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P nrtesfdmı maada 'ber giln çıkıır 

Mayısı her yerde 6 kuruştur 
~,..,..,.. 

SA l·J: ·J :Ja 
GAZETE 

BaarlmıynQ yanlar-p,erl verllrr.eı 

Çekoslovakyada Nihayet Silih Patladı 
Zabıta ile Südet Almanları 
arasında kanlı bir çarpışma 
Gene kumar 
meselesi 

-ı 

Btr ika.ç ıgün evvelki nüshalarımızın 
'birinde ıcwnar derdine temas etmiş 

te lbu nıe>vzu.'\I tekrar avıdet edeceğimlzl de 
&~~tik. 1 

O ~nden bUg'Une kadar kıılaığmı~a 
l:aQnr ~elen 'ha.vacllsler blzim lbu davayı 
tit alınaJkta ne kadaır haklı olduğumuzu 
biı- ÇQJt defalar teyit etmiş bulundular. E
'~t. llıemıekettıe üzerinde ısrarla. durula
~;).( lb!r kumar dc?'dıl vardır. Ve !bunun ö -
~(le şimdilrk cezrt tcdb1I1erıe geçmek 

~~ 1 
~ Okuy:ucula.nnuz hatırlarlar, b4r za -
~%r, çalgıcı ünvanHe Anadolunun içi- 1 

11.1..ı Yaryııan hnr.tnlıklı kadınlar, blr çok 
~ eıerın tsöıunelerlne, bl.r çok ocakların 
~arına sebep olmuşlardı. O rıaman-.t h...L •• 
bı ~I::ve VekA.letl vermiş olduğu musip 
~ lararıa bu felAketin önüne geçmiş ve 
t t l:htJ.ra.slarına zebun olan bir çok vn-
~aııiatın yuvalarını sıyanet etml..ştl. ı 
ı~ l<uınarın ta.hr!batı o kadar büyük 
tA l'a\e ı11e meydana çıkmadı. Fakat artık 
t~nıunıyacıak kadar va.zih bir hakikat-
~ ti, kmna:rda tçtlma1 ibUnyemi~ tah - 1 

~Cl.en ha5tnlıltlarda.n brtdlr. j 
'-()y:unları Jm.hVcrerden ımenetmek. lbin-
t?ı toıay lbir iştir. Fakat vatandaşın 
tııttnaen ve ruhwıdan lbu lkumar has

~hnı çikarma'k mııcıur. Ve asıl hastalı- 1 

te-cıavtsi de !buradadır. 1 
ıı11e 0,Y:un.a blra.z revna!k vermek maksa
~ bir ]Xl.ket sigarasına veya bir parça 
~lttası.na oynanan blr parti tavla.dan 

f'.etrnek ıstiyonız. 1 
hıt ~ burada, ayda on beş lira kazanan 
~ ~~ı.nın blltlin parasını kahvede aca
~·~ °l'U.nlam feda ettiğini gördük. Bu işi 
1~~ tılte:n, !ena. bir harekette bulunduk- 1 . 
~ b~ ~lar da bilirler. Fakat işte bu der-1 

•t ıtere sürüklenmişierdir. j 
'llu nevı ıçtı\maı dertlerle meşgul ol
~~ bu gibi vatandaşların bu zayıf 

ruu takviye etmek l!ı.zlmdır. 
~lı~nlcter, ancalk, bilgi ile mtiterafık 
~r zamandır ki, lhaklk1 hüviyetini ka
llttı k ~u halde yine en büyük bir dava -
'~~ı.nda, killtür meselesinin müva-

de bulunuyoruz demek.tir. 

o .,,. 
0 Frl.ftlıfVfl 

flll"" 0 Vür l.rc 

Uım 

• 

o 
HwU>bc'Tı 

o 

Çekosloııakyamn btıfıünkü v.niyctini !l'isterir hari a 

Roma mülakatının her iki memleket 
için faydalı olduğunu söylüyorlar 

.\nkıtra. 6 < \. A.ı - l3ugau R ma 

ve Pa• i ~ i'e Herllnden gden mu"'t 1 r 
h lıeılerd ~. Uitler Be ~tusc:nlini anmtıdu 

geçmek'e t lıın nı01.ııkert-ler elıa'ıncta 

mut t -: lır wuttıla tlı ra t::ısa· or rdilmt kte· 
dlr. 

Bu t öri\şınele; in htmt n u•nu niyet 

itib ril · Ç ~kosıuvckyımın vaziyeti ilE', 
bu m0ınleı etin rransıı Ve) Swyet H.usy.ı 

ile olan wllna• eh ~tleri üz~rinde l{"Çti~i 

kuvv~tle tt1hmin td:lınektedfr. 

HugUn Roınada H tler şerEf ne as

keri ı ir geçit r~smi yapı'mı~tır. 

Sudol ..\lmtuılaı·ı iJc <;<ll'J)J~malar 

Ankttrıı, 6 ( A. A ) - Pragd ·ın alı· 

nun babt"r'cr, Su1et Alın lnlert ile z1bı-

la arasmctu son günlerde bazı k:ırgıış ı

lık lar otduğ'unu ve bir kaç kişin!n ölü· 

dUQ'ünU blldirmrktedlr. 

lllr. :Ulttır yalnız erkeğin kültürü değil
t.fı.rt.a, \U-aQ.ı, ık.adın da kend.lsıiru erkekle bir 
~ lelfikkl etmendir ki, kocasının kötü ı 
~aitlerin! 18lah edecek cesareti ken -
~tlt f!örsun. Kadın ıburalarda Ml~ "es- Hoına uazeld~l'lııin ııo~riyaLt 

Ziraat Bankası 
tevdiat sahiplerine 
ikramiye veriyor 

İlk ikramıiıt~ kuraNı 
b:ı;fiifiin fıirintfe fC/t'ffeN~k 

Başvekilin 
Belgrat 
seyahati 
Celal Bayar ve Rütü Aras 
An karadan hareket ettiler 

Türkiye Cumhuriyeti Zirıuıt Bankası, Ankara, 6 (A. A.) - Başvekil Ce· 
balkımızı'l aynı zamanda kendflnine lal Bayar refakatinde Hariciye Vekili 
maddf mantaet t~ temin edilmek surAtile Doktor Tevfik RUştü Aras olduğu hal
taserrufıı ,.Jı~t11 ılmaln11 mııksadlle kum- de, Yugoslavya Başvekilinin Aııkaraya 
barah t ... sarnıf tcvdiatile ihbarsız ta«ar- yapmış olduğu ziyareti iade için, Isel· 
ıuf tavdiatı so'1tp'e·ina ikramiye vnme- grada gitmek Uzere bu 11kşam Ankara
iti k~rı:ırlaştırmıştır. Bunlıua senede dörtldan hareket etmiştir. 
defa kura ile f -n.miye verilecektir. ı B<>şveldl ile Hariciye Vekili Pazar 

'A ltta.rafı 3 üncür/e) akş1mına k~d;ır i.,tıınbuldıı kalacaklardır 
• 

Çadır ve çimende semaver sefaları 

Uzun bir kıştan s~nr.:ı !/ilııeş arlık sıc.ı.'l :JÜzii :ü g:JJ·te:meğs b:ışlad.ı. Aylar
dır buna. hasret çeken lfrwrumlultır en uf Jk bir fırsatta bile sehir d1s111a çık· 
maktan. yeşil üzerinde sem::ııer kurup k'!yif ç .. tm.J.k.tan llendileı-ini :ıl:tuııyvrltır. 
l'uma !/iinkü HıdrellP.z hu arzunun bı1yllk miky.-ıst:ı tatmin edilmesine vesfle 
verdi. O yün ç1d rla ını, semwerlerini alanlar Köşkte soluk aldılar. Reslmlerf· 
miz Cuma yünü Köşkün muhtelif ma11za.raisru11 yö~terlyor. 

Fr ''""'A· !\ı-.< . 

Kitapçı 
'' (itr, Çoklarından işttml.şizdir. Romu, 6 (A. A.) - Bntün gazete-

\b,A- O erk<!lctlr, her şeyi yapar bana Kulağımın dibinde yayık bri .'ies: ı 
-~ lb ler H t'erln Romayı ziyaretinden hara-~ı-l'. 1r lokma ekmek getirsin yetişi!·! - Kelamı kadimler ... l\lus:ifı şerifier ... 
~ retle bahsetmekte 1lrler. Diye bağırdı. Dönüp baktım. İki bük-' 

Ders kesimi 
günleri bildirildi 
Ortfl JJlf'kleJJ l'f! l'sefonlt· 
<l<'r . ..; kı:simi ı•ı• imt ı'/ıa11ü11· ~ l{end~...c-• - 1 Hltl€r ile Mussoliri arasında yapı· lüm, ihtiyarca, sakallı bir adam. Ense _I 

·?' loı ...... _ ..,~ erıkegi.n 'Vesaıyeti altında lan mülakatın her iki memleket için pek · t d 
"lıı~a ekııneğc arzı 4ftllkar ederek ya- sınde geçen bir iple ~fak bir tah a san 1- KOltUr bakanlığmdrm gelen bır oınir-
~ bit- kadının, o.ile ocağını muhafn7.a faydalı netfcder doğurduğu tahmin edil- ğı göğsüne takmış ... içinde çeşit çeşit ki- le orta mektep ve lisderin inılih~n ve 
~ ted.bırter alabileceğine inanmak mekl,dlr. taplar: Yaldızlı ciltlileri, adi iki mukavva- ders kesimi vsziyetleri tesbit edilmiştir. 

