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Puutlllclea muda ber rln \ftkU 
8aJ111 ber yerde 5 kuruıtur 
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Baalmayo JUllu geri nrllme9 

•• Oniimüzdeki sene iş senes'idir 
8ütcenin kabulü Kamutayın 
hükUmete itimadı demektir 

"-----~~~~~~~~-

~ata y da anarşi 1 
1\ ?tık ajans telgraflarını. içimiz sızla

·~•11ı llladan ve tereddüt etmeden 
'-le 1Yoruz . Aacaba, Hatayda gene 
~r oldu? Keç vatandaşımız öldU. Kaç 
1-t 81 Yarılandı? diye blr sürU sorgıı
't 'tRbümnznn öntlnde beliriyor. Artık 
~ ·~•r gizlemek isterlerse istesinler. 

Rıbı &şikar. HHtayda anarşi var ... 
\r\ l<ısrnı mabsusumuzda ok.uyacaksınız. 
~il lllenfaati lehine çalışanlardan biri 
,,,_;llloıüş , diğeri de sokak ortasında 
~~•nınış. Garo tedbir olarak, gec elerl 

• ileriye sürülen bütün 
mütalaalar göz önünde 
tutulacaktır , 1 

Başvekil bütçenin 
kabulii münasebe

tile Kamutayda 
mühim bir nutuk 

söyledi 

~ . 

Binicilerimiz Varşovada 
birinci geldiler · 

Türk]bayrağ~ alkışlar araıındCı 
şeref direğine çekildi 

Ankara, 29 [A. A.) - Romada, 
Mussollni'nln koyduğu altın kupayı 

kazanan btnkllerimiz, Vsrşovadaki 

yarışlara da Jştirak ederek yeni hfr 
zafer kazanmışlardır . 

· Saim birinci, Avni altıncı , lbsan 
on dördüncO , Eyüp on beşinci, Kud· 
ret on altıncı gelmtşlerdir. 

Yanşa seksen beş at itıtirak el· 
miştir. · 

Varıova, 29 [A. A.] - On bef 
millet binicilerinin iştirak ettitf at 
koşusunda, birinciliği 'l'llrk, lklnci
likl Alman, üçüncQlQ~ü lnglliz, dör· 
dOnclllOğü Macar kazanmıştır. 

TOrk bayratı alkışlar ırasında 
şeref direğine çekllmiıtır. 

• 
iki kardeş küçük bir 
gölde boğuldu, gitti· 

"8tferı menetmlf. Levha şudur; 
~ak.lkat kapatılmak isteniyor, Turk 
)"•t Yttlne karşı sun'i bir kalabalık 
qtor mı~ gibi mnfsit emeller takip edi
)11r • 1'urklye lehine ~:alışanlar döğnlü-
~~araıanıyor, öldUrlllüyor. Bütnn bu Ankara, 28 ( A.A. ) - BUyük Mtllet • ı 
"""" ra karşısında da asayişi temin et- Meclhi dünkU bütçe mUzakereslndc be- Hevelan dolavısile husule gelen bugöliJn 
Cııttı lllUkellef olanlar, ellerini bağlayıp canlı saatlergeçirmlştlr. 'J' '.T •ıt, Yorlar. Ellerini bağlayıp duruyorlar, Yirmi bir batip kürsüye gelerek, s"uvunu boşaltmak da tehlikeli görBldü 
)arı i 0k .Yersiz bir tabir kullandık . ba· Hııt:ıydakl TUrk kardeılerimlze yapılan t 'J 
llıu ~trını bağlayıp durmuyorlar, gizli zulnm ve tazyıkı birer birer anlatmış- , 1-t. t rnrklyc aleyhine tahrikat yapıyor- )ardır. 'rortum [ Hususi ] - Kazammn Vibik müştür. Kardeşinin botulmat Uzere 
~ tl'l~bıbatı rezil etmek f çin ellerin- ( ~ lttarafı 2 incide) Başvekil Gel Al Bayar köyünün şimal cihetinden gelen köye olduğunu gören Mehmet hemen kendi-

lie en biç bir şeyi esirğemlyorlar. sekiz kilometre mesafede btılıınttn bir sini göle atmış, fakat kardeıtnl kurtara-

' •~lciye Vekiletinln bütçesi müıa· Meşh d 1 G yerinde heyelan vaki olmuş, dereden madığı gibi, kendlside boğulup gitmiştir. 
tl tdilditi zaman, Hariciye Vekilimiz u r e ege ar o akan suyun önünü kapadıA'ı için, beş Cesetleri bulmak için, çok.· meyilli 
~ 'i:biyettar bir ifade ile vaziyetin metre genişlikte, yirmi beş metre uzun- ol_!!t; dağdan kırma çakıllar gehrtllerek, 
-.;: ID ?lduA-unu anlattı . Biz de hemen t 1 • k tt lukta ve sekiz metre derinlikte bir göl golun ~Oldurulma~a M çalııılmlfl& da, 
'-illet'delım ki, Türkten başka, biç bir gaze e e rı a pa 1 hasıl olmuştu. cesetlcn bulmak mumkun olmamııbr. 
tlt \' dQnya yüztınde mutasavver değil- Bu gölün yakınındaki yaylada ko- 1 Bir tarafta~ da tıl gOltın :ıat:nın 
' 1' bu kadar iztırap ve eziyete rağ- yunlannı otlatan Mustafa ile Mehmet bir f~ :!ası~~~~ da 

0':!bu~:'ın;ör~lm~t ~= 
'=.-1·~ ve SOQUk kanlılığinı muha- Paris elcimiz Fransız Haricive Nazırı a~ahk Mko~nlarını gölde yıkamak. heve· gölün' boşaltılmasından vazgeçilmiştir. 
~i tbılsln. Hakkından emin olarak', • '.T sıne duşmuş\erdir. Koyunlan yıkarken, MQddei umumi hadise mahallinde 
"'-)a!t ~adar, biç bir millete nasip O~ · ile bir defa daha görü•tü . iki kardeşten küçntn Mustafa suya düş- tahkikat ile metgul bulunmaktadır. 
tor" hır sabır ve tabammnl gösterı- Y 
lltftt bunu onun ruhundaki salahete 

lldtki itimada atfetmelidir. . Antakya 29 ( A A. ) - Anadolu ' let Meclsinln dOnkQ toplantısında 938 
lllti~Vet, Hatay anarşi iç1nde bocıılıyor. AJansının tıusu~t muhabiri bildiriyor: yılı varidat ve masarif bütçesinin heyeti 
Cı(a~•tı idare edenler işi ~·ğırından Dnn akşam şehır dahilinde otomobille umumiyesl ittifakla kabul edilmiş oldu~u 
)' "lll&k için ne va mak lazım ellrse gezmek yasak edilmiştir. İntişar etmekte . . 
· Dıyorıa • P . . i olan gazetelerin kapatılması ha'lckında Riyaset Makamı tarafından bıldirlldıkten 
1t~ r. Fransa Hubı Umumıderherl · ı B -"'-· cta~tn.-. 11 'kl 

1 1
- . tt k da bir kararnnme neşredilmiş ve bu sonra Başvekıl Ce aı aıyar ktırsuye 

.... ı111 ,, • , ı ~ l z u sıyase en en· 1 k - n - d kl ...ı HQkQ u kurtar kararname derhal tatbik mevkilne kon- ge ere , on muz e sene,. me D 

11
• iliz henıamıyhor. .ddl d b 

1 
muştur kendisi için, bir if yılı saymakta oldu-

~ea.ıı.. en emen tıu ı a a u u- · 1)~'2 ve diyeceğiz kt, Başvekilleri Bay Paris Elçimiz Fransız ğunu ve bütçenin, Kamutay heyeti 

Çekoslovakya üstünden 
geçen Alman tayyareleri 
meğer yolu şaşırmışlar! 

~rnın ~ile, Hatayın haritada yerini llnriciyt• ~azırllc lekl'aı· yörüştii umumiyesi tarafmddan vaki olan .irşa.tıar 
'd~z. ta acız göstermesini tabii telftkki Parls 28 ( A.A. ) - Hariciye Na- nazan dikkate alınarak, bUyUk bır tıUzt p _J Sü _J t Al J t l ı. ı:"ra zırı Uone bugOn Türkiye Elçi~n Süat ilkle tatbik edileceğini ve bütçenin bu ragaa ae man arı rey Op ama 
.... nsızlar k b' · t 1 ı .. lllıt , eıı ço ızı anıma arı Davası kabul etmiş ve bu görOşmede suretle kabulünü Kamutayın HükQmete rı • _J b • • • "ldii dül 
Cltı_)ıa~l~rke~ ·.Tarihi mOascbetlerim~z Sancak meselesi mevzuubabs olmuştur. ' karşı bir itimat ~fşımesi telikki ettiğin· şeTı erınaen trlnl 0 r er 
~t \ı • şımdı en. az tanıdıkları hır Ankara, 28 ( A.A. ) - Büyük Mil- 1 sö lemi 'lir. 'tr,ı, ll'la o da . hlzız. Karşıhkh muza- Y ş Prağ, 28 ( A.A. ) - Çekoslovakya ı 
~"""' r neticesinde varılan anlaşmalera R . • I üzerinde uçan Alman tayyareleri hak-
tıı.a d,••ınam~k, mUstemleke memurla- omen tayyarecısı Fransız Hariciye kında Çekoslovak bOkılmetinin verdiği '-ıaı ili, hızzat imza koyan devleti p B •b k . notaya Alman bUkümeti cevap gönder- gidenlere gülegü}e 
~n tde~. l<'ranssnln bu mesuliyet bis- rens ı es o Nazırı Eylu·· ıde miştir. Bu cevapta tayyarelerin, Avustur· 
~~. biçin bu kadar uzak yaşlldığını A k ld. yaya giderken yollarını şa~ırarak Çe· Yüzlerinde ren~ bir tebrssilmlt ko .. 

ltii~~ hayret ve esefle kıtrşılsmak lft- n araya ge ı gelı·yor koslovak topraklan üzerinden geçmiş nuşuyorlar: 
r k oldukları bildirilmektedir. - Gidiyoru. 

