0) metre ~murabbaı te 5-1-938 gütıllbden itibaren on beş 
UAn olunur~ yol fadasına talıp çıkmadıtından mnıa- - gön müddetle ntü ıayedeye kohulınuş· 

Menşe fahad.,tliıUbelertuI llayvahın yede mUddetl on gUn uzatılmıştır. İhale- Sahip ve Başmuharriri : tur. 
lfetlrilditl köy ihtiyar Heyetl ve Belediye si 24 · 1 · 938 pazartesi günn saat 14 de Clhttt llAHAN hıalesi 2o-t -9B8 PerŞem~ gUnu 5a· 
!'I bUdtıdu dahilinde olanlar iCih de ma- Belediye dairesinde icra kılınaeaktırı heşriyatı idare eden Yaıı işlerl Umum ftt 14 de Belediye Dairesinde icra kıhmı-
iaaW Beledlyelerl verir.ı Taliplerin Belediyeye mUraeaatlar :Müdtırtl: ntıbadır DÜLGER caktır. Taliplerin Belediyeye müracaat-

(No. 62) 4-• ilin olunur1 <Noı 81) 4 · ı luıldıtı rer: D 00 U Buıuıe~ lan Uln oluur. (No. 68) ._4 
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