lt~<lilUk olur. Siidet Alnlı1nlnrttlln Şefi He !ayn ( Alttarafı 3 ürıcüde!__ ya siyah iplikle dikilmişleri, ciltsizleri '!e Buna göre lisel~rin ikinci devrelerincıe 
~~ ~ın buralarda kanaatimizce • dd ti. var... der.;leı 21 Mııyıs cumartesi gllnü keı;lle-
"'l'ırı lrf>ebobtde, iktl.sad1 organiZasyon- Kars, Sarıkamış, ltalyada şi e 1 - Ne kitapların var? diye sordum. cek ve bu devrede sözlü imtihıınlnr 30 
''cy:~ k:uııuımu.ş olması ve iktl..sadl - Keremle Aslı, Hayber, Tahir ifo Mayıs pazaıte~i gOnU bc:şlayacak ve 14 
~~~?Unanın tnma.anlle iyi lşltye- lgv dır elektrigv İ yağmurlar Zühre, dua kitapları, ilmühal ... Ne i ter-

1
nazlrandtt nihayet bulacakhr. Son sınıf-

~U~ lr. Bunda şehrin ma.hsur olm~ı. sen var bizde... ların olgunluk imtihanlıırı 24 l lszir:ında 
~~ aza. !kanaat etmesi, ticareti bu - , • . . / '/ 1·. ı l I , il .. .. / //ı ı - Göstersene hikıi.ye kitaplarnı... baş'ıyarak 8 Teınmuz1ia bilıımn erecektir. '1tt Octern Zihniyetle yapmaması gibi 7 (l,"i/,t.;(ff fflllj) m·ı (J ."if(l/l()lt ( (/ ~f (~I' .'Jll~UJI( f'll (11,'(l l'C ıı'fll'(f İtina ile çıkardıgı bir kaç kitabı uzat- ilk dev.elerde ders1er 28 Mayıs CU· 

,. it.ı~lllak,\ lA.zımdır. ım:.ar/ık !Jflj>lf<fl JJlflJlel'J'(([((l'I d1t1'r/I( tı. Baktım: Artık renkleri eskilikten sa -,maıtc;si günü kesilecektfr. Bu devrede 
t~ blg.,~~- etmelidir .ki, .memleketimizde d 1 'kl Roma, 7 (A. A) - Dlln sııbahtan· rarmış taş basma!>ı, eski harfle yazılmı~ söz,tl imtihanlar 8 Hl!ztranda h~şlıydrc:ık 
~·t~~ köj1erde ta.'kslmf amalin ve Kars, Sarıkamış ve. iğ ırın e ek~ı e beri şimdiye kadar devam eden şiddetli köhne kitaplar. l 14 H zi anda n1hayetlenecektir. 
~ ll'ıııı...al'ln dar ~lı.ışu, yapılacak işlerin tenvir edilm?l~rini temın_ etml ek uzere yağmur yUzUnden bUyQk seller hasıl - Ben bu harfleri bilmiyorum. Yeni 
"\lb..~tını ~ ... dl g'C(J'arlye ind'ırm'"t:;r. Kaı~ vtlayetı lstanb. ul vll.~yet ne . müra- 1 h 1 . . ti B .. • 

1 
h1:.ı1:. k't 

1 ı~ ~'llll'tt\ "wı.u ~c:ı "'i '-' . • o muş ve ay ı zıyan vermış r. u yuz· harfli kitabın yok mu? ı marn ıyoruz ve ...... bu seyyar ı apçı ar 
"\!ttıl' lbaşııca ve lbUyUk sebebi de ata- c'.lal ederek elektrık tesıısatı mn ssese- :len yapılmakta olan hava ve kl'ra ma- -Yok ... Al bunları da bir tanıdığına ' eskisi kadar ve belki de eskisinden çok Işı 
\ ~- lerlle Kars vilAye_tI namın. a pazar.l.ığa nevraları da durmuştur. ! 

"'"4Q B okutur dinlersin... :rnpıyorlar. 
~ ıa.rnanııarda iktlsad.1 hayatımıza ghişmesir.i temennı etmiştı. u mura- _ Olmaz, diyerek yürüdüm. Arkam-f Halkın okuyableceği kitap meselesini 
~tı~a. ~~f 'Ümlıt ediyoruz ki, kısa za- c•ıat Uzerine lstanbul dail~i ~ncUmen! Bir ha va rekoru dan : 1 çok imal etmi~iz. Bilhassa yeni yeni uya-

! <1.oı<I. tün va.tıandaşlarunızın günle- - son içlimaında Knrs _ vl ayetı umub~ B"tlln, 7 (A. A.) - Berlln havacı- _ Senin zaten almağa niyetin yok! n:ın Doğuda bu davaya icap ettirdiği ıtbl 
'llıtıq., llt"Qca.1( ıve bu faaliyet. te atalet meclisine izafeten bu uç şehrin 460 10 lık komttesl mensuplarından pilot Dilovs d' ~ ld dı · · ehemmiyet vermenin zamanı ı-elmiş ve 

:h_ "~n "- ' · j k l l k t ·k te · t nı · k' · 'k bi t il 4000 k · ı t ıye mırı an · '"l.l'aı.ın "\Un.ara ıdtışenlerl tş ve istiıh.Sal. liraya çıkacu o il n e e rı sısa ı n 1 ikı ışılı r ayyııre e ı ome - ı bl h lk kitlesinin kültür ha-' geçmiştir bile ... 
ı a. ~~t.ır ıtaliplerle pazarlığın: yapmıştır. rel'k btr mesaf Pyj 7 saatte kat'3tmpk Geniş r a t . ~hadır DÜLGE~ 
" '' ...... -. . COOD BABAN o\ (Alt tarafı 2 nclde) ıuretlle dOnya rekorunu kırmııtır. muleslnt hlll bu pertpn kitaJ!larla a •• _ ~ 
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Trabz n elediye kimyahanesi A: l ll._,J~'/Iİ il FEl.J. iK ETZE"'/JELE-'IliıYE 
Haklı değil miyiz? 

Evlerin senelik kira 
usulünü kaldırnıah 

Erzurum memurları düne 
E /, rucnun büyflk <leıtlerindeıı 

bir tııncsi ev huhnırı !:r. Bu ~ş0 tue / 

ar 732 lira verdiler 
Lira Ku. vazif ten gelmiş mu;lyyen ve mah . "': ~11,.:ıw: lwıkı {fihi. memurlilrt tla · 

dtıt hir z ıman z 'lıfında hurada \ta- · lı ı:·şenır /""ıcı/,t'•zerlelt·ruıı ıı ·rdun <'fmPk 1 
!;Jralc gid"cek ol>m ldmsell"r ev emelı e ııı<ttıiôlu""'lcı" bu~tAlıkl.ın f!İİZ- 1 

llllsclrsi yii1iin i~ıı b~yllk sıkın ıhra delt'rle. riiiue kcul:lr 732 lira, ·14 lmçuk 
mar111. k:ı'm·ıkt ldırl.ar. Buıııın muh kum:J lopllumş lmlunmakturlırlar. Hut 

75 Enctimen azası Aieye 
15 Muha:sebe müdür ıvekili caniP 

5 46 Transit yolları ücretli mewur • 
ları 

te:if ~· b ·rıle"İ v;ırdır. p:ıranm • aireleri11e yihe ayrı etyrı mik 
1 7 93 Çocuk doğum ve ba.kım evi mt· 

Hl inci ~ı>l·ep ol!lr ık e•ıle•h 1110- tarlarılll ııüslrre11 lis1eui 11q;rerf;yrı111ı: murtarı 

Rasathane ademesi r1f>rn tıt~ konfoıun i<:nhe'tlğ! ~:ı.ıtları ' 
' h·ı!ı olnıa:na"ı 2ikred;le ilir. Çol;: 

t sl(hlf·n yapılmış VA f1kserlsi harap 
olm ş ev erde otura ·ıJar ın rahat 
e t k eı ini kimse iddia edemez. 
Bu ·ııın o o O ~e geçwt>\..: için Beledi ya 
nm ş lıir planını tesbilt •n soıırn ev 
yaptı ·rnak bleyenlere mUna~lp ars~· 
hr gu .term1:si va bu ar~aları tAlyllh: 
kohıy 1ıklarla satması ilıı: ukltı ge'ectık 
tedbıı dtr. Hatla yavı k '>Opt!r ntifiııi.n 
kuıulması bıl~ mevıuubalıs ediıebi · 
lır. Yeni y11ptırılacak evler için 
muayyen bir tıp tesbit edilwek ı:;u

retıie şehrin gUzellığ'J de muhafaza 
edilmi~ olur. 

Lira Ku. Alınan dairenin ismi 

12 03 Dahiliye memurları 
2 13 Nüfus dairesi memurları 

15 
2 10 

12 83 
Kız sann:t okulu öğretmenle.ti. 
Vlldyet jandarma !lromUtiıJ11Jil 
(Mıntaka.) 

Adliye memurları 3 10 Tapu da!iresi memurıar1 17 05 
5 00 Ağır ceza reisi 33 10 Belediye ımemurlan 

1 
200 oo Devlet deıniır yoll.arı memurı..ıır 

ve müstahdemleri 
3 30 Haplsane memurları 

11 15 Nafia dairesi memurları 
1 55 Nafia dairesi memuriları 24 87 .50 Sıvas - Erzurum şubesi 7 rn{IS" 

10 77 Tran..;;it yolları memurları 

14 20 Sıvas - Erzunım hattı 7 inci 
tahdemleri ~ 

15 35 İnhisarlar tuz.la memurlılJ'1 

m fü;tahdeınlert 

lfimy1hE!r.e dıılz"li11den iki !fı'irı'i iiş 

'l'raozo:ı (Husu:-i) - Jgi aydanbcri 
1
. beızln, g;;z vesail'e çok ehven lıir fi

'l'ra\:zon boledıye dairesinde ~çılan bu yatla tahlil c.di"mu~ tedir. Kımyahıınenln 

kimvatnne umun r hıfııssınha konunu· l:ütnn ihry~catı, alat ve edevatı ikmal 
mm. sekizinci mııd.1eslr.dekl yenil?.c?.k 1 edilmi~, yeni bir mikroskop bilumuu 
ve içilecek şeyI'r ha~:kındaki 181 den 1 miyarhmle bütün no'\sanları ikmal edli-

şube memurları 

31 53 Vilayet emniyet memw·ıarı 
39 87 Posta T. T. memurları 

732 44 50 7/5/938 oı.ınııa:rtesi· ıgtulll~ 
kı::ııdar olan paranın yeattl11 

30 14 Nümune hastane.si memlll'iarı 
2 25 Zlraa:t memurları Gümüşhanede toplanan teberruat 

İkinci sebep ev kiralarının ev 
s!lhipleri tarafından senelik olarak 
istenmesidir. h.iradtt oturanların 

ekseriyetini memurlar teşkil etmo:k 
tedir. Gelirleri mabdut olan ve ek
seriya da kesirülaile bulunan me
murlar toplu bir hl.lide birkaç yoz 
ıira kira veremiyorlar. Bu mecburi· 
yet karşısında veriyorlarsa da bü
yük sıkıntılara düşQyorlar. En evvel 
yapılacak şeylerden bir tanesi sene
lik kira usulünün ilgasile ttyiık icar 
usulünQn ibda.;ıdır. 

3 25 Ziraat müstahdiınini 
4 57 Baytar memurları 

•' 
Lira K. \ .;). _ 1 ı 
ı oo Bay Merunet Yüce • ,. """ 1 Js 

' 18;) ci maddeye kadar olan lıu-;usatm mfşt;r. 

sıhhi murdkab~sini temtıı içi:: yapılmış j Doğ'..! Vilayetlerinin ve sıhhat dai
miikemmel bir yuvadır. Bu·ada yağlar, relerinin de bu gibi lşlerda bUtun ihti
nebati y ğlar, süt, süt hu'asas1, yoğurt, 1 yaçlarına cevap verfcek b~r vaziyette 