Mııtrı u arda da söyledik, Hatayda anar- Ankara, 29 (A. A.) - İki günden- - Nereye? 
""°•h,nıt evcut olduğenu artık alenen ve beri şehrimizde bulunm~kta olan Parla, 28 [ A. A. l - Fransız Vlyanadn 'ahmll dükkt\nı b:almadı _ tstanbula. 
~M. en gOrüyoruz. Ne kadar ciddi, ne beynelmilel havacılık mtıtebassıslanndan Hariciye Nazırı Bone Eylül ayı zar· Viyana, 28 ( A.A. ) - Burada Ya- - Çok kalacak mısını.z? 
\t ~ v k R l p Bib k b fanda tayyare Ue doğrudan doğruya ~ ı ur olursak olalım: Öz Tnrk omanya ı rens es ~ ugon Türk Ankara a iderek TOrkiye hükO.- hudllere karşı yapılan muamele gittikçe - Ha~r. belki iki ay kadar. • 
•ttıtı lflarımızm, ve 'l'l\rkiyen!n temin kuşu uçak m~ydanına gıderek, orada . Y g 1 

• • _ sıkıl maktadır. Vf ana ehrl dahilinde Sokakta kon11'3nlara kulak versenaz 
ı,.. hukukta 

1 
t'f d d k k Tllrk kuşu o""retmenlerlle talebesinin meUnı resmen ziyaret edeceğinı bıl q Y ş hem@u bu ~eşit bir muhaverenin şahidi 

•ıh 
1 

n s ı a e e ere yBşama ti d' i ti h h bl t k y b dl t·· · tGr, l'1 ttlo, ç·zmeler altmda, hııkaret yaptıkları muvaffakiyctli uçuşları sey- ırm ' r. emen emen r e ~ u uccar olacaksınız. . . 
)ıt. r~k Yaoama!arına musuade edeme- retmiştir. K b 1 d·ye e· . ve dQkk8ncı kalmamış glbıdtr. Doğuda uzun bir kış geçirdikten son-
e..._ Qllltkımı· I tib ll . . Prens Blbesko TOrk kuşunun genç 8fS e e l f 181 Kanlı intibaı> ra azıcık dola.,ıp ferahlamak herkes için .'"il.._, zın :ı; so ıçın, yapmıya· d t 1 

M ~k& l fedakariık yoktur. Türk milleti öğretmenlerinden Ali Yıldız'ın yaptığı ava aç 1 Prağ 29 ( AA ) - lntlbttbat dola- bir htlyaçtır. Bunu hissedenler şu run M 
ıı..~ rlıta 1 b figUrlerl çok beğenmiş ve kendisini K [H "] DO"'U i . , . . lerde akın akın batıya koşuyorlar. 
~llt in çok a ışıktır. Bugün una _ ars ususı - u gazctes nın yısile burada kanlı bir hadise wkubul- Yayla i~ bunların inadına imi ıibl 
--.. ıum - · k d- fka tabrık etmiştir. Uçuş sahasında bulunan ld il- •Karslılar Beled. ed · ' ş .., •ıaıı" gormemışse , unytt e rı _ . . , açmış o u.u ıy en ne muştur. SUdct Almanları rey toplama her KÜn biraz daha süslenmede lhtlvar 
•llıı .ıeaı mu h 1 d b h · b' Turk kuşu beyetı relsı Suad a bu ziya· ı ti 1 kl" deki ankete ı ti k d · · , 

1 
tn vsee es n e, er angı ar s yor ar• şe ı~ . . ş ra e e: bürosu eflerinclen birini f abanca ile yiızüne her gün çimenden, renkten ve çi· 

ı.... l'a..... urak b'r ltabe maruz kalmak rctinden dolayı duyduğu memnuniyeti rek fikirlerini bıldırcn şehrımlz Halkevı ' kt bi d h d '. ·· ·· el ·~~~t'Ye biraz daha tem ki n l l anlatırken, Türk gençlerinin enternas- reisi Hüseyin Talınlının serdettiği fikir- öldQrm04lerdlr. çe eon rbparç~ 1 a ,: buzıudn surkamlae le ... 
~l et 1 h 1 d d k d'l l l - ' · nun u sus en..,. ura a n ar 

ettiroı &eydi, bu . olm~zdı •. söıllnü yona se a a~ a a en ı er n gos~er~- )eri ıabsma karşı bir hakaret telakki Amerika Cumhu~ ~ei~I lnnlli:r. için olacak galiba .... Lisan halinden: Her 
"ı lırtık tk lstemcdltımlz ıç'ndır. ceklerJne emın bulundu~unu söylemıştır. eden belediye reisi Mcmed Bagatır, Ta- Seflrlle uoruştu gidişin bir dönü,ü nrdır, bu kadar se-
~~dı ki ;~rkeı:ı a-OrdO, ve bütan dUnya Prens, pilot mektebı~I,. Hava Kuru- hnh aleyhine dava ikame etmiştir. Ka- Vaşington , 28 ( A.A. ) _ Cumhur vlnmeyin, burası kürkçü dükkinıdır. Gl-
cl..~Utıdiir uık milleti tecezzi clmez bir munu. ve_ panşllt "kulesını gezmiş ve !abalık bir samiln ve bilhassa belediye· reisi Ruzvelt bugnn tngiltere bOyUk denler dönffektlr. Drmek istectlii anlaM 
~tuıu · Sahurdur. Ve bakladır. Daha kuleyı zıyaretl munasebetile de atlama ellerin iştirak ettikleri ilk duruşmada 1 1 . 1 1 k b 1 t i r B -ıak. tt şıhyor 
~llt\' hall.lı olduğu iç~n sBburdur. tecrübeleri yapılmlıtır. Prens meydan- şarbayın vekili ittlbamatını blldlrmlt ve e çıs n a u . em 

1 ır. u mu.. t\ a N~ yapalım. Yayla böyle derse, biz de ......_, ~k ınıileti, anarşinin önllnc te~- dan ayrılırken, kısa bir zamanda elde Hüseyin Talınh da müdafaada bulunmq- Avrupa vaziyeti etrafında bazı mutalea- ona imtisal ed•r: Gidenlere ıüle röle 
iyi bilir. . ' edlltsn bu muvaffakıyetli neticelerden tur. lkinoi daruıma 18 Haılrandı yapı- larda bulunuldutu anlatılmııtır. dffi•. 

~-.___ tillAD aAB4H dolayı bayranlıtını saklamamııtır, 1 a-eakltt. ' (~lttarafı 3 lnıl~•) 

FIKRA: 

... ,,. .. llCLosli 
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Önümüzdeki Bayrak ve 
vazife 

29ll4 Numaralı Türk bayrağı kaııu- (Üsttarafı I itıciJe) ,~ 
Doğudan Haberler sene iş senesidir 

Bir Adam attan 
dereye 
dü~tü ve boğ·uldu 

t:ı•st·di IJ11llf 11111111ulı, /,·im 

İnhisarlar idareai 1 Şiddetli yagw murlar nu 5 6·36 tarihinde intişar etti. Mez.k.l'lrı Stıylav Yusuf Kemal, •Hahtydll 11 ;J 
kanunun ikinci maddesinde bahsedilen oluyor ? .. diye söze başlayarak, ~r fi 

Doğuda Yenl. yu·· zu··nden bı·r nizamnamede 14.9.37 tatih ve 3708 sayılı sızların oradaki iki yüılülllkleriıı• 11 
resmt g-azetede neşrolundu. Aradan bir oyalamak için yaptıkları işleri aoıııtııı, 

b • l k d • }d • buçuk ııeııellk bahn sayılır ıamanlar geçti- Irnk ve lran münasebt tlerlmi'l.dtn ııı' ~ 
lnQ QT yaptlTtyOr amyon eVrl 1 aı balde ne kanun ahkamına ve nede lk· nunfyetle bahııetmfftir. Diğer batipl'~ı 
İnhisarlar Umum MildUrlQğn D:>tu aydan berl nlzamnam6nin tamamen tali Hatay meselesinden heyecıtnla b• ,, aı_ 

mmtıkasındıt yeniden bir çok IJinıslar İfİUdP. httftlllflll a//t yolcudan bikine - kayltsb:llkten baıka bir stbebe derelr, HUkilmetfmizln bu husust11 ~' 
't" ' pt•rrııııı,'tu kıı.rar vermiştir. Bu bin ıılar attedllemiyen tesfr altında - lmk4n basıl kararlar vermesini ve nzrnindert ı , r 

oltl· t.ı/rı flJ'fl>jl ırdl/ftJJ' )Oğ°urwn mıı!ıtelir şehirlerll"e şu suretle bir kişi lia/i/ ce .'Jlll'alandt olamadı. Bundan başka; bayrağımıza dönmemesini lstemt~lerdir. .I' 
Ard lı ?', rııunı~t] - l'o ·hı ' f bza· iağıtıtmı~ olacıılchırdır. Karaköse, 29 [Hususf) - Dün yağ· hUrmet cümlei vezairtfn ikPn farkıcda Hatiplerden biri, Hatayda Fr ~ 

ıl ~ Ardalı n lıuctudunıı ayı·an FlzıUl r:rzurıım Btt~ıunctUrlUğU, A~rı mU· murların şiddetle yağması yüznnden Er· olmayarak htırmetsizlikte devam edil- mUstemlek.e memurları tarafından çı~ 
koprü me\'klindc:ı gec~ ·1 ut dk bir su dUrlOğ'1l, Hasanlcale nıenıwluğu, Doğ-u 1 zuruma gelmekte olan Kemaha ait bir mekte ve ikazlar biç bir suretle intibah lan reci hadiseleri tasvir etınlş,ef" 
varfo·. ı<_ıırlawı f'rlı:ıeı.ile b'.lytlk bir j Bayazit memurluğu, Göle memu~lu~u, ! kamyon Delal hanlarının ötesinde devril- husule getirememektedir. LAkln büt~n kiye hududu ~ahllinde Fransı:t Dfl &JD' 
\: · y lııı !I ııı ttlan hu ~ ud ıın, br şııhsın f J~ctır mem urlu~u. Ani ahan muslekıl mü-1 mittir. Kazanın, otomoblltn patı naz yap- bu kababatlar devalr ve mUessesat amır- lle yaptıa• bır tr~n arkadaoııtı 611 
ICf'Çnı .. kıe il.en wUva:ı.en Rini kaybederek dOrlOğU, Arpaçay memurluğu , Çıldır iması yüzünden flerf geldltl anlaşılmıştır. lerlne aittir. ÇUnktı kanunu, nizamnameyi sında, Delegenin lstikJAl barbffl p 