tereyağı, un, makarna, ş~hriye, ekmek, 1 bulunan \'e lstanb:.ıl kimyahanelerine 
bls'·tlvit, lmb:ıb:ıt, sirk , sabuıı, peynir, p~zum hissa!tirıniyecek olan ve mukte
kons13rve, su, m~den F:uyu, kazoa, şe- dır bir klruydger idaresinde bulunan bu 
kerlerne, pasta, rcç~l, kumaş, çikolata, 1 müesseseye muvaftakiyetler dileriz. 

Kahbece bir 
düşmanlık mı ? 

Kars, Sarıkamış, 
Iğdır elektriği 

Bir adam konuşan1ıyacak <üsttarafı ı ıncıdeJ 
Kars vilayeti tarafından hazırlamın 

derecede taşla tesisat şartnamesine göre Kars şehrinin 
Başından yara]andı /eıekt~.iği. Kars ça~ınd~n ~"raya~ almak 

Toıtnm [Hususi] _ Narman nahi- suretııe ıdroeleklrık cıhuzıle yanı su ce-
yesinin Ebe 1 köyü "den Mehmet oğlu Nu· reyar.ile ~emin_ ecilec

1
ektlr. . . 

reddin bu ayın dördüncü gecesi evine 1 Sarı~amış_ ve _ ğdır elektrıklerı de 
"d 1 K 1 kta h 1 h veya. lokomolJll yunı motode temin edilecek-

gı erı<en. =ıran ı · nı_c •ı şa ıs " . 
şahı:;lar tarafından taşlarla başmdan a- 1 lır. Aynı z tmanda Sarıkamışta Iğdır 
ğ'ır s ırette yaruhınmıştır. Konuşumıya- pamuklarından yağ, sabun kllspe çık· 
cak bir ha de yaralanan Nu·eddln teda· j tıkt:ın soı:ı_ra meydana gelecek curuf 
vi altına alınm 'i o'm 3kla beraber, hadi- y~kıl~rak lny.t yap;_lacaktır .. Bu sur~tle 
seye el koyan adliye bu karanlı 'c hadi- bır ~aralt~n uç. m~hım şehır el~ktrıkle 
seyi tenvi. etmek ü r.~e tahkikP. ta başla- tenvı.- ~dıleceğı gıbl mahrukat ıbtıyacı 
• : . A ' da temın edılecJıı;tır. 
nııştır . .Faıl veyahut r illerin pek yakın-
da meydana çıkarılacaklarına şijphe 
yoktur. Baca ışıklıklarından cam 

aşıran çocuklar 
Belediye Heisi dün 

lstanbula gitti 
Tıışwemet mahallesinden Şaban oğ· 

lu Besim ile Yoncalık mııhaHesinden 
~Ukrü o~lu Necmittin c.dların ıa iki ço

Bel-1diy J H~isimiz Ş~vket Arı şehrin cuğun ellerinde satılmakta oldukları beş 
imurına ıuü.eı:llik me.seleler üzerinde 

tabaka cam şüph:: üzerine yakalanmış· 
uaş şetirimizie hnkümet erkanile temas tır. Yapılan iacelemede bu camların 

Bu meselelerle Belediyenin uğ
raşması icap edecektir. Pek çok. 
kimseleri alakadar eden bu meseleyi 
onun nazarıdikkatına arzedlyoıuz. 

Haklı değil miyiz? 

Hınısta fakir talebeye 
yardım 

1 lıms [ Hu msi ] - - Çocuk esir
geme kurumu ve okul himaye lıeyetleri 
yardımı ile 28 yoksul yavruya elbise ve 
ayakkabı verilmiştir. 

Karısını döğen koca 
'I'a-lmescit mabıillesinde Nlyıızı oğlu 

İbrahim karısı Rukiye ile kl\vga etmiş 
vd kadını hafit surette yucnrukl1t göztın
den yaralamıştır. 

Bu husustaki evrnk müddeiuuıunıi'i· 
~e verilmiştir. 

HAVA 
7 · 5 - 938 saat 8 Raporu 

etmek Ozare dün şebrimizclen h reket muhtelif evlerln bacalarındıtki ışıklık· 
etmiştir. Şevket Arı lstanbulua Üçüncü 1 1 1 Hava tazyiki : 612.6 ann cam arı olduğu an aşılmıştır. Ço-
U . .numi Müfettiş Tahsin Uzerle gö·üş- cuklar tahkikat irnul edildıkten sonra • • (Deniz seviyesi) : 770.7 
ukden so:ıra Ankara ya gidtcektir. evraklaril:: birlikt'J Mllddei Umumtllg-e Suhunet : 9. 7 

Ay~ı oto1Jüsle Üçün~Q Umumi MU· verileceklerdir. DUşük suhunet : ' 3.2 
ftll'şlik KUltür l\Hışaviri Reşit Tarçkcı· ~IG~~f~~uıı;~.;ul:Mwı.ı~112:t1~ııı;aı,.ıı• Rutubet : % 69 
01ı1u da Trabzona gi'ııı"ştir. Teivi m~ra- B I R - S k' 15 -~ u gece nöbetfli eczane uzgar : a ın simde başta Vali muavini Hilmi Bale, ..- Rüyet : Tam 
şehrin Mıarif erkani ve B:;leJiye mec- "İstanbul,, eczanesidir Sema : 4/10 yUksek bulutlu 
~i a:zei~ıilt: Bel<.diye memurları vardı. e!•::::::::;:ı~::ı:ı~:m:ı:::....,.;.:;:;:ı....ı:u1U2:a:m~ Yağış : Yok 

6 19 Aygır deposu memurlal'l 
4 41 Orman memurları 
2 97 Kültür memurları 

13 Ol Muallim mektebi memurları 
23 63 Errzurum liısesi memurlıan 

4 50 
6 60 

5 34 
8 44 

AskerlLk şubesi 
Defterdarlık muhasebe memur-
laırı 1 
Defterdarlık vardiat memurları 
Defterdarlık tahsil memurları 

8 56 Hususi muhasebe memurları 
35 Köy bürosu kAt.i:bi Nurettin 
40 Köy bürosu lkMib.i SıtkJ 

Sıhhat dairesi memurları 4 32 
11 38 Evkaıf memurları 

2 15 Halkev'i memurları 
6 10 Vi&1yet matlb~sı memurları , 
5 00 Kara yazı:ı tarirhat k1tibi ailesi 
6 15 iş bankası memurları 
1 60 Meteoloji memurları 

l 55 Hava kurumu memurları 
40 Dumlu naıhiyesi tahrirat katibi 

TalıS'in 1 
40 Ilıca nahiyesi tahrirat kati'bi 

Tahsin 1 
40 Ilıca nahiyesi nüfus meumru · 

Hamit 
75 Encümen azası Vasıf 
75 Encümen azası Hadi 
75 Encümen azası Ahmet 
50 Telefon fen memu urcevdet 
20 Hademe Ali 
20 ... Hademe Ömer 
75 Dwruu nahiyesi müdürü Şehzat 
80 Sıhhat memuru Zaltir ı 
75 Sıhhat ıınemuru Hüsnü 
80 Muhasebei hususiye odacıları • 

Mehmet, Nazım, Salih ı 
5 18 Husu.si ımuhasetbe tahsildarları 

ı 50 Ilıca .aygır deposu sayi.sleri 
ı 00 Ilıca Müdürü Mustafa Şahin 
ı 60 Köy eğitmen okulu 
2 85 Müftülük 
3 03 İlk okul hademeleri 

1 1 

43 56 İlk okul müfettiş ve öğretmen
leri 

26 90 İn'hlsa.rlar daiıresi memurları 

ı 00 > Alunet Yüce J. ~ }~ 
'l 50 > 

00 
5 00 

Hasan Yücel ı:. -~ 
'F.iıkrl A!kgün L ;! 
Ha.mit San 

4~., ~i 

ı. "i L 
1 00 

50 
50 
50 
00 
50 
50 
50 
25 
25 
25 

50 
50 
50 
50 

1 00 
5() 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Sami Zar'bu n 
Şakir Muş 

Ahmet Ak"Çay 
Kahveci Ha.san 
Fırıncı Nazım 

Fınncı Azl2 
Bakkal Fikri 
Bakkal Veli 
Ba'l&a1 Zikri 
Mehmet Kölcsal 
Bakkal Refet 
BalkkaJ. Apmet 
Terzi Alıi 

50 
25 

25 
25 

50 

Terzi ŞUkrü 
Berber Fikri 

Otelci Tevflık 
Alhçı Yu.rrus 
Ahçı Mustafa 
Fırıncı İsmail 

Kasap Kadir 
Kasap CelA.l 
Berber Yusuf 

•. ı 
> . .. 
> 
> 

',• 

50 
50 

200 
100 

> Kaveci Şeref 
> Bayi Fikri 

Tene-keci Bay İSkender 
Kalh veci Bay HaıflQI 

25 Kundw-acı Hakkı 

50 Arzuhalci Kadıiır 
100 Bay Zihni Özgül 
20 Bakkal Rü.ştü 

' 
i 

'. . 
' 

25 Kahveci Fazlı 
100 Mehmet uı.sta 

ti, !i -,· .. ~ -;-· 
100 AfbduUah ı.ısta 
100 Nizam usta 

100 
50 

25 Rıza çaıVl.LŞ 

Şoför Nuri 
Fırıncı Hüseyin 
zeokeriJYa 100 

100 Dişçi Bay Twii:k 

" . ' 

.. 

~· ' 1\ 
ıJ'. 

(Devam ~deeek) .__,;"' 

14 20 
40 

1 45 
6 10 

Ziraat ıbankası ımemurlnrı 
Tebliğ memuru Mevltlt 
Doğum evi müstahdemleri 
Kız orta o~ul öğretmenleri 

Bir köyde şap hastaiığ~,. 
Bayburt, [Hususi] - Kazamııııı rı'I' 

den nahiyesine bağlı Süsnek 1'6Yll fi 
hayvanlarda şap hastalığı görotoıiif 

\ lazım gelen tetblrler alınmıştır. 

..--/ 
• -. ıl 

elektrik direğine yaslanarak bekledi ve Fakat içimde susmayan. bngıran, kuduran I - Babam muh~kkak reııneııl 
sonra sokaklardan birine daldı. hislerime ne demeli? Onları su3turacak- yor ama ... Ona ne dıyellm. ıJ1f 

Bir an içinde aldandığımı anlamış· tım. Yeni bir mücadele ve onlar Qzerin· Macld'le uzun bir meklep .ar~;o)e: 
tım. içimde artık sö:ımnş bir ateş hali- de yeni bir z ~rer l&zımdı. lığımız vardı. Onunla hayabn ılle ~' 
ne geldiğini san~ığım eski _hııstalı~ı~ Bundan soura korkak ve mlHered- canlarını beraber tatmış, yine ?n~ııl~"tJ' 

l 
aynt kuvvetle, aynı şiddetle nuksetmıştı. dit oldum. Yeni blr tesadl\f vermiş oldu- yat hakkındaki ilk dnşnncelerıınııi~t'' 

, Kafam karmakarışık olmuştu. Ev~ ~ö~dll· J ğu n karan bozabilirdi. Çok zayif oldu· ber konuşmuştuk. Ankaraya ıel ~· 
~ ~tlm zaman Ayşenin düşllnc~lerı ıçımd~ ğumu hissediyordum. Kalabalık hiç blrlsorıra onu bir iş başında bulmuştuıO•ıl. 
ılk gllol.erde .o~duğu kadar kuvvetle kendı- y~re gitmiyordum. GO°:lerim . evde v_e !abalık bir ailenin tek oğlu idi. 8'~ 
leri~I hıssettı~ıyorla!dı. Gözlerimden ren- işımde geçiyordu. Her bıneceğım otobu- ibti bt k tt 0 - g-rmül• '.J 
ginı kaybetmış yllzunün bayall ve avcu· - . - 1 yar r avu a ı, un ° ıır 

i . . f k li i . . su dıkkatla suzUyordum. Ve otobüslere hareket'i bir bayat yaşamış iyi J[OO ~(. 