_ b'nd:~i c.ıtt n dOşern'· ç '> şkıın bir helde memurluğu. Kamyonda 2,5 ton buğday vardı. Alh okumamıılardır. Eğer kanunu nizamna- Tttrk kahramanlığını, o ıtOnlerde ~',_ı 
ah l il ıl:tra brışurak kttyb >lup gittiği Memurluklar için yapılacak binalara . yolcudan yalnız bir kişi hatif surette ya- meyi okursalar, bayrakd~rlara vazifelerini erkek Türklerin sırtlarında nasıl c•P.~.J ~ 
atılt ı;ıı \• ı,tır. Ata bir şey ol mıştır. Va- ayrıra memuı·lar için bir de ikametgah ralanmış, diğerlerine bir şey olmamıştır. öğretseler ve dalrelerdır mesai saatla- taşıdıklarını ve Türk un nasıl ıor;, tip· 
ka ıııati•llline giden selahlyrtli memur- ıt!ve e::1ilecektlr. Bu suretle bir çek Kamyon Dlyanbakırh Azize ismin- nnı gösteren cedvele • bayraaı vaktl gere ıere düşmana hOcum ettfilDI ~ •' 
lar tar,.fından c ı:ı s0di 11raı ılıllış i~e de kaırabalarınnı gllı:el hlnalara kavuşmUf de bir kadın~ aittir. Bu kadın arasıra muayyenlnde çekip indlrmeA'e odacı ... , ranlıkla anlattıtını meclJse bildfroıl~ ~ 
bu'unamh~ıştır . Civa.r l<öy~er ahalisinden olacaktır. makinesinde bilfiil çalıımakta ve ticaret memur, vazifesinden. şiddetle me~uldur. demiştir ki: ol :. 
ol tuğuna ıhtlmat vcrıltw ... u ştılJSın klw yapmaktadır. Otobnsu şoför Necatı kul- yolunda btr madde ıUlve etselerdı meac· - İşte bu kahraman Türk ııl ~ ~ 
oldutu tabkik. edilmektedir. K araköaede lınmakta ldl. ' le tamamen bitmiş olurdu. Hataylı ırk taşını kurtarmak için de pil., 1 

Fakat kanun okunmamış, nfzamna çalışmakta tereddüt etmlyecektlr. •rut 1~ 
ı~dır o0··çmen evıerinin R B K me gorrumemı,, bayrak çekip ındırmck kd'X. 11 1 k b. 11, (\,. 

1§ arvvan oraası k•• d d bl d k ff l ye 1,.er e D8Sı ye VÜCUt ır "il 

l . ld 'J \.af a QSe e e r o acının . ey ne bırakı mı~tır. Evet 1 baı-.lı olduX-unu buwtUn d bllfr. ~ iha esı yapı ı Ka u k k 5 & tıııya . .ı~ Karalcöse, 2~ (Husu.si] _ Buradaki n n ve nızamname o unmamıf, o un- .. u ,. tılt 
l~dP',. [ Husust] - G€ÇSD sene mü- Hayvan satışının ebemmlyett nuıırı canbazın ipligw i mamıısa bile aolaşılmamttbr. ÇOnkQ b .su~uk Şefin her şeyde olduğ ,.,~· 

tuhbıde ıhale olunarak ancsk lılr kıs- lllbare alınarak Karsta olduiu ıtbi Karako anlavıısaydı : u ışte e dediğini harfiyen yap• ·o 1 ~ 
ıınnın lnş~sı ~apılt bilen ve ~utebakl sede de bir hay\'an bouwııın kurulması kt 1 - Kanuna lllşik bayrak örntğlnc dan kattyetle eminim. Bunun iÇ' 
tô2 evin ıkıualı mukavele muddetlnde ; çok faydalı görnlmektedlr. Senede 200.000 pazara Çl 1 uygun olmayan alacalı direkler, tepe· çok mOsterJh bulunuyorum. . ~ ~ 
oıımadı~ıııdan, mukavelesi feshedilen I bin liralık hayvan satışı yalmı Karakôsede lerlndeki ay ve badgalar derhal kaldı- Bunu l<'ransızlar da blldiklerı ~ ~ 
162 ev yeniden munakasayu konmuşlyapıldığ'ına ve KarakO!eden de btr oka· Bu se(f'J', el (iatlaJ'llllll nlır, direkler nizamnamenin emrettiği aadik ettikleri içindir ki, dttnyaıııPod' 
bulunuyordu d h E şekle sokulur, nizamnamenin tayin etti- en bOyük adamının sıbbatı b~k~,ı 

· . . ar ayvan rzuruma ve Karsa sevke- tliisliig""ünü ileri .'liirerek ğl renkte boyanır, kanunsuzlu'ı: da or- Beyrutta yalan yanlıı:ı tıaylalar 9ııc•r"' 
Bu batta fçmde yapılttn ıbalede, · dlldlğlne nazaran, bu borsanın, fı yapa- • .. " ı 

meıkOr evlerin 1nşası heberl 680 lira·ıcağı mubak\taktır. Borsa, ticaret Oıcrln· UUtfl kapatmaya ca/ışttfar tada~ kal~:r:;~klar tam vaktinde çeki- cUretf;~rg~:~~:dll~:~ip te, H•taf tfl~ ~~ll 
~an ltdır tOcca rltırın~.an li>rabim Ar~s, 

1 
de fena testrlar yapan canbazlan da or- Karakose, 29 [ Husust] _ Hayvan .. "' 

Gulam Parlar \·e lJusf·yJn Sakdam ın i tadan kttldıracatı fçln bllhaaaamilltahıfl· satışı aereıı gibi hızlanmamrştır Flatlar ltp iodfrillr, tören ihmal edilmezdi. Turk kadınının da kendisine dtıjeıı DYll: 
oıerlnde kalmış oldu~undan yakında . lehine ı;on faydalı olacaktır. geçen seneden pek farklı ol~amakla Şapkası başında, sigarası ağımda oda· ıJteyl yapmağa nazır oldutunu ' ıt 
lnttıta l.ı1şlaotıcilğ1 umulmakb!dır. beraber, OkOz ıahşlanndtt fazlalık ola- cılann istedikleri ıamanda bayrak. çekip mfştlr. ../' 

K k ? indirmelerini görmek çok acıdır. ____.,.., 
Burada yr:rltşllrllen Bulgaristanlı aza UrŞUilU ffiU • ı.:aaı tahmin tdllm~ktedlr. Şimdiden, J 

CoçmenJere tevzi olutm:ık Uzere hllk1l- daha piyasa açılmadan ökOz ve inek- 3 - Balkonunda iki direk bulunan Suriye Meclisinin htl \~ 
metç~ mühay1a olunan 186 ç!ft öküz ler, rlrti 46 llrdya kada~ satılmaktadır. milli bir müessesede bezan saA-daklne sıırı 
t( ıı..t fi 11 k I d · l 1 /rJ' eııt • ., ,., ka • ~tıt•ı •'e l' bazan da soldakine bayrak ı• akflmesf Şamdan blldlrlldlğine gOre, ... ~ • e m r. arı ka pu u ğ ıra gctırf m 4 Jt/' !J ; ~ · .,, flıt 1 t'f •' ,. . . n c b ı t t b ld t fi .,. "' 
bulunuyorııa da pullukl~rın Li~ Ç'.>ğu arku.dasuu öldürdü düomü~n 0~~~~u 

5

1~~1 usu:er:k, ~~~:r: çok şayanı dikkattir. Halbuki nlzamna· Meb'usan M'clislnde ıon gonlerd• tııf 
kırık çıktı~ındtn ve ôkuzl~rln ,o tanesi • dU M t bbü llnd b 

1 
d kl ~enin ~9 ncu maddesinde bu hesusal hlm meseleleri mUzakere etmE>k ıç'Pd~ 

mcıru~ evsafı tutmadığından, iskarta Ardahan, [Hueust] - Hanak nahiye- şurme eşe w s .e u un u arı aıt kati sarahet mevcuttur. tUrlü ekseriyet hasıl olamamakt• ,J 

addedilen '·ısrnın gerı' ao· !ldertlcce"'I ba- sinin Çavul mevkilnde çobanlık yapmak· lşltllmlşse de, mustabsıl, et flat.larınıo 4 Ul 1 ba a e ı t til ~,.. 
• 6 • kil B ı dl r d ı ı - usa yr m, i ne a ve Geçsn celselerden birinde Meclis " 

t; ı t ta olan Çıldırın Çamuvar kOyllnden 17 na ye ve e e ye e akar ığı ı c in· h ft t n ünl i h 1 r d ki -nı d ,IJ.\' 
ır 1 ınıuış ır . ya•ların1 da lsa o"'lu Meded, eıı·nde acz- dlrildl~lnl anlamış bulunmaktadır. Pro- IJ 

8 8 1 
i er ar c n c gu er e muunJyet almış bulunan .Meb'll 

] d d ı-I t h v • • bayrak çekecek resmt dalre ve teşek- "I 1 

ğ l r a as a an e dlrdiQ'I iki Rus mavzeri tüfenılni. kanı· paıandalar tesirini göstermemiştir. küllerle deniz vasıtaları nizamnamenin ekseriyeti teşkil etmekte bulundl.l ~ ~ 
hazırhkları tmrkeo , tOfenk birdenbire ateş almı, ve Bu yıl, ilk defa ol~rak, beş bin 12 ıocl maddeıdnde: binaenaleyh sıhht sebeplerle verillflİ \ 

. . . i çıkan kurşun tam karıısında bulunmak- kadar da at satılmıştır. KarakOse bay- A - Büyük Millet Meclisi; olan mezuniyetlerin geri alınması 1' ;r ~I 
, [~dır [Hu.susi]-::-- Vılayet!~ beş ser elik, ta olan arkadaıı Çinçfrup köyQndan ls- van pazarında 49 50 btn liralık satış B - Vil4yet, ka:ıa, nahiye ve koy a-eldttlni söylemişse de, mecJigde P Ji 

p An mucllıınce ont\mOzde&ı Haziranda ~ mail oAlu Fazlıya isabet etmlftir. Yaral müşahede edilmektedir. ı d'" 
d , 6 r..ıerkeılerlnde hükOmct ve köy konak- . rlyet bulunmadı"'ından bu husus 

lQ' arda tesis e<lecc~l hastanenin, tesis yarım saat sonra ölmU•tOr. 1 j • ı 
• 1 rı b ı b ı j • an; bl k ·ı ı · ve •f "tn:e ına~ra un u yı Utçes ne işte kuıt olup olınadıQ'ı tahkik edll- p l C - Polis, jandarma, hudut, bududl r arar verı emem ştır. .:A 

konuluıut olduğund1tn, hutıthmeye talı- mektedlr. osta gün eri kapı, aümrtık ve mubatau karakolları; ·1 . - .. f • 

r D L' d d m1 r I ·~5 ı n r, u ış e r o a ıiı edilen fskl dls11!tnser binasında iceb 'I • c .. "'1 b 1 ı b ı bi d cı ır 
eden ltııaruta bftşlanılmıştır. Hastahane Baraj· 