~ı~a~~fm~~:Icıe: ~g~ı bi: ~i~d~;1:a:: tam kalkacakları sırada binmeğe çalışı- ~ir adamdı. Bir çok geceler onurı ~;-~ 

Aylar sü ·e1 ızlı•aplarm mahsulü o- mıştı. Onu hafızamda botun lnceliklerile siri idim. Garip bir merak ile kocasının yordum. . . lık maceralarına, uzak gnnıerln e'li 
Jıın h~ssi muva1enem bir an içinde bo· beraber tesbit etmek ister gibi dikkatle kim olab:Ieceğini düşünüyordum. Ve o Uzun bir ~Uddet geçtı. Ayşeye hi~ mücadelelerine dair anlattddarıoı 1 pe' 
zulmuştu. Artık diişil:'ıemiyordum. Ne söy- .. .. .. adamı tanımak arzusile yanıyordum 0 tasadUf etmemıştfm. FBkııt Ankaradak.ı le dinlemiştik. Nedense bendon .. ,o' 
ı . 0 suzuyordum. Otobus tekrar bar eke t _ . . : . b t d b-t- ı t' ·ı k b t ıi t idi .., ,J eyamıyeceğiır.i bilmiyordum. !obüs ho- • ·a . gece uykusuz, kabusler içınde, bırbırıne ay.a ı~ a u un ezze ın ay.~ 0 ş, hoşlanmıştı. kide birde Mac ti>'\ 
murdanarak yoluna devam eriiyordu. o da e.tı.,,i za'Dan onun yüzllpde p~mb~lıkl~r zıd hayallerle dolu olarttk geçti. Kab garıp bır hal almıştı. Bu ber günkü ıtınala- gönderirdi. Bu günkü Israrları e\'le 11,ıı· karşımcia nıurndan dökOlmUş bir h<1ykel ~çuşt~ğunu gördll~. YtlzQ .garı~ dıyebı· Ayşeyi eskisi gibi yanımda bularak mem· nm düşüncelerimi, hislerimi öldürmek- terinin otuzuncu yıldönUmü mttna~edl• 
gibi konuşmadan ve harrkqt etmeden eceğım bir ~e~essumle genışledi. Ve ba- nun oluvordum. KQh şekHlendiremediğim ten ziyada canlandıran bir tflsir icra le verdikleri bir akşam yemeği tçıJJ 
dııruy >·dll. Rr.nglni h~la alamamış olan na tekrar elını uzata. bir adamla onları birbirlerine sarılmış ediyorl~rdı. ':~şe bir hasret hi~sile içim- _ Kim var diye sordum. ~~ 
yüzUnde simsiyeh gözlerini sık sık açık - Ben g 0 ldim .. Rerik ... Allaha ıs - bir halde görnyordum. Yatağımdan bu de belkı .eskısın~e.n kuvvet~e yaşıyordu. _ Babamı bilirsin öyle ktoıstl~,1 ~ 
kapıyor ve kuruy n dudakları arasınden marladık... hayali kovmak ister gibi fırlayor takat Onu at bıle etmıştım. Bir söze kulak. ve- hoşlanmaz... Sen olacaksın, J\bı6-" ~ 
uir keliııı~cik o.sun çıkmıyordu. Otobüs - cuıe güle Ayşe... kendimi onun verdiği derin ıztuaptan rerek en sonra yapacağı barcketı en Ömer beyle karısı, bizim ak

1
r• ~ıtP' 

sarsılaraliı:: durdu. Otobüsten indiği zaman içimde ince k~rtaran.ııyordum. S:ıbah uzayordu. Ü. evvele Blmak suresile blltün hayatımı Sabrı var sen tanımazsın onun a, ~~ 
- Birinci durak... bir sızının belird'ğl 1 d d Kı k zuntülerım arbyordu. yıkmasını artık unutmuştum. Onunla. bir de hane halkı ... Vallahi başlc ,tJ'6" 
Ondan ayrılmak için bel!Ii ·n ll' J ğ b .. b 

1 
n u~ u.m. s anç· - Ne yapabilirim dJye dg.şünüyor· yeniden bir hayat kurmaklığım bile belkl se yok... Ömer bey iyi blr aat)1i f ~ 

metrelik bir mesafe kalmı ı s- ~ z e ı, ı a e~ .. eyen a sızı nfç~ndı ? Onda d~ dum. mümkün olabilirdi. Sabriyi da tanıyacaksln .•. Bak ne 
retim sanki göz bebekle:i~d:tun kud-' tubat b r hal vardı. Otobus hareket e- Yapılacak bir oey yoktu. Her şeyi - Affet beni Macit... Ne QJleyjm ı cuktur ... Geleceksin detllmi? .,ı1' 

toplan- dinciye kadar orada bulunan bir demir oldutu a-ibf kabul etmete mecburduın. teimde tuhaf bir isteksizlik var... 1 . __ ... ..... .t (AflSa" 
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EN SON HABE RL_E.R0 
~öniillüler Gidiyor Mu? 

• 
Sovyetlerle yenı 
ticaret muahedesi 

Ilı. .\ı kuu, 6 (A. A ) - Hüyük Mtllet 
~U · bugonkii toplar.tı;;;mda, Türkiye 

1 'e \'>·• ı Hosya tlcuet rnual•ede;ile 
~bu•lltının ttıs ik!ne eit kanun lılyıbö.-

11\lcışlarla kabul dınt~ tir. 

1\a~·akeılarJa ınücadele 
~-~Aııkaıa, o <A. ı\ . > -:-- Geçen bir 
~' içinde GiiaırUk ve lntılsurhn teş 
,, 1 f,7 lcııça~ cı ve b!r çolc ela Gümrük 
~'a~alamıştır. 

[§ış SiY ASAi 

l~Panya en 
~ıhayet kendi 
kendini yendi ! 

ispanyadaki gönüllüler 
otuz kırk güne kadar 

geri gönderileceklermiş 
Muharebenin kati neticesi şimdiden 

kestirilmiş demektir 
l.onJra, 6 < A. A.) - Fransız - in · suretle aydınlRtılmı'itır: 30 - 40 gUn zar

glltz hOkumetlerl şimdrnk 1-.panyadakt tında lspanyadski gönılllnler kamilen 
gönUllUlerio geri alınma~ı meselssini mD- geri alınmış buluaacaktır. Bu gönUllü:e 
zakere ile meşguldürler. Harlanın son rin memleketlerine sevki seçilecek ko
gUlerine doğru bu meselenin halledi'- misyonların murakabesi altında yapıla
mlş olacağı bildirilmektedir. Şimdiye ka-

1 caktır. 
dar yap• lın görüşmelerde bu mesele şu l 

iberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. O. 

'1 cfrllrn: .4 :ı 

Kuı·tulmak ümidi pek belli olmadığı 
için, hiç olmazsa yemeklerimi rahat 
yiyeyim diye bir. çay kupası aldırdım. 

Gaııdlyanın peşine düştüm. Bir takım Gddln yattın . ., Bak vakit öğleye ya:kla -
koridorlardan g~tik büyük brl kaç killt şıyar nerde ise . .. Karavana ge1di sonra 
örtlmüş bi r kapının önünde duTduk. Ka - ' aç !kalırsın .. . 
pının y:ınındaıki •bir hücreden çı.ıkan nö -1 Hakkı vardı . İQlmde açlıktan tevel -
betç e:indeki anah tarla bu 'kilitleri açtı Jüt eden iblr eziklik belr!mişt!. Ayağa 
ve beni. büyücek iblr s alondan içeri salı -

1 
kalktım, gözlüğümü gözüme taıktım. Şap

verdl. !çeri ıgi rer gi!rmez daiha etrafıma I ık:amı başıma geÇirdim ve ibir çay ba!k.ra.
ıbakmak fırrotını lbulmadan orada bu1u - cının başına ellerindeki birer somun ek-

çekosıovakyada Zl. raat Bankası nanıarın hepsi birden başıma. toplandılar. mC'kle halkalanm~ olanların arasına ben 
Hep.:.i bir sual soruyor, hepsi cevap l5ti - 1 de katıldım. Uykuya yatalı aşağı yukan 

h d h l 
yordu: 

1 
yirmi dört saat olmuştu. Karnım zil çalı-

nİ ayet te iyat sa ip erine - Ne oldu? ! yordu. Bu şekersiz renkli suyu kolaylıkla 
- Ne yaptın? 1 yudumla.mamızı teznin edecek lhiç bir va-

s iJa h patladı ikramiye veriyor - Seni niçin getirdhler? )ıtıa yoktu. Ekmeği kopanyor ve nezaret -
""1 lgpanyada Frank.o kuvvetleri; Cum· - Ki~sin ~n? hanede olduğu gibi bakraçtaki çaya batı-

~ .~ ... Yet l~ptmyasıoın topraklarını geçen (tist tarah 1 incide) 1 ctl'~& tarafı 1 bel4!e) B·ı mlinfent suallere cevap vermek - rıyorduk. Kurtulmak ümidi k belll ol -
) ~~llın on beşinde ikiye böldnler ve ten-e baş?mdan geçenlerl taf$'a t1le an - - . pe 

l ~iz kıVllarına indiler, 0 vaklltan Alman unzclc-leri <,.:ekoslovak)'atlan Kuraya; keşide listelerinin tanz~m ıatmağı tercih ettmı ve gM'nizon istas _ madıgı ıç~ yeme.klerimi hiç olmazsa ra-
'tl r behsedcrken edlltceği Şubat, Ma} ıs, A~ustos ve İkın- yamında yakalandığımdan buraya gelin _ hat yiyebıle~ dıye .kendi~e lb.Ir çay ıku-

• '-bı &abllrte ellerine ge;en yer:ert c'e ni Teşrin aylımnın birinci gününde be- Ce)'e kadar ge<>l ,.d :''.Kler:.,.,,,·ı fı::"' fsil" :t~ le nn- pası aldırmaga_ karar verdı:m. Bır gardya-~.ı I Rtnişletmiş ve sağlamlzştırmış bu- Son gelen Alm'ln gtızeteleriotn, ..,. •. • ..... ·• u." nın 'bana aldı lb k kU 
~llYorı.r. Frans z nazırlarının Londra seyeh ~ tın- saplarındaki b ıkiyaleri elli lira ve dıtha la ttını. Etrafımda toplananlardan genç .. gı u ırnuzı ren , üzeri 

a dan bahsederlerken kullandıkları lisan fıtzla o1an kumbaralt tasarruf tevdiatae lb~r adam hrka.yemin sonunda güldü. çiçekli kilçuk emaye ~payı o acı gllnle-
~I U hadisenin askeı t bakımdan ebem- pek nazarı dikkati caliptir: ihbarsız tasarruf tevJiHtı sahipleri iştirak - Korkma dedi bunun iQ!n in~anı rJn b1r aıatırası olına:k uzere hdlA muı'ha -

.· ~!tliııı kimse inkar e.tmlyor. Fakat si- ettirilecektir. idam etm~ler. faza etmc-kteyim . • ,, b k c ı t ı Fölkişer Beobabter gazetesi diyorki: 1 ıı.... l ımdan da umhur ye spanya- ı Kuraya iştirak evsarını haiz o an- Etrafıma bakıyorum :"il..... h · ır • ngiliz hOkOmetinin Çekoslovakya k 
QJ,.,. -.ı akliıleri daha 87. e emmıye 1 lara alt cetvellerin tanziminden ura Ben h!ı'k.A.ycmL anlatır anlatmaz ctra- ========================== "l'rn bak~mda Fransayaya yeni teminat vere- k ı b. J • · 

, ııur. . . , , keşide tarihine ~adar geç ece . o ~n . ır fımdn:k1 meralklı hn.':ıkası birdenoore çözü- ~/':, 11 J'lf JJI /Jna J' !Jir/i ... · 
.. ~ 1.aten 1"rankocular henOz Akdenız ceğf nı zannetm.yoruz. l' !~nsız nazırları- ay zarfında tevdıatları b!lktyesı cllı lıra- 1 lüyordu. Artık merak celbeden \bir tara - .f/ I 

ıı..h'-rına inmeden evvel. hasımlıuı üze· nı Çeko~'ovak meselesının daha uzun dan aşağı düşenler lehlerine ikramiye ' fım ka.Lmamı.ş olmalı ki lbeni olduğum yex- //a,ı;ka11fuj1Ju/a11: 
~. ~ lk tl B 0 da müd Jet surünc~meye tahammülü olmadı- · bet tttıı.ı t kd" d b l . d isffade ı . • ' ~·rıi'&ptık.lai'ı tazy e arsen n . . . lısa . e " a . ır e, una. an,. 1 de yapayalnız :bıraktılar. O zaman etrafı- l -Ilıcadekı banyoların bctlkon 
~. nhUmet buhranına sebPp olmuşlar- ğını anlayac~k kadar ze~l bıhrız Fikl~- edenıyccekler~ır_ : ma blx göz atma fırsatını lbuldum. Bulun- korkulukları ile merdiven korkulukları 

lerde: Çekos.ovakya ha\\kı~~a cezri bı_r Kuraya lştırak v~sıfiarım h<tız hı:lu duğumuz yer pencereleri sık demir par - inşası açık eksiltme ile thııleye çıkarıl-
~ .. Okooıet iler; 0 :ıamım sulh müza- değ~şıkllk bugOnOn emrettığ'ı bir keyfı- nanlar arasında çekılecek. kura. n~Uc~- maklıklarla örülmüş geniş bir salonJu. mıştır. 
l\ittt . ç k. k yettır. .. sinde tevzi edllrc~k olan ıkram ye er n - • - . . . . 
~ ne gırlomek mi, yo .sa mu ave- Ayni gaze~c Avusturya - Maca- adet ve mikt rı aşağı1a gö ·terilmiştir. Kapı_nm bulundu_gu ta:nfın .sag .. ko~ın- 2 - Bu ışın keşıf bedeli 375 liradır. 
-.· ttıne\ı: mi daha muvafık Ollca~ını r1 J kl lk 1 lk 1 1 · tk i . de ıbır çrkıntı halınde nobetçı ık.ulubesı var 3 - Bu işe ıtid keşif fenni ve bu 
\:tıdnıer ve en nihayet sona kadar .st~~k mpa[atorluğu ;a~~mndah~el e~ ·r:~~e ra~tyen n r~;a~ıenın dı. Dört tarafa açılmış pencerelerinden 1- sust şartname imar birligi mübendislt-
~:· a\ıeınete karar verdiler, Fakat bu ~ın ev.v~ ve e1nerı 

1 8 mu ar yAel 8 e 1 m• arı lOO" çerldeki nöbetçi mevkufların vazlyetleriııl ~inde görüleb:ur : 
~'rı.. 1 h . ısledlklerını bahr atmaktadır. Diğer - 1 1000 J k trol 00· rd n·· t t fta d k t • · 
~~ "' .neticesi. olara~. ta ~ak cep esı man gazeteleri, Çekoslovakyadaki Sudet 1 500 5~0 ' 0~ ıyo u. or ara uvar~ e - __ 4 - h:te 11 Mayıs 938 çarşanba 
t,~ llıetı çektldı, yerını milh temerkQz Alm!lnları reisi Konrad llenlayn'm i'll.n l iFO 2n0 naıla.rnda bir metro ~dar ıgenişllginde gunu saat ı., de belediyede yapılacaktır. 

lltaine bıraktı. ettiği talt>plerl • asgari » addetmekte- 10 100 ıo~o bir gezile.cek maha.~ hanç:. odanı:ı ortası 5 - Taliplerin 23 lira 12 kuruş 
b. lftılbııkl Cumburiyetcller bu çareye dirier. ~;; !10 1:2)

0
·>0
0 

yerden bır kanş yuk.sekllgınde bır ta.htalmuvakkat teminatı imar birjjx.j muhase- , 
~ ~·- t O . :10 40 L.. kerevetle .kaplanmıştı. Bu tahta 'kerevetin . ıs ~ cİ"fl'llakta çok geç kalmış ardır. n- Angrif gaz tesı, Pragın bir Alman .ıo 20 800 1 

. . tal t d n a ılmış besıne y.ıtırnıaları şarttır. 
~ •ha fspanytda dahi'f muharebe baş- kUltnrn şehri olduğunu yftzıyor. sırt dayamak çın yıne dı ~ a a ti ~· k ı 6 - Taliplerin ihale günü belediye-
~ başlamaz el blrllQ'I ederek, her gün Korespondans Politik e dip'omatik 108 6000 meyilli blr kısmı d::ı.kvalaık.r .kısmsurc :a~ ~~ deki komisyona mUracaaUarı lOzumu 
ıı.. •ı , k tl gazetesi Ç~koslo ak •til!folrizliğa revete oturan o ar ına a T 1 'Q'llı daha btıynyen ve. uv~e enen . ' v yayı ı o KurJya iştirak hakkını ik'isap elmiş vücudünün üst kısmını dayıyarak derin\I an o unu". 'No :!01) 2-1 
~ an, karşı tem manaı:ı•e bır cephe teşvik ve teşci etmenin zararlı olduğu- olan - ctd·l d b s plarır·ın matlup . . . ı -.--------------
~l nu söyllyor. muve ı er en e a - bir 'llykuyıa dalabilil"di. /< r-.J'J'llJJi Jlelcr/jye '~ .. 

.- lrdı. Haınbur er Fremdenblat azetesi b:ılnrsi keşide t arihine takadduın edl'n İçeride lhepsl asker olmak üzere otuz ı .J - • > • ~ . , r Cll 
\a ~at Markııistlerle Anarşlst'e~ln _ve . g g ~ tam bir sene zarfında hiç b!r zaman elli b mevkuf vardı. Bunla:r her lhalde bol- ! /)(( İl't>,l\İJlden . 'b •t &lyasi ttşeklı;tıllerin rekabetı boy- Çekoslo\:akyanın Sovyetlerle olan mlsa liradan aşağı düşm\yenl~re kura isabet ~!klere yardım etmiş olmak töhmetile _ . 

it lınkanı önüne aeçti kı bozması hakkında fümlayn tarafın- eltıx.· t ktı· de huıılarsı ait ekrrnıiy ler ş ışı rd v i 1 1 Postahane yanı ıle cennet çeş-
'-• n 6 • d ·ı 1 1 . Al ısı a r yakalanmış ve !buraya atılın a ı. az - ~ı .. ~ d 210 il -.. .. ı;, Old ? Esk· Başvekil I argo Ka- an ı er sOrO en şartı, oradakı man- yüzde yirmi zamla tediye ulu.,acııktır. .. .. özü ü ı l ı me~ .. ra •Jn a - L metro murabbaı ur-

~a lllillut . koı federasyon~nun hO- larla Çekoslovak hllktlmetlnin an- Ku"alar senede dört defa olmak yetlerlnde~ hi.ç uzgunklg ~ •. yorballrl, eı-ınavut kaldırımının sökolnp tekrar yapıl 
~ıı.. ış n . b . . . ı ıerlne geç.li°ffiış oldu arı ası~ er e ., • ,_ ,, ., ti . 
""""'le l•tlr k. 1 kabul etmedi Yani A- taşması ıçtn frıı:;cl şart telekkı edıyor. üzere Mart Haziran Eylül ve Bi\inci .. n. aJk O'"'U- ması •. çın: CASl ı l 011e e ıbaleye ç karıl-
~\ia ., a ın · • ı . . 1 _ • durma.dan gulerek ,,.-0nıışar oyun J.. m•ştır. 

rP 'ıı~lert almadı. Bu se.ter Ote~ller boş p 1 H . . N Kanun ayların_ın bırınci gunlerı_ merk~z: lyorla.rdı. 2 - Bu işin keşif bedeli 484 liradır. 
~' ddar. Madrld tehlıke~e gırince, o- 0 0nya artCıye azırı de çektlecektır. İl~ kura keşıde tarıhı Yorgunluktan gözlerim kapanıyor 3 - Bu lşe ait tahlili riytt. ke.,tf 

" '~ı ~tfıtral Mlyttbn'nın reısll~lnde bir lsviçreye gidiyor 1 Eylül sene 938 dır. İkl ge<:cdenibeni. gözlerime brl saat uy- fenni ve hususi şartname b.!le i hıe fe~ 
\ V e,ku ettiler. HDkt1met te Madrlt- Varşova, 6 (A. A.) - Polonya Ha- A t t K . ku girmemiışii. Artık yorgunluk~an bitkin dairesinde görülebilir. . 
;.., ı:o "-nsıyaya çekildi. . rlclye Nazırı Bek lsviç:e hükumetinin Küçük n an onseyı bir ihale gelmi.ştım. Oldukça gen:_ş 'VC kuru -1 İhale 31 Mayıs 938 Salı gQoü sa-
~ tı~t ~esml teıekkUllerde KomUnıst- dave•ı üzerine bugünlerde İsviç:-eye müzakerelerini bitirdi tahtadan ıyapılmış olmasına ragmen n e- at 15 de l:eledfye dairesindeki komls on 
, t ~knıyetl gittikce kuvvetleniyordu. . İ . _ . zarethanedekine nisbetle çok rahat olan tarafından ·- ılacaktı Y 
~lbi1' kar ısında Anaroistl, r gene b:ş gıdecek ~e orada svıçr~ hukametinln B'lkreş, 6 (A. A. - Don öjtleden kerevet üzer~nde bir müddet uyumak mu- y .. p . r. . ., 
~~~ar. BI~ taraftft'?!fa Katalonya muh resmt mısaflrl olarak :ki . g!"1 kada~ sonra KüçOk Antıtnt devletler J{onseyl :va!ı'k .oı~~tı.". G~üğümü çıkardım. Ce - kuru~' ur. Muvakkat temırıat 36 lira uO 
' etıtıı teyit etmek istedi. Diğer tarar- kaltc .ıktır. Gazetele~ Bek le lsvıçre hü son lçtlmaını yapmıştır. BütUn gazete- ketimın onunu ilikledim. Ve kafamdaki ~ ,. . . ~ " . 
tıı~ ~( Vill tlerl kendilerine bir hO- ktl~etl arası~d ı lkı me~lek:t :rasın· ler bu Konseyin faidcll kararlarından şapk..'l.yı kafama yasd1k yaparak kerevetin G - _Ta ıp erı~ 1h:ıle ıgu ' ':. beled~ye-
~t ~ . ye . . 1 1 k t d dakı ekonomık meselelerı gorOş . cekle- k b t fik d 1 tl i üzerine uzanıverdim Orada öylece uyu _ deki komısyon:ı ır.uracıı t rı ıuııırnu ıtan 
,~~ -... "dıler. Millı ıı bir lğ on e e- rini yazıyorlar. bahsetme te ve u mut e eve er n 1 · olunu!'. (No . :JOO) 