1 
n ihalesi büyük Ankara - htanbul • Tra.bzon poetaları - ıman 8 e r 1 veya sey r ' edllfrdi. ııl 

ilk ıır• lış ytlında b!r or>srt:lör doktor ve ı • Gidi ve hareket halinde bulunan makineli i .Bina ale h d ı üest•-' ..x 
~ t d d ' Gell, büyük ve kUçnk hernevl deniz vasıtala- 1 b "' end. ~I ;i keva r vem uvıfl~ ~ 

yirmi beş yl!tı klı olacaktır. Bu kadro, ı memnunıye uyan lf 1 OUmart~sı 15 . . . ı ayra6ını , ıre5 n anuna m ,, 
9 

.. 
0 

. k Cumartesi 7,30 rıle devlete aıt işlerde vezlfe sebebıle '-tld b 1 d ,_1 1 mıı~ 1 , ıenesıne adar iki doktor ve elli . Iğdır [Hususij - Serdarabat bara- Pazartesi 18 Paza.rte~• 14,30 1 · · şc.. e aıır a ı .. an ve o za ~ t lbl k H 
1 

.,. kul anılan makinesiz denız vasıtaları lı- ı . . 811~, ya eğa fiğ° o'unaca tır. a en en ya- jından Iğdır ovasına doğru açılacak olan Ça.r§amba 18 Perşembe 16,30 man haricinde ve geceleri hterlerse. ken1ı daire ve mO.essesesıni .. 1f'J 
km hastaneye iklyUz kilometre mesafe- büyDk kanıılm Ankarada müteahldlne bayraklarını çekili bırakablUrlcr. eden kısmını bir talimat ,eldfnd11 

1,f. 
de bulunan l~dır için kOçük de o's 1, ' ihale editııl h11bari ıtdırda sonsuz bir Kan - Ait• postalan 

0
. k ·t· ı lh lk 

1 
b 1 dıktan sonra vakta ve talimata f~ 

bir has•ab · k' 1·ll re kal d bu • ı ıye a ve sar en •an azı tm ı ı b'I bl l ... 111 I . anenın ıym, v a e - sev nç 'e memnuolyet havası yaratmış- oumarte.si 13.17 cumarte.n ıs.ıs dairelerin tattt günleri haricinde bile e es n ı en r. odacıyı bu ş.. ~tP 
ytlktür. 

1 tır . İnşaatın ~~o. 5 teozllııtla Topçu Paze.rte.sı 13.17 Pazartesi 13.13 bayrak çekmeleri ıayanı eaetur. 1 eder ve her polıs karakolu da .nU,;',, 
Yerleri değiŞtil'ilen kaza 1 Mustafaya muvakkaten ihale edilditl Perşembe 13.1'1 Ca.r!lamba 13.ıs hte bu dört madde kanun ve nl· mıntakası dabilindelr.t devair ve ..... ~ 

l · l bildlrilfyor. Oltu - Tortum postaları zttmnamenin okunmadıQ'ına alAmettlr. ı satın bayraklarını kontrol etmek 1ııi. 
Ve D8 11ye er eume.rtesı 10.00 Pa.zartes1 15.00 Kanun ve nfıamname okundlao bl- alırsa bu İl pek çabuk yoluna ~ 

K.,maliye ve Tercan kazalarının Er· Bu gece nöbetçi eczane Balı 7.00 caroıunba l~.00 le anlaşılmamıştır. ÇQnkQ anıa,ılsaydı : ı akıl halde damarlarındaki k•"~feıı t" \ 
ılocıo VilAyetlne ve EA-ln nıblyesinln İ 1 _ BayraQ-ıo· ıekll ve ebadı 1 kanı olduğunu bilenler a-oster 
d9 Ehtııg VJlayetinin Çoban kazasına '' Sİ8IlbUJ,, 8CZ8Il8Sİdir Çat postuı 2 _ BayreA"ın : diretl hOrmetslzlttl pek illÇ bazmederlB~ ~ 
bat1ınmaları takarrür Etmı,ttr. O\lm&r1ıe&1 9.00 Cuma u .oo 3 - Bayraiın ; hana-i ıttnler çekile- M. aONDO<lP ~ 

... 

1',ıid!; 
tından çözdOtü kılını bir tabancayı Zey- rinln sonu ne olabilirdi ? Ne olaeakb Annesi tereddüt fçlndeydf. •6~ 
pebe uzattı : kimse kestiremiyordu. kendhıl l9in onphell bir harekete ı , 

- Babanı~ıµ size gönderdiği tek Bir akşam geç vakit Şevki tıkrar rOne kızını atmak, tek Omldlnf, t• 0;. 
miras budur. Alıp Zeyneb hanım... eski kumandanının evine uğradı. Onun rint vermek .. , Bu ona anç aeıryor ~ı' 

Zeyneb tabancaya uzandı ve mu- bu vakıtsız gelişine pek mana vereme- Yüzbaıı Şevki artık auımuıL~fD~ 1 
\ . 

kaddea bir ıey tutarmıt gibi ftlnft ile 1 mf§lerdl. Misafir odasına oturdutu ıa- dlslne bir cevap verllmeslnl bek b~ ı 
onu alarak yanındaıd aaudalJyenln fize. 1 men heyecanlı ıoınknyordu . Kısa cnm- İhtiyar kadın merakını ve ıoP,tıf~J 

> rlne koydu. Şevkf sôzlerfne devam etti: ı ıelerle yapbklannı ıöyle anlattı : izale edemiyordu. Ze~neb lafa k il~~ 
,,. t An e be d Afm 11 

· ---- - Sfze gelince baoımefendl, ümit , - Burada yaşamata mkln yok... - _ n . n ıı ec~" •·• ... 
keııne.sfn , Zeyneb He iftihar etsin ~ Istanbula ~eldlA'fmlıden beri .Anadolu bent. boylc bır ıaman ıofn lı ~o1 

- 2 - \'azan: Samih KARTAL dedi. teşkfl4tlle temastaytm... oradıtkllerin Keduıl sat olsaydı bu memleket osJ~ 
• o n d z "t d' imanı kuvvetll Ya ölccetlı ya bu delealne tıtirak etmlyecek ıtı ı 

Yüıbaşı Şevkiyi !-Okak üzerlhdeı-.ı . dlkkııtl~ dfnlemlştf. Gözlerini bu ufak . i n tn sonrıt eynep m~ ema 1 memleketi kurt~racatıı dlyorİar... ve Ben erkek olsay.dım bent tşttrait 
Ufak misafir odasına almışlardt. Bir az yapılı tıknaz ıabltfn çflli yOıüne dikmtı- bır heyecan içinde yaıadı. Şevkı ayrılıp bu muhakkak olacak... koyabilecek ml ıdln ?.. b _, 
sonra Sahibe haDım başınd~ ince bir ti. Şevki yutkundu. Sahibe hanım b&f rlderken onlan tekrar ara~acaA"ına sOz Zeyneb kendisini dikkatle dfnll7ordu: Annesi ses vermedi ve ZeY~' J 
ba, Ortusu ile rçerl ıtrmfşti : 1 Ortüsdnon ucunu gOzletfne gOtürda : vermlıtt ve Zeynebe ayrıca · - Yann öğleye dOtru kaçıyoruı. nakaıayı tek cOmle ile baQ'ladı · '111' 

- Hoş~eldlnlz oğlum ... Bir emriniz - Son deminde memnun öldOtünn - Babımızın son arzusunu yerine Benfmle beraber ielen iki ublt arkada· - Geliyorum Şevki beY·" ı 
1111 var ? . . sb:e söylemeklfğim ~umandanımm birin· _getirmenize yardım edecetlm demlıti. ıım ve bir doktor var... Yanımızda bir atıtnle beraberi~. . 81,rıb"~t 

O zaman Şevkı lıOtnn cıddlyetlnl 
1 
et emridir. Yalnıı b!r endfşem var dedi, Zeyneb ümld He bekliyordu. Jstan- parça da ıllAb i~>türQyol'UI... Benimle Ve işte tkı aydanberı !ır• ~ 

toplamıştı : ı ve bunu Zeyneb baoım, sl:ıe ıôyJemek- bul ltflaf kuvvetlerinin fıgall altında ya. rele6ek misiniz Zeyneb bamm... ayrıl~ış yüzbatı ~evklnln 1 tı~' 
-Ben yQ1başı Şevki .. Abdullah beyin u~ımt söyledi ıanılması kabil olmlyan b'r bale aelmJf· z bl t t k d % 1 1 1 çete ıle beraber mıllt kuvvetler ıt 

,. • • - a eyne n ç ayna ı, ful& er ' m· çahtmağa batlam111tı '"' 
uıaJyetlndc çalışıyordum . Onun lrakta j Zeyneb bütilo dilır.katını ıözbebeklerln- tı. Anadoluda hennı mahiyetleri hakkın- ıekleodf Annesi titredi dudaklarının z b t tl 'f 'd u t<tPıl 
ton demlerinin yegane şahidi oldtıcu ... 