3
.
1 'Unun eae!'l olan Aragon mDdafaa 1 ·ıt · ·· d f' ydkdigerlerina karşı olan bağlılıklarının ~up kalmı:şun. . . 

~ k.endiblldiğlne kararlar verdi. ngı erenın mu a aa ehemmiyetlerlni tebaıüz ettirmektedirler.! Bu uyku ne kadaT stirdü ib!lmıyorum . F... . /Jefl'<Iİ,l'j(' Ff'11 
~ Côrnınyor ki düşman karşısında vaziyeti A .k ··ı .. l 1 ' Fakat o rahatsız yerde, kuru t-ahtaların . ../ -' il J il JJJ 
~"qllri.tetcı 1 • tam bir dahili te- skerh te o muş sayı an aı ,üzerinde, örtüsüz, yastıksız pe.rtşan bir IJlliı•tJsinth~n: 
ııttil> t...· spanya Londrtt, 6 (A. A.) - Harbiye ne· A k ı· k 34 n .. madde- halde uyuduğum saatlerin lezzetıni haya-

A. '\iltıde oulunuyordu. zaretlnde yapılan toplanbda ihtlyttt 5 er ık anunun ncu ' • 1 - Taş mağazalarla palut meyda· 
~\ıhttık ondan sonra hükOmetcilerln kuvvetleri kuman<' anı, balıhazırda ihtl- stntn ( E) fıkrasının ikinci bendinde ı tımın. soniuna bka:kl·dıarki\llldutab~Y~·~taı. b~ae nı araf:ında 4500 metre muraabb:ıı arna-
~ .. ta ş· . ı • A k ki · her banai b ' r her bır.l b rer a a a ar uyu ... u:;- ,., _ .. _ 
' bttc 1 ıaıalde tutunabildık.lerl şeh r- yat kuvvetlerinin yeni techizat ile mU s ere sev erı vey~ 0 ı 1 kuruları, ne etrafımda bağrışıp Ç1lğrışa _ vut kaldırımmm rnkulup tekrar yapıl-
~1 Qıt' birer düştU: Malaga, Ovyedo, cehbez olduklarını söylemiştir. Hava kıta ve mllessede must~hdem bulun- ı k iskambil oynayan diğer m::ıJıkümların nı ı.sı nçık eksiltm'3 ile ihaleye çtkhrıl-
~ti bao. Ondan sonra Cumheriy~t hü- Nazırı da bugUn lngilterede her türlü dukları . şube kütllklerı!e veya ev-, ~~daları beni uyandı~arnanuştı. m·şt r. · 
''• lbcrkezl Barselona naklettı. Bu- tecbizatı haiz beş ynzden fazla tayya- lerlne ve kom~ularına gelen kıtalarca 1 ö 1 hafif bir uyku ne uyuyordum 2 - Bu işin ke~if bedeli 9~0 liradır. 
~ ~raber tç kavgaların yine ardı re karara-Ahı mevcut olduğunu beyan tastikli mektuplarla sabit veya askerden ki . .. R~;alarımda en güzel ıgünlcrimc alt- 3 - Bu işe ait tahlili fiyat, keşlt, 
lL Şı t~Umedl. etmiştir. . izloll veya~ut sevkle~i ve mektupla~ı J t l. Çocukluğumu ve o sıralarda geQllliş 'bir teı:nt ye hwu~i ş~~tnııme belediye fen 
~ ~ llıclı F'rarkocular ikiye parçalandık- Dem~r Muhafızlardan tarihinden ıtibare beşınci sene hu!Olu- takun va'kıala.rı blitün tafsilli tile görmüş- da resınde görulebılı,.. 
~:buriyet ispanyasının son muka- .. •· .• 'd · t d. ne kadar sağlıklarına veyahut öldukle- tüm. Sanki hayatım ıbaştan lbaşlıyor gfü1 4 - ihale 31 Mayıs 938 Salı gOnü 

tl· \ı l'lni de kırmağa uğraşıyorlar. UÇUilUn ı amı ıs en ı rine dair bir haber gelmediği Bele:liye- Iezretll idi. o uykunun ve o rUyalann hiç Stıut 15 de belediye dairesindeki komis-
i' ~ttı,'lctında ve zamanında, düşman BUkreş, 7 (A. A.) - Dün bük.O.met lerin ve ihtiyar heyetlerinin idare ~e- ibitmcmesini isterdim. Fakat. .. yon tarafından yııpılı:caktıl". 
~ \'~ Yekpare bir götüs halinde çı- aşağıdaki tebliki neşretmiştir. 3 ncü Ko- yellerinden tasJikli şahadetnamelerl ıle ıcahvaltı.. ;:; - Muvakkat teminat 74 lira 25 
~ ıtı tt Yerde, blrblrlerlle itişip kakışan- lordu askeri Müddei Umumiliğince de- anlaşılmış olanlar askerde ölmOş sayı- Kuvvetliı bir kol omuzumdan yaka - kuruştur. 

,~~r bir gQn postun kimseye kalma· mir muhafız partisi reislerinden 3 kişi- lacağı • tasrih edilmiştir. Bu bükme 
1 
ı::ı.mış silkeliyordu. Uyandım ve !birdenbire 6 - Tali?lerin yol işlerinde çalış-

/ ~ ~rurler~, bu feci akibetl bir az pin idamı talep etmiştir. Suçlular elle- göre müracaatların ve nUfusca kayıtların 
1 
yeııimde doğruldum . Sakallı ıgüler yüzlU mı~ _?lınal~rı şarttır . . 

~ ellerlle hazırlamış oldukları- rindekl vesalkden bahsetmişler, mah- yapılm2sı ve şubelere de kayıt dUşU- ıbir adam yanımda dikilmiş duruyordu. ı - Tliltplerin ıhale günU komls-
;J ' \lftutaııyacaklardır. keme de tekrar bu cihetlerin müzakere· rülmesl Dahiliye Vekaletinden vilayat-} - Bu ne uykusu arıkadaş ... Uyku has- yona müracaatları !Uzumu ilan olunur. 

DIPLOM~ r sine karar vermittir. lere bild1rilmi1tir. ta.lığına mı tutuldun yoba öldün ınü?.,. (No. 298) 3-1 

(Arkası var) 
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Erzurum Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Sıra H.,,ı. Bina 
No. :-.io. No. 

1 3 3 
2 3 3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

3 4 

4 

5 
6 
6 

7 
7 

8 

8 
8 
6 
4 

4 

2 
13 

Gayri menkulün cin~i 
Numune evi üst kat 

> > alt kat 
> 

> 

> alt kat 
> üst kat 

Ga.)'rimenkulün mevkii 
htan:bUl ıua.pısı cadde& 

> > > 

> 

> > > 
> 

> 

> alt ve üst kat 
> alt kat ... 

> 
> 

> 

> 

> 
., 

> 

> 

• 

> ü .. ;t kat 
> alt kat . 
, list kat 
> alt kat 

.. 
> > 

> 
> 

Eski kirası 
Lira 
125 
125 
l!l5 

125 
250 
125 
125 
12;j 

1!l5 
1~5 

11 8 13 > > ... üst kat > • > 130 
Hmtı ii ::rareye ait olup bağlı li.stctle yazılı Nümune evler~nin 938 yılı !carl:l :ı 

6 :\Iayıs 938 gününden :.tıiıbarcn 19 ıgijn müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Bn 
evlerin ic:ır ihale·: 25/ 5/ 938 çar.şamba günü saat 14 te VU~yet Daimi Encümenltıde 
lı!ı.ak ed~~ecektir. Ta:liplerin Encümen kalemine müracaat etmelen 

No. 2!i7) 4 - 1 

Erzurum Belediye Riyasetinden: 

,.. .. ,. 

Dükkan No. 
104 
102 
100 
98 
96 
94 
92 
90 

4 
22 
17 
14 
9 

Mevkii 
Nalbantlarda 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 
> 
> 

> 

> 

' Kale bpısında yeni inşa edilen 
dllkka.n. 

. .... 
·-·~ 

Dükkan No. 
176 
174 
166 
164 

162 
160 
240 
232 
222 
216 
214 
218 

11 

Mevkii 
Tetbıiz kapısında 

> 

> 
> 

• 
> 
, 
> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Güreli kapısında Er 

211:nca.n kapısında Gez 
•köyünde lcalhve Ka -
vak maihallesinde iki 
tarla ~al.e lcapı.sında 
-Otla 

Yukarıda cins ve numaraları yazılı Belediyeye ait akarat 1 Maıyıs 938 ta:riJıin-
den itibaren bir ay iQinde pazarlıkla icara verileceği u~ -0l•unuı. (No. 295) 

Trabzon Vilayeti Defterdarlığından: 
' 

i\Iahallesi Sokağı 

;;ıı:t -·-·· 
Iskender P . Meydan c. 

' 
.. ı 

1. '<:)o 

Varidat kapı 
Nevi 

67) 
69) 

f ... , 

Tapunun No. 

Mayıs 937 161 

Hududu haıırası 

Üç taırafı yol bir 
tarafı Ne:mu o -
ğulllarının Cl -
han oteli ile 
mahdut 

ooGu 
İMAR BİRLiGi BAŞKANLIGINDAN : 
Ilıca nahiye merkezlode üç Kaplıca 

Ilıca ntthlye merkezinde 9 banyo ve nst 
katındaki otel. 

Üçüncü Umumi MIHettlşlik binaları 
grubu sahasında ı numaralı ev. 

ÜçtıncU. umumt Müfettişlik binaları 

ırubU sahasındaki 2 numaralı ev. 
Nü mu ne hastanesi altındaki 6 dai · 

reli apartmanın her datresi ayrı, ayrı. 

imar birliğine liit yukarıda yazılı 
rayrı menkuller açık: artırma usuliyle 
kiraya verilecektir. 

Muvakkat teminat : Muhammen be
delin yUzde yedi buçuğudur. 

Kira mtıddeti : 1 Haziran 1938 den 
itibaren 31 Mayıs 1939 günü akşamına 

kadar. 
Artırma müddeti: 1l Nisan 1938 

den itibaren bir aydır. 

İhal03s( : 11 Mayıs 1938 
günn saat 15 de Belediye 
imar Birlltl idare hey'etince 
tır. 

Çarşamba 

binasında 
yapılacak-

Kira şartnamesi İmar Birliği mtbt
eebcsinde ~örülebillr. 