1 
de toplamış dinliyordu· da efklrı umumlyede kat'l kanaatler sarardıt~ bellt ohıyordu 'Şevki sOılerfne d · ey~t ~ 1 

ve ıurgunb 1

1erd1· 1 
Heın onun son arzularını size bildirme· / - Erkek çocuaum .yoktur Memle· hasıl olmamıt bir takım- hareketler var· devam etti. . rın alye fen Jınce saz kara len,.~•" ~·J a hem d 0 t ıı k ı . .,. N d · vücut u ve so gun ren 11 fd. "'" .. lf'J 

• e ana emene en ıra mış 0 - 1 ket mQcadelelerınde isterim ki Zeyneb dl. e i i? Ne yapıyor lardı ? Uzaktan - Bu ıuretle bir vasiyetin yerine ral aolan 1 h bi b ortnsıı Y. 
dutUefyalarını size teslim e~me4'e geldim. beni~ yerimi tutsun, bir erkelc fmlf rtbi uzata Mustafa Kemal diye adı l9tUlen ıetirllmlı olmasına yardım ettitlme k•· gfzll~ordu.0rç:n~: 88~ ~~r alef 1' ~ 

Bir kenardaki sandalıytde oluran döiuşsnn... bir Patanın u:aak vtll7etlarde devleti ol olu.yorum ... ,S6ı0mdt durmuf oluyo· Ollerl btr kedininki kadar 9e-ıfJır) 
Zt7neb yllıbaıı Şevkinin bu s6zlerıor l Sonra elfnl bellaı ıotOrdlt vı rayı· ba,rak kıldırdıtı ı1ıtt111ordu. ~ırekttl•, ruaı 1 'ulyalı idi, ( ~rJeııı ,,-
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EN SON H~Bl:R'LERD 
rıJ 

• rl 
frl Çankırıda ve Belgratta 

iki zelzele oldu 

Çekoslovakya 
üstünden geçen 
Alnıan tayyareleri 

• ı' ~ iP 
ııtt~t 
~ 

(Üsftarafı 1 incide) 

Biı· iuulliz tc•k:t.ihi 

pı"' 

!~~ ~::::. ~9 ~:. A:.) ~ Hf:ü:·:::.:al .::l:il::S g::• ::::;::niiki ~::~a::::·:: 
~~ "•ıntı ı olmuştur. B•şer k«tlı Hd bina yıkılmı~tır. lııı:anca :.rnyıat yoktur. 

Londra, 28 ( A.A. ) - Hariciye 
na:uretl Baınıüsteşarımn Çekoslovaky:t 
ya gittiği hakkındaki haber asıbızdır. 
BllşmUsteşard ztıtt işleril~ meşgul 
o!mak üzere Parise kadar gitmesi için 
mezuniyet verilmiştir· 

ÇI.~ Son Japon iaarrzu l'aris 27 - Çekoslovdkyada yupılan 
belediye intihabatı dolayısile duyulan 

~ ~ .sndlşe tahakkuk etmemittlr. Tehlilte 

~ • k • f d • tlmdilik. bertaraf edilmiştir. 
ın ışa e ıyor Prag 27 - Çeteka tıjansı ~u teb!lği 

~ ~•kin , . , ucıretmlştlr: İntihabat sU\ ünetle cereyan 
JI. ·~ , • ~9 (A. A.) - Resmt tebllt · 1 • etmlş ve dUn akşam da hiç bir hidJıs 
~ ~'ee ıanun ıarbındl'l so kilometrelik lng·ılteren·ın bı·ze çıkmamıştır. Pragda 1oııarda toplanan 

it ~. IJhe<tc Japonlar tiddetli bir taar· ahılf radyo ile bfldfrflen intihabat neti-

( :ekoslo\'nk \'all~h.:i Ht'kdl yo 
~ . . 

intlhnbalı 

Yarvauareçka'da Alay Kumandanının ordugAh kıdemlileritıı 
ııerdi~l bir ziyafetten sonra 

Siberyada 7 Yıl 
\ bıı ~:~relc, Çtnllleri pQskOrtmUşler açtıg'-' 1 kredı• celerini dlnlemfılerdir. Baıvekil 8. Hod· E.aaret hatıraları 

uı'_ ~·ftıı l>h~deki demlryolunu etlerine za nizam ve sUkunetin muhafazası için 
t11I ~. ltlerdir. Her llc.t taratın zayıb taı- lbım gelen tedbirler hakkında bazı na- Tefrika: G2 

~ Clu çelel.-ri Başvekil Çemberlayn miada görüşmüş, lngfliz ve Frusız se- Jh ·ı l b / b J 
'Jeplayan: B. l). 

)il" ~ lflbkeu, 2s (A. A.) - JaponlarJn Kamarada ftrler!ni de kabul etmiftir. Leh sefiri de tı a aş ar aı amaz mektuplar, 
~ ·Ooo kltlllk Ç' k ti . 1 b a harlcıye nazırı B. Kroftamn yanına ıtde- k . . .k M l 

u /.. ııı_,'1tına aldı~~arı uvv:a:~:;d~a ç:~a: beyanatta bulutlu rek bazı dostane suall~r sormuı ve al· mera ıçındeydı . em elretin ne halde 
h.t>erıer uılsızdır. Londre, 28 (A. A.J _ Avam kama- dıQ'ı cevapları kaydetmıştlr. • 

ıçiOI \ tQ~ Çeteleri her cephede Japonla· rasında beyanatta bulunan Çemberlayn Prag 27 - Dünkü belediye intiba· olduğunu bılmeyorduh .. 
~~rı kuvvetlerlr.e taarruz etmekte- TUrkl1e Ue yapılan müzakerelerde, ıu batına 258 nahiye iftlrak etmiştir. Bun· . . 

· ~ ~ er. liu yüzden Japonlar bi9 bir Oç madde Uzürfnde anlaşma husule fel- ların 56 sanda Almanlar abalinJn ekse· Elim taranar hatta hademeleri Ja.ponlar arasından.in- . 
rı - ~~e l'erlenıete muvaffak olamamış- dtat beyan etmiştir: rlyetinl teşk.ll ediyor. Bazı Çek nahtye- Vlıa.divosokta kendimize oldukç.a ro. _ tihap etmt.şti. A1les:ile de pek s.a.mtmi ol-
~ ja. . 1 - Türkiye Jçtn on milyon İnilliz lerlnde partiler belediye bahklarını hat dlyeblleceğimiz biıı hayat kurduğu - duğum lbu doktorun klinJğinden 9tUçUk a-
~ .,on anu.•lt-sl hulu\nwlf u lirıılık bir kredi açıJmıştır. nam:ıedleri arasında tevzi için uzatbkla- muz halde dalma. endi.~11 blır vaziyette mellyatıarımı yapmak için istifade eder-

• 'I' (11'\ilşllrilnu•ıı;lnl isliyor- . ~ - 936 da yap~lan Tü~k · İngiliz nndan intihap yapmata lüzum kalma· y~ıyordnk. Rus ihtil~li patlak verdiğin- dim. Türk mes1ekta.şlar arasında ş1dmi 
wl •ı-..~kro, 28 ( A. A.) - Evvelce hü- tıear.et anlaşmasına bır fasıl ılAve edil· mıştır. Mevcut neticelere göre Çek nat den beri memleketim.izden b1r haber ala- mütekaiden Devlet Demlryollan Erzincan 

lf'I ~ e amele pıt.rlisl aras·nda çıkan mtıtı~. _ 0 11 t il' li .1 biyelerinde temaylül açıkça Henlayn mıyordur.ıt. Eskiden ecnebi salibi a'hmerle- ı~aatında ı;olışan doktor Liıtfi Tnhsln i!e S ltkraı- baş göstermiştir. Bıı defa T k. l n ., ın yon hng-
11 r~s~ ı e aleyhlnd_,dir Sosyalist mlllt partisi baı· rlnin tav~-utu ile saru;ür edilmiş mek - sıkı bir münasebette idf!rn. oarnlzondAn 

-' ~ d..... Partisi kabinenin muhakkak suret- Qrl ·ıyc ngı.terede~ akr~ gem 81 ve ta gelmektedir Bunu sosyal demokret tuplar gelmiyor ve hiç olmazsa pek uzak- her çık.ı.şında rnuha.k.ka:k bana b1r dera 
'"'11.+j • • • ma zemesl satın alabılece tır. · t k""· ....... c. 1 ·1 · f dl ıhh t r.. ib · 

'' tılınesınl hıtemektedır. B 1 it k lA h 1 k . çiftçi ve komünistler takip ediyor. a ........ ~ o an a1 emız e ra nın s a - u"'mr, emmle 'beraber kalırdı. 

l -........__ un ara a anun Y,1 a ~ı ya ın . _ . lerinden haberdar olaıblliyorduk. Ihtllal Ji I da Avam kamarasına tevdı edılecektfr. Pragda verılen reyler ıoyledfr: Mıl- ba.şlar başlamaz ım.ektuµlar gelmez 01 _ ,)Juayenehanemin basılması: 
a Pan"ada ll Sosyalistler aı bin. K~münlıtler 90 muştu. Ve biz da~ml bir merak içinde, Bir gUn muayenehaenmde mutat şe -
51Jrtf h.. 'J' V l AT blo, S<•!y~l demokratlar •? bin, Mlllr muztarJ.p bir vazıyette kalmı.ştık. Rus a- kilde çalışırken Rus memurlar geldller 
• / "'l'f.lharebeler ne 1. UgOS QV l YQZlTl b~rltk ~'. bın, Halkçı . 58 bın, ~snaf 33 jansları mentleketlmize dair ufak !bir ha- ve batun dletıerimi ısttrctat ederek bir 

:p ~ h / 114emleketı·ne bıo, Mıllı cebhe 29 ~ın, Çl~çı 19 bin, beri bile ihtıv_:ı etmiyorlardı. Me.rnleiketıın zabıt varakası tamıim ettiler. Böyle bir _ 
Ç dl Q de ? lYl ı Henlayn partisi 15 bın ve saıre... ne halde ?ldugunu da ollmiyorduk. Hattı\ dcnbire sanattan menedilmemln esbabı., 
Jı.t'~ ~I • _J., dii o meV1Juda bir menuda bir şey .tasavvur nı anlıyamamıştıın. Sordıun: 

~~Q •tn•nka, 80 (.\, A.) - General uon Mısır Kralının teftişleri etmemize de imkftn ·Verecek malumatımız dediler... ... 
•ıı hır kuvv .ıtlert 'l'eruel mm takasında Edirne, 28 (.A. A ) - Yugoslav • . yoktu. Harpten sonra mağlO.p çıkın~ ol - - Rus kanunları bö le ica ettirir 

mukavemeti defederek ileri ha· Harbiye ve Bııbriye Nazın Orgeneral Kabir~. 28 (A. A) - DUo Kral makl:a löeraber çok bir şey ka.ybettiğlımtzi K 
1 

ide k Y 
1 

tt iz h 
ı. .•• , • devam etmektedirler. Bura- Marlç bu sab h saat 710 de ı:ıebrimlzt Majeıte Faruk otomobille Şfhlrde bir zannetıfüyorduk. Hele Anado1uda bUtlin t ' Kaş .. ı:ıuraya g re vaz ye a eı1 -""lllr • ' " ı tl b • . . .. el ı1 ld un. a.,..mur.a araştırdı ve bana söve Sodlyar, Karotosa, ve Ka· gelmiş, Trakya Umum MUfettlşi Gene l(ez n yapmış ve azı resmı müessese· dunyaya karşı bır muoad e aç nrnı o u - dedi. · · 
~ febirlerlni işgal etmişlerdir. ral K!zım Dlrlk, Edirne Valisi ve diğeı leri tefllş etwiellr. Teftiş esnaeında yol- ğundan zerrec hea.berd-a.r değildik. V1'adl- · 
b.ı cenuba doA-ru taarruza ko- hnkumet erkanı tarafından büyük teza suz hareketlerini gOrdotü nç buyuk. vostokta çıkan gazete de bize sadre şmı. .. - Maalesef Rus .garn!zonunda bir 
""':tdır O d k ah da , '·an - t 1 ı. . ·ı . b em1 d Türk meslektaşınız tarafından co serbest q bi • r u ararg ın n ~ı.. burle karşılanmıştır stasyon TUrk ve memura işten e çadırı meıtnı emret- lr şey ver yor u. . 
Cuı r kıta asker de yUrüyOş hıı.- Yugoslnv hayrahlarIİe donatılmış muzl mlştlr. bir surette şehirde çalı..ş.ınaıktadır. Ya onu 
ı ...... l şehrinin filrkına doaru iler· k T- k 'ı' 1 111• ' l Çinli hokkaba2 da mene'din ve yahut ibenl de çalışmağa 
~lr a ur· ve ugos av m ı marş arın· 

Ut ~u· Katalonya cephesindeki çalmıştır. Orgeneral Mariç askeıt kıtayı Et•zut·ı.on Ttıpll Bir ıgUn ımua.ycnehaneme gelmek üze- salıverin• şeklln<iekt .ştkyetı üzerine lbu 
barebeler hu sahtth durmuş· Bt lılmlamıştır. re Baraiholkadan - Bit pazarı - geçi.yor - v:ı.zlyet ha:dis olmu.ştur. Ha!kkmı.zda blr· 

Sorya, W < .ı\ .• \.) - TUrkiyedeki Jfihlii rlii,lj iindt:.n : dum. Oııtaya büyük bir kalabalığın top- takibat yapılmasına imka.n vermem. Fa-
Lr seyabatından dönen Yugoslav Harbiy• ı..• y k H b lanmış olduğunu gördüm. Merakla sokul- kat li.stirdat edilen aletlerinizi feda etmek 
•\acı l · it .c.rzurum u arı asaoı asrı ma-

0 
d ki b. lrcı e. 

ylfl an ÇOCUsUn ve Bahriye Nıızırı Orgeneral Mariç bu halltlt Hamdi kızı Şaziye tarahndan dum:__ : ~ar dıiryes:~rd~: zaruridir. . . . . . . 
.,.... .J l·ı Ceseti bulundu gUn saat onl.ıtrde buraya gelmiş, Har- idareye müracaatla murisi babası Hemlt Halbuki kimısım Şanghaydan, ıkimı-
ıaP""..1 ., Yon biye Nıızırı ile Büyük Erkanı Harbiye ve hisaedarları Şamil Klmil, Halit, Arifin - Bi~ Çlnll hokkabaz marifetler ya- sini Tokyodan getirtmiş ol~uğu.m Met _ 

ırı t. 1 
30 ( A. A. ) - Polis 24 şu· Reisi, Türk.iye ve Yugoslav elçileri ta· ~ı kJ d l uk. c-u pıyor dcdı. ler beni tamamile t:.atmin ediyordu on~ • ~ Ybo1an Lo!'d Casotun 12 ya~la· rafından karşılanmış'ır. aa. 1 arın 1 nam arına m ayyet u ül Ben de seyirciler arasına katılma:kta · 

.,.~ h~tdlunun cesedini bulmuştur. Bu Orgeneral Mar:\' öğle yemeğini bu· kOyOnde ~i bilumum araıl ve emlaki bir ımahzur görmedim. Ortada ufak tefek la.ra çO:< ta para_ ve~ım. Ben Metleri-
" Y Utlar tar.tfından çılınmış ve rsda yedikten sonra, saat i3 de Bel· 32' seneııode yaptıkları iayri resmt su- bir Çinli yanındaki sepetten birer blrer mi feda _etm~k ıstemiyordum. Ayni ıa, - . 
'""" i flO htn dolu veı ilditi taktirde ırada doğm yoluna devam etmiştir. rette tefrik ve tak.simde Pusidere, Oluk çıkardığı -a:ıet.lerle ıbizim ya:hudl ıhokka _ manda bır Türk meslekta.şın ibenl şlkd.J et 
.. tt~~· edilecetlne mektupla Lorda başında, SıQ'ırlıda, Çukurda, Sırt Ustnn- bazların nmnııralannı andıran gösterller etmPsi de ağrıma gidiyordu. Derdlime b~-
~~· .. •tlerdlr ve bir iki gün sonra D., r b •k J de ve Korunta yerinde bef parça tarla yapıyordu . Etr.a.fa toplanan büyUk blr kn- kn bir yoldan Qa.re aramak taraflarına 
,!~ llğzından b.:buına şu mek- OTf Ta Tl auQ ile ve yaylacık mevklinde çayır ve köy la balık bunu hayretıeıle seyrediyordu. gittim. Blumen Feld. hatırlı bir adamdı. 
6-bıııııtırdır. İ{;indekl ahır baba.aı Hemit hhı8eslne Çirill ~ötU {blr rusca lkonuşuyordlu. Bir Gidip va.z.lyeti ona arılattım : 
töıı~ beni kurtarmak i~·1~ 30 _bin sen~de 6 000 isabet etmlt ve kanuni medeninin neşri ara ortıa.ya doğru ~rüycreık_ ba~rdı: . - Derhal sı.hhıat müfüirünii görere-k 
~- errnezs'3n bunlar benı ö!du~e· l k tarihi olan ( T. evvel 926 taribtne ka- - Şimdi hiç gormedlğlrnz müt!h~ blı bir çare arayalım dedi. 

~lııı fiıerine bahası haydutlarla tayyare çıkarı QCQ d~r da Dİ%&81Z ve ludasıı olarak hlı· ~':.~';.;:.;:~:.:;·~.~~~~:·:.: ~::~:~ (Arkaso var) 
~itle suretile bu parayı verec~ğinl Londra 30 ( A. A. ) - Dün Lort· nuntyetle t~aarrutlarında bulundurdukla· müthiş dediği numaranın yapılmasını 

,J ~IJr de haydutlar ele geçmele- lar kamar~ında beyanatta_ bulunan Lord rından bahısle n~ına tescil talep etmJı ~k:ledl. Çinli sepetini açtı. Oradan ıslak Er:.ıtt'IUll J ... ali/i(iinden: 
}it'~ t b k~rak çocuau öldürml'şterdir. Moksa yenı yapılan 4 buyQk tayyare oldutundan takslmı hakkında mahallinde bezlere sarılmış bir parmak kalınlığında • 
•"'/"' ~ '

11
uz buıunamamııhr. fabrikasının senede 5 bin tayyare çıka- tahkikat yapılaoıgından bu aroıl ile , 'blr metro kadar boyunda siyah bir yı- tsplr Kazasında 10000 llra bedeli 

radda T . . . . rıcağlnı ve hu tayyate'erln çotunun alAkai tuarrufiyelerl mevcut olanlar ::n çıkadı. Ne yapacaı'k diye meraklab ek- keşifli yeniden yapılacak olan hü~ümel 
ô" I ~&r , ayyaı e 801 gI81 ağır bombardıman tayyaresi ~lduğunu 1 varsa tarihi llindan itibaren onbeş gUn ledlk. Hokkabaz bu yılanı aldı ve başını hinasında 3~.000 metre mikabı temel 
. ~I lit~~~I ı9 (A. A) - Bu~n snat ve. bu tayyarelere meşhur . Rusıl motôr- içinde Erzurum tapu müdürlntııne ve· burun deliklerinden bir tanesinin tçlne hafriyatı 100.000 metre mıkabı mevcut 
~ ~'Cılnu ~ile! tayyere serglsı m~ra· lerıotn koouldurun.u söylemıı, bu f~brl· yahut tabktkat gQniı olan 5-6-938 Pazar doğru itmeğe başladı. itti ı.ttı. Yılan bu t8şla temel inşası 131.000 ınetrc miklbt 

l~ J\I 1 ır. Bu .sergiye lngıllz, kalarda 15 bin k şlnın çahştırılacatını ılhe annü mahaUlnde bulunacak tahkik me- suretle onun genzlne gidiyordu. B!.raz nakıl edllecek teşla bodrum kal divar 

;'id'J l · "•rı';:,b, H~~~~d1~,va~;:~ri~~010~; eylemişttlr. mtİruna mnraoaatlan Han olunur. snra ağzını açtı ve u. _boğa-ıına ı<.actar e- lnşa'ı 103.2-40 mette mikabı bodrum kat 
~ Qt0 

1
ttlrQk tıtmiştlr. Sergi Bai: • (Mo. 386) · rişmlış olan yılanın kafasn oradan par- pencere lentclarile d09eme beton arma· 

,ıl1';1. d,~•dinovıc·n riyasett altında ya- Cenevrede beynelmılel E'. . f'fT maklanıe yak~lıyarak dışarı çekti. şımrtl ı· sı işleri açık eksiltme usulUe 26·fS·938 
:,tj ~e ~t Dıümessilleri hllkô.met er· tarih tetkik 1 ZP'1 1'11J. ı apu yılanın başı agzından çılmuş ve kuyruğu gününe konulmuı isede iıtekli çıkmadı-
,, \ı, 'ı\ı t:neraJlarla hava kuvvetleri • 1t• toplantıSI JffidÜt•liiğÜlldetı .' burnundan sallanm~kta idi. Yılan ,bu h~' A'ından mllddeti OD glln temdit edilmek 
tlf '~ijtL· taf.ndan q·ılmıştır. cemıy l . 1 llle 'kıvrılıyor. kuyrugnnn oynatıyo~ ve ~ - suretlle eksiltmeye konulmuştur 

I llJjjt b' . « , Abdulvahap ve Bahr taratınean zını açarak çatal uçlu kırnıızı dilıni gös-
11 ~~, Y il' kaçakcı çetesi Cen~vrc 30 

( A . . A. ) -:-- Cene~re muriılerl lbrabimden kendilerine intikal tediyordu. Çiruinln .bu iğrenç marlfett et- 1- Eksiltme ';' 6 938 Salı ıünü saat 
• eııı•ta, 28 A \ G k beynelmılel ta~tb tetkık cemıycti bugun- lbımrelen Sultan melik mahallesinde rafta 'bUyuk bir al{ı.ka.yı mucip oldu ve 15 de t~pir Hükumet konatı içinde kay· 

'{ 3g t llıub~fa~: ~~ f ü~:~ haf~: kQ toplantı.sındıt celse~ln ruznam_esine vaki HA' tarafı yol sol tarafı Şerif otlu kendisine çok para verildi. makamlık odasında teşekkUl edecek ko· 
.krıç'lk .1 1 d- l dahli TOrkıye tarlb tetkık ctmlyetı U · Ali hanesi arkuı kabristan 6nn yol ile • misyonda yapılacaktır. ~ tıı 8 cıuan < ör uuu yara ı ve ba4kanı Bayan 1 Afet Cenevreye Ahbaplar1m • ~ . 

" 
11

1\la "ilam olarek ele geçirmiş· benl\z gelmemiş olmasından asıl mnza- Mahdut maamilıtemllat bir bap hanenin 2- Muvakkat teminat (7nO) lıradır. 
;f lf'.~ ~il tın elindeki 56 kilo kq·1tk kere tehir edilmiştir Profesör Kital knr- tapu ılellfnde kaydı mevcut olmamasına Ben V1ıaıdlvostokta yerl~tik~e~ son- 3 - istekliler ba işe alt evrakı 

' l~~ ~· 350 ~ra~ uyuşturucu mad· sQye gelerek TUrkiy.ede tarbie verilen blnıten senetsiz tasarruf ata kıyasen mu-' ra. pek çok ~.hb~p edtnmlşdt.ını.~d ağurg1~ ren niyeyi kaymakamlıkta okuya btllrler . .J ~ ~ ._.,ste ı 1 0 b h Musllimnn Gurcüler arasın a o. u l 
"-' ·~ ltıerıni s gara ktg~dı, 14 silah ehemmiyeti anlatarak demiştir ki : Bu- ame e yap.ılacaaına g re u a_nede ta· Rus meslektllfilo..r arasında da dostlarım 4 - stekliler ticaret odası vesika-

1' İf ~~ llı"•>tct~r!50 Tork Jırası ve 4' rnn pek 87. devlet vardırkl tarih 1~lerf· aarrur lddıa edenler varsa tarlhı llAndan vardı. Bunlar arasında doktor Şerbak<Yr slle birlikte bu aibi işlerde ihtiyatlı ol
dl· ~ ~~, G edilmiştir. .1 ne Türkiye kadar adam çahştırarak pa- ltlba~en ~n gnn zarfında ~yrakı mnı~- doktor Karzunski ne ~ratör Bluımen du~una dair Nafıa • müdürlüQ'Unden ahn· 
~ ~ ~ '"h 1 aJatasarayı yendı ra saıfetsfn. Avrupay~ ~syadan ılraat- l~lerıle bırllk~e Erıurum lapu mAdnrlu- Feld vardı. Bu sonuncusu Rus tebaa.sına mış ehliyet vesikuile yukarıda birinci 
il ?ı. Qtia~, 29 ( A. A.) _ Penerbab· clllk, ehil ~ayvan yetıştırmek ve bun· 1 auue v~ t~bkıkat rtınU ?lan l 1·6·.988 geQm'ış bir yahu<ii ddl. vıacı.tvo3to'kta mu- maddede yazılı gün ve aaatta fııptr 

'-t~Ç ·ısarav arasındtt bOg-Un ya- !ardan tik ı_stifade !olunu bqlma~ ıure-, 11ünöne müıadlf Cumarteaı fOnQ mahal-: memmel lbtr sıhhat yurdu açmış, çok zen- kaymakamlıQ'ı odasında teşekktıl eden 
""'itil trıeıbabçenlD ı - O iallblye· tile medenıyet ff'tıren Tılrklerln taribte ltnde bulunacak tapu memuruna ıntıra- gln b1rmttı. Bolşeviklerden pek ziyade komisyon rlyaactlı:ıe milracaatları llln 

llllttlr, pek t>Oyor ıbımmlyetl vardır. Qaatları illa olunur. (No. 388) &orktutu için bastahane-s1nde hemşlreıen, olwıur. (No. 867) 
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lliiiiiiiiıiiiiııılıiiiıi Erzuruın Vilayet Matbaasında ---

na~ıııi. th1,·aı· ,.c El ilu nları. nerter, Fatura, makbuz, Ceh·eı, 
Karl\'izlt, Amele kal'ncsi, Evra". kalemleri. Mubasebei Hususiye 
\ 'e Xafialara nll Bllümum En•akı :'\lalbua, Kltab, Elıll)·etname, 

Sıhhat n• Jlüvi'yel Cüzdanları 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 
, e JJuric.; \'ilı\yetkı·llt•ıı uöndcrilecek siparişler süraUe ihzar edllir. 

A1res : Vilayet M;ıtbaası - Erzurum 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 - Doğu Bryaz·t de yapılac ık 10rı-3 lirn n kuruş ke~if bedeli idare binası 

inşaatı kepsh zurfla ek iltmeye ~·onulmuştur. 

2 - Etsiltme 3·6 938 Cuma gllnü saat lG 30 da tstanbulda l{abataş alım 
komlsyorıu da yapılacaktır. 

,, 

' ~ - ş -a rtnarııel r b rdeli mukabilinde levazım ve mubnyaati şubesfnden ve. 
E zıı ru11 lııbi.;ar l al" P, ı.ı , mtıd ll•lUitünden ııllnabilir. 

J - htekli 't:rin kşiltınc i ı/n ta.fin edilen gnn ve saatmdan bir s!lat evvel 
% 7,;", g'D venc .. par . lıı rila lsıanbuldıı I<abateştakl komisyona mUracnatlnrı lazım-
dır. (No. 352) 4 3 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: · 
1 

• l Çıldır rt.a Y' Pılacnk 103"i6 lira H6 kuruş keşir beiielli tdare binası inşa-

atı kapalı zaıfla eksiltmeye konı.:lmuştur. 

"• 
\ il • \ 

\ • 1' . ' 

SüdOn kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapıhşı basittir. 
Fiyata ehvendir. 

lstanbul, Jahtakale Caddesi 51 Numaralı ,,. 
(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

2 - Eksiltme 3·6 938 Cu:nn günü saat HH5 de İstanbulda Kabalaş alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

NEŞET SOLAKOGLU ve ORTAÖI oaretlbpm &anflar ,~ ____./ 

Erzurum Vilayeti Daimi Encümenind.e; 

1 
1 

3 _ Şartnameler bedeli mukabilinde levu~ım ve mubııyaat şubesinden ve Erzur1tnl Belediye 
Erzurum lcbi!ltırlar BaşmüdUrlüğUnrlen al;nabllır. • • 

4 - tsteklilerln eksiltme için tayin edilen gün ve saatından bir saat evvel Rıya.ı.;etnıden: 
•;. 7,fı güvence pııralarilc lstanbulda Kabataştakl komisyona muracaatları lazım-
dır. (No. 353) 4 3 

--·- - tı. 
.. 

Erzurum inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Doğubayazıt, Tortu'D, Haşankale, Ağrı, Çıldır, Ardahan, Arpaçay, Göle, Iğ

dır da yapılacak idare binaları f çln muayyen gün ve saati arda verilecek kapalı 
zarflarla sUrOlecek beylerden Ağrı, Dnğubayazit, Tortum, Aasankale binalarına 

ait olanlar BaşmiidOrlüğümüz komisyonunca diğerleride Kars İnhisarlar müstakil 
mUdUrlUğünce da k11bul edileceğinden tallp!erln ona göre müracaatları. 

(No. i$57) 4-2 

Erzurum inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Erzurum Belediye tenzilat arnbaları
nın tamiri bir sene müddetle 20 5 938 
tarihinden S 6 938 tarihine kadar 15 gün 
mnddetle eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 6 6·938 günü saat 14 de bele· 
diye dairesinde icra kılınacaktır. 

Taliplerin şeraiti anlamak ve pey 
sürmek üzre beledJye mnracaat etmele· 
ri ııan olunur. (No. 332) 2 2 

Erzurum Valiliğinden: 
Ilıca nahiyesinde yeniden yapılmak· 

ta olan ( 2493 ) lira ( 84 ) kuruş bedeli 
keşifU Nahiye Müdürü evinin ikmal in
şaatı açık eksiltme usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Karst:ı yapılac-k 32642 lira 56 kuruş keşif b?delll idare binası inşaab 1 - Eksiltme 10 - Haziran· 938 Cu-
kapalı zarf usulile Bl-f> 938 den itibaren eksiltmeye konulmuştur. ma günü saat 14 de hUhılmet konağı 

2 - Ek!!lltme 16 6 938 Perş~nbl) gUaU sıat 15 de lstanbut Kabataştakl İn- içinde vilayet daimi encümen odasında 
yapılacaktır. 

hlsarl:ır alım komisyonunda yrpılacaktır. 11 2 - Bu ise ait keşif cetveli, silsi· 
3 _ Şartnameler tGıt kuruş mukebllinde levazım mubayaat şubesinden, Erzu· lei fiat, resim, hususi ve fennt şartna· 

rum inhisarlar BaşmüdG'rlüğOnd~ ve Kars Müstakil mndorlüğünde alınabilir. me ve eksiltme şartnamesi ve mukavele 
4 - l.steklller in rnUhUrlU teklif mektubu ile kanunt vesaiki ve ıartnamenln projesini Erzurum Nafıa MUdürlllğünde 

ttkrasında yazılı kayıt ve şartla:ı haiz o!duklarına duir vesaiki ve muvakkat te· okuyabilirler. 

Sıra H.M. Blna Gayri menkulün E'~ ~ 
No. No. No. cinsi Gayri menkulün m.evkii Lfrll o0 

12 14 22 M&ğaza. Şafiiler me.scidi karşısında 80 iJ 
13 15 24 > > > > 80 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
:.ıs 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

89 
90 
91 
92 
9'3 
94 
95 

97 
g8 

100 
101 
102 
103 
104 
107 

32 

30 
28 
26. 
24 

22 
20 
18 
16 
14 
11 
10 
8 
6 

6 

KtrMte dükk&.nı 

> > 
> > 

> > 

> > 

> > 

> > 
> > 

> > 

> > 

> > 
> > 

> > 
> , 
> > 
> > 

Ardahan kapısı caddesi 40 

> > > 
> > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

> > > 
> > 

> > > 
> > > 
> > > 
> > > 

> > 

> > > 
Ka. vak mahallesi 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
+o 
40 
40 
40 
ıo 
ıo 

60 108 8 Ev > > 50 
16 18 34 Maiua Eski pelld meydanı cadd-e.~i 
24 26 60/ 62 > > > > ... > 3CO 
38 42 41 > To..ş Ma~·azalar caddesi 

60 

Bllfimum Medreseler ve Böbet suyu . 935 

mlnatı huvl kapalı zarflaıı mtlnekasa günü en geç saat 14 de kadar alım ko- 1 3 - Muvakkat 
mlsyonmıa makbuz mukabilinde vermeler! lazımdır. Postada ·olacak g-eclkmeler lradır. 

Hususı idareye ait mevki ve evsafı yazılı Mağaza, Dükk~n ve .sau·eııı~fl~ L 

teminatı ( 187) ıcarlarına talip bulunmadığından bu ıca ların ihale müddeti 26/ 5/ 938 'jtt V". 
itibaren on gün da.ha uzatllm.şıtır. 6/ 6/ 938 pa.zartas.ı 2UnU saat 14 te vııo. e11t 
Encümeninde ihaleleri yapılacaktır. Talip olanların terninatlarlle birlikte kabul ed!lemez. 4 - lsteklller resmf gBZetenin 
kalemine müra.ca:at etmeleri ua.n olunııT. (No. 360) 4 - 2 

1 5 - Zuhur edecek ta liplerden lstenbula kadar gHemeyecek olanlar mQna- 7 • 5 · 936 illn ve 3297 sayılı nushasın
kasa g_tın ve sliatına kadar tekliflerini Erzurum latilsarlar Baımttdürln~nde da çıkan talimatnameye iöre vesikala
mfiteşekkil kom~fyonunada verebilir . (No. 369) 4·1 rını h1tzırlayıp birinci maddede yazılı 

gnn ve aaatta vilayet daimi encümeni-
·-Erzurum inhisarlar Başmüdürlüğünde~' 

1'ırt, 
1 - Erzurum İnhisarlar Başm1\dOrlüğOne bağlı AkrJ, Tutak, Eleş td' ne müracaatları ilan olunur. 

Erzurum Vakıflar Müdürlğünden: ( No. 355 ) 4 · 2 zıt, Diyadin, Tercan, Tortum, Oltu, Hınıs, Hasankale, İspir, Aıkale 
Trabzon ve Bitlis BeşmUdürlüğü ve Van idaresine Erzurumdan bir sene ıı jt 

ErZUl'ltrn Valiliğinden: sevkedilecek mevsaddl lnhlsarlye ve ıairenln nakıl işi 24-4-938 gnnünd~•'' .ı 
Tııhmin 

bedeli 
lı. K. 
GO 
80 

150 
45 
80 
24 

30 
12 
12 

20 
20 
30 
30 
40 
15 
15 
12 
12 
15 
12 
18 
30 
30 
30 
30 
12 
12 
12 
12 
30 
65 
12 

• 

Vakfı Mevkii Numarası 

Nnrmnnlı Hacı Hi\seyln Haoıp et. S. 
Hacı Emin 
Hacı Emin 
Kasım paşa. 

K!s1m p:ı..şa 

Hacı Ha.ş.~m 

Hacı Hüseyin 
Yeğen nğa 

Va.ni ef. 
Hacı Mennan 
Hacı Mennan 
Ahçı Mnhmut 
Ahçı Mahmut 
Hacı Ebubekir 
Zeynel 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

Hacı Yusuf 
> > 
> > 
> 

Kağızmaniı 
Kaba Şeyih 
Ka.ba Şeyih 

Topçu oğlu 
E~c1 bakırcılar 

Kasım pa.şa 

Kasım paşa 

Sultan MeUk 
Kevelciler 
Kavaflar 

> 
Cedit 

Ka.va!la.r 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 

Bat pa.2an 
> 
> 
> 

Mahalle ba_,ı 
Arapk1rler 

g 

12 - 18 
65 
2 

1 

26/28 
11 

:u 
~8 

70 
30 
37 
~3 

10 
-i 

22 
20 
18 

2 
11 
8 

2 
4 

6 
27 
95 
97 

• 7 

45 
14 

A k 1 k d 
. 

1 
20 glln mUddetle ve kapalı zarf usulu ile münakasaya konulmuş -ve i ,...ı.r: h 

o a e azasın a yemden yapı acak 1 kl" dd 1- 1 - 1 i 1 d olb .. r~ olan (7796) lira (57) kur ş bedeli k _ o an 16 5-938 gUnUnde yapılan te ıf ha ı ay kte g"orü med ğ n en r 
Cinsi 

şifll Kaymakam evi ioşaa~ açık eksi~- nun hükt1mlerine göre 17-5-938 gQnünden itibaren 15 g"lln mOddetıe 
Han.: me usulü He eksiltmeye konulmuştur açık eksiltmeye konulmuştur. 5 ô• 
Ha.ne ı _ Eksiltme 10 Haziran 938 C~ma 2 - İhale 1 Haziran 938 gllnOne müsadüf Çarşanba gUnü saat 1 

Kahve günü saat 14 te Erzurum Vilayeti Daimi rum İnhisarlar BqmüdürlükOnde yapılacakbr. rıııc:I'~ 
Fırın Encümen odasında vapılacaktır. 3 - Talipler muhammen teminat miktarı olan 600 lirayı ihale gtın 

Qank.çı dükk:!.nı 2 - Bu işe ait keşif cetveli, sllsilei vel inhisarlar veznesine yatırmalıdırlar. 
111

, 
Ha.ne flat, resim, hususi ve tennt şaıtname ve 4 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her g-Un Erzurum lnblsar .4 

DükıkAn eksiltme şartnamesi ile mukavele proje· dürlüğQ satış şubesine muracaatları ilan olunur. (No. 820) 4 

> sini Erzurum Nafia Müdürlüğünde oku- • Je~ 
> yabuırıer E v·ı" t. D · ,.. E ·· n 
> a - Muvakkat teminatı (585) liradır. rzurum ı aye ı aımı ncumenı ı 
> 

Ha.ne 
Hane 

> 
> 
> 
> , 
> 
> 
> 

> , 
> 

Kireç.ha.ne 
Dt1.kkM 

> 
> 
' > 

4 -İstekliler resmi gazetenin 7/5/936 Sıra H.M. Gayri menkulün ein•i Ga)'l'lmenkulün mevıtli f'P~ 
tarlh ve 3297 sayılı nüshasında çıkan No. No. 1 
talimatnameye ıöre vesikalarını hazır· 2 113 Yonca tarla.sı Yarış yeri 
layıp yazılı ıüo ve saatte Vilayet Daimt a 114 Harman yeri Hını köyü 
Encnmenlne müracatları llAn olunur. 4ı 116 Şor&k: nam tarla > > 

(No. 354) 4 - 2 6 118 > > • > > 

~r;uruuı Vilayetinden: 
Ilıca nahiyesinde yeniden yapılacak 

( 1787 ) lira ( 87 ) kuruş bedeli keşifli 

nüroune evi inşaatı açık eks1ltme usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
20 
21 

117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

131 

Ma.rsut na.m taTl& 
Çatma. > > 

Küçük mezarlık. nam ta.rla. 
Şorak nam tarla 
Koçıkizot nam ta.rıa. 
Sohukotta nam tarla 
ça.ıo > > 

Baklaılık > > 

Ümidim yolu tarla. 
Dirla.k n&m tarla 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 
> 

> 

> 

> 
, 
> 

> 

> 

> 

> 

>. 

1 - Eksiltme lO·Hazlran-938 Cuma 
i'O.nQ saat 14 de Erzurum hnknmet ko
natı içinde vllAyet dalmt encnmen oda
sında yapılacaktır. 26 

132 
137 Bıı.lla.r nam çayır l!:rginl.s köyü 

27 138 K~ nam çayır Köşk köyü 

r -

2 - Bu işe ait keşif cetveli, silsl
lei fiat, resim, hususi ve tennt şartname 33 155 Çüllük nam ça.yır Haçkevlnk köyü 

.. 
- ' 

( 

ve eksiltme şartnamesi ve mukavele 
projesini natia müdürlüğünde görülebilir. 

Değirmen arkasında çayır > > ~ 

f lGO 
30 

!?50 

Manav oğlu 
Habip et. ulya 
Murat paşa 
Avak oğlu 
Kağızmanlı 

Kavaflar 
MahaUe OOşı 
Kavaflar 
Çardak ikahve 
Tebriz K . 

1 > 
3 - Muvakkat teminatı (584) liradır. 
4 - lstekliler resmi gazetenin 

7·5·956 gün ve 8297 sayılı nllsbasında 
çıkan talimatnameye göre vesikalarını 
hazırlayıp birinci madde de yazılı gün 
ve santta mezknr heyet riyasetine mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. 

Hususi idareye alt. tarla ve çayırların 938 yılı ıcarıa.rına istekli pılİ tJJ'ı"ı 
dan bu icarın ihale müddeti 26/ 5/ 938 ~nünden itibaren on gUn ~ ~ 
6/ 6/ 938 pa.zartesL günü sa.at 14 te Vlllyet Daim! Encümeninde uı.a.ı.eıeri t 
tır. Ta.1lp olanların teminetlarile birlikte Encümen kalemine nıtttaci-!t 

Cennet zade Lmail ef. Erılncan K. 
Alemdar Nurullah Gürcü K. 

72 
23 
78 

Kahve 
DU.kktn 
Kapan hanı 

Yurkanda ıbede11 ıttıuhammeni vakfı, mevkii, numarası, cin.si yazılı aka.rat bir 
sene mücdetıe kira.ya v:erUeceğ1nden on gün müddetle müzayedeye kondu. İhalesi 
3 Haziran 938 cama günü saat -on dörtte vakıflar daidesinde yapılacaktır. Talip
lerin yUz<ie Yedi buçuk teminat akçelerını alarak vakıfiar dairesine ııeım~ler1. 

~ ___ !. (No. 881) a·. 1 . ( No. 8&6 ) 4ı -:: ~ 

i11n olunur. (No. 359) 4 - 2 .. ıtl ,.. · 
1 ,1. 

Umu.mı netr!Yatı idare ede~ 
oblAD UJtA?( -~~~ .,~ ı. il~~ 

r;; ~ ••nNı Dl WII _,-