( No. 232 ) 4-4 -
Erzur11 m rdlili!Jinde11 : 

Erzurum Vilayeti için Şevrole mar
ka bit hizmet otomobilinin lihnması 
29-4-938 gUnOnden itibaren 15 gtın müd· 
detle açık: eksiltmeye konulmuşdur. Mu 
hemmen bedeli (2500) lira ve muvak
kat teminatı (188) liradır. Bunun ihalesi 
13-5 938 Cuma güntı saat 14 de VilAyet 
daimi encümeninde yapılacaktır. Talip
lerin encümen kalemine müracnat et-
meleri ilin olunur. (No: 273) 4-3 

.Er:.llrum 11olili{ji11df'll : 
Kopdağının vilayet hududu dahilin· 

de ( 1498 ) lira ( 40 ) kuruş bedeli ke
şltlt Kop karakolunun betonarme Çttti 
inşaatı açık eksiltme usulü ile eksiltme· 
ye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 11 Mayis 938 Çar· 
ıamba gOnU saat 14 de hükQmet kona· 
ğı içinde narıa mUdUrlUk odasında ya
pılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat ( 112 ) lira 
( 50 ) kuruştur . 

3 - istekliler bu işin evrakı fenni
y~slnl nafıa müdUrlüğ'llnde okuya bilir
ler. 

8 .\IAYİS 1938 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: & 
1 - Erzurum BaşmUdnrlUğüne bağlı Ağrı, Tutak, Aleşgirt, Bayazıt, DIY'~ 

Tercan, Tortum, Oltu, Hınıs, Hasankale, ispir, Aşkale idarelerile Trabzon,.~· 
Bitlis Başmüdürlüklerile Van MOdürlOğUne Erzurumdan bir sene zarfında. • 1' 
edilecek mevaddt inhisariye vesairenin nakil işi 2n - 4 - 938 gününden ıtlb9 f' 
yirmi gün müddetle ve kapalı zart usulile ve kapa'ı zarf usulile mnnak•" 

konulmuşt~r. ' 
2 - ihale 16 - 5 - 938 tarihine tesadlH eden Pazartesi gU.nU saat ( 15) 

Erzurum İnhisarlar BaşmüdOrlüğünde yapılacaktır. ~ Of , 
3 - Taliplerin muhammen teminat miktarı olan ( 600) lirayı ihale rıı0 lÇı 

den evvel İnhisarlar veznesine vermeleri lazımdır. ,,t J 
4 - Talipler şartnameyi görmek için hergOn Erzurum lnhlsarlar · 8lf \la 

dUrlUğU satış şubesine mllracaat edebilirler. (1 
5 - Teklif mekiupları kırmız\ mumla mühUrlU olarak ikinci maddede 

terilen saattan evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri lılıımdır. 
Postada vukubulan gecikmeler kabul edilmez 

{ No. 256) 
~ı 

4 - 4~ ~a 

---------------------------------------------------------- 1 ~ 
Bayburt askeri satın alma komisyonund~ ..., 

Altı bin kilo gazyağ'ı, otuz bin ktlo patates, Uç bin kilo sade ya~, dört J 
ikiyüz ktlo sabu,,, yedi bin bPşyüz kilo pirinç, on beş bin k:lo kuru fasuıya 
eksiltmeye konulmuştur. ~" 

Gaz yağının tabmin bedeli bin üçyDz yirmi lira ilh leminatı dok san °0 rl_ 
iradlr. egsiltmesl 23 - Mayıs - 938 Pazartesi saat on altıda dar. Pttttltesin tııll 11; 

bedeli bin iki yllz lira ilk trm:na'.ı doksıın liradır. Ekslıtmest 23 - Meııs ~ 
PazJrtesi saat ond.ıdır. Sa:le yağın tahmin bedelt iki bin dört yüz.,Hra ilk te tİ 
180 lirad; r. Eksilmesi 2! - :\fayıs - 938 Salı günU saat ondadır. SabunUJI t~ 
mln bedeli bln beş ytız doksan altı lira ilk teminatı yüz on dokuz lira ~e ti 
kurı ş ur. Eksiltmeı:.i 2B - Mtıyi3 - 938 Pazartesi saat ondadır. Pirincin tahIP111 ıııt 
deli bin sekiı; yllz vetmiş bes li.ta ilk Lemloatı yllz kırk lira aitmiş beş kurııt e 

r 

> Han 

71) 
'73) 
75 

162 

> 178 E!Wak caddesin
de 276 numara
lı var 

Princin tk:;iltmesi 23 May.1s 938 Par.rtesi saat on dörtted\r. yır' 
Kul'U f <l&ulyanın labmin b3deli bin üç yüz elli lira ilk teminatı ytız bir ura f)sil' 
beş k:uru~t\l-. El{silfınesi ?3 - Mayış - 938 Pazartesi sııat on beştedir. l ır' 
meler Baybur .ta askeri sat•naiına komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler""' 
gUn komisyonda ı.{Öriilebllir. Aç k eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saat Y'_ 
komisyonda hulu"lm' ları, k 'tpnlı zarrıa eksiltmeye gireceklerinde tE' klif oıeıı.tıJ~ 
rını belli gün ve saattan bir stı.at evvel komisyon başkanlığına vermlt veya • ' 
a ile göndermiş bulunmaları ilan ch.ınur. (No. 277) 

4 
/ 

4 - İstekliler Tic11ret odası vesika
itle blrlikte bu gibi işlerde ehliyeti ~~ f~ 

duğ'una dair nafıa mUdUrlllğünden alın- Erzurum 
mış vesikasHe yukarda birirıcl maddede 

1 

Vilayeti Daimi Encümenindefl' 
yazılı gün ve saatla nafıa müdUrlülc oda Sıra H. ~ı. Bina 

No. 
22 
24 
30 
32 
34 
:rn 
38 
40 
42 
44 
46 

> ) Mağam 77 
79 
81 

83 

> 163 

164 
165 
166 
167 

sında teşfkkül Pden komisyon riyaseti No. No. 
> > > > 

) 

ne müracaat etmel, ri ilan olunur. 12 14 Mağaza 
> > > 80 > , > ( No. 265 ) 4 - 4 13 15 > 

Eski Mal meydanı caddesinde 47 
> 

> Esvak 

> > > 

> • , > 

> 

> > > 

> > > 

> > 

> > , 
, > 

264 

266 
268 

270 

272 
274 

278) 
280) 
282 
284 
276 

> 

> 

> 

> 

) 

> 

168 
169 
170 
172 
171 

174) 
175) 
176 
177 
173 

~eti mu -
1hammenesl 
Lira. 
(25000) 

ı - Trabzon Beı!cıiye dairesi karşısında kain Anadolu ham namile maıruf yu
}rn.nda miıfredat ve evsafı yazılı taıhtanl 18 mağaza fevkant 16 oda maa a.rdi'yeyi 
mUştcmil e:'bniyc ıbedeU peşinen tediye eıdilmek ;Şartile satılacaktır. 

~ - İhale 24/Mayıs/938 tarthine mü- -adif salı gitnü saat 16 da Tra'i:z'.:>n def -
t erdarlığmda yapılacaktır. 

3 ~ Satl.:i kapalı zarf us-ulile yapılacağından % 7,5 teminat aılcç.e::>i olan (1875) 
ı:r:ılık teminat mektutile teklif mektupları arttınnanın açılma saatindan bir saa. 
evveUne (saat 15 şe) kadar Defterdarhkta müteşekkil ko:rnfsyon Tedslne makıbuz 
muknb:1!mle verilecektir. 

Posta ile gönderilenler de aynı S'.Hıttekomisyonda .bulundurulacaktır. Gerek pos
tada ve gere'k. sair suretlerle vaki gecikmeler kabul edilmlfyeceık.tir. 

4 -· Fazla izaıhat almak ve şartnameyi görmek tstiyenler.in defterdarlığa mü -
racaat etmeleri Uan olıunur. (No. 275) 4 - 1 

tl·zuı·um ı ·;ıdyet lJaimi 
E11f·iime11iıuf,;ıı : 

Erzurum, Tortum yolunun Hınısıe, 

Tutaı '( arasınl:l nakledilecdk ohm yol 
kenarıode 342 metre mikı1p taş nakli
yatı 919 lira 98 kuruş bedeli keşir mu
kabilinde pazarlık suretile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 11 Mayıs 938 Çar
şanba gonn saat 14 ue daimi enunmen 
odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 609 
liradır. 

3 - Evrakı fennlyesiP-i oku nak is-
teyen istekliler Vilayet daimt encUme
nlnde okuya bilirler. 

4 - htekliler ticar~t odası vş be 
lediye idaresine kayitli olduklarına dair 
ves\kalariyle birlikte birinci madde de 
ya:ılı glln ve snalta Vilayet dai1Di encü
mı; nine murecııat etmeleri ila.n olunur. 

(No. 292) 4·2 

Erzıu·unı 1 1il<İ.tJClİ dol nd 
Encünwıauoe-;, . 

~rzurumun hastaneler caddesinde 
hususi muhasebeye ait Numune evinin 
( 1499 ) lira ( 41 ) kuruş bedeli keşifli 

Gu .. mu·· şhane Nafıa M·· d .. ı·· ..., ·· d bahçe dlvarlarmın yenider. inşası acık u ur ugun en : eksiltme usulu ile eksiltmeye konulmuş-
. tur. 

Kaprtlı Zar( r.~uli,1jle Ek~ilınw ll<iuı 1 - Eksiltme 10 Mayıs 938 sah 

1 - hksiltweya konulan iş: GDmQşhane Vilayetinin Pirahmet, K~lkit, Pö9ke g.nnn saat.14 de hOkO.~et konağı içinde 
Erzincan yolunun muhtelif kilometrelerlode yaptırılacak 38 adet Betonarme Men- vılAyet daımi encnmenmde yapılacakbr. 
re:ı: inşaatı olup bedeli lrnş'i 17697 lira 23 kuruştur. 2 - Muvakkat teminatı ( 112 ) lira 

·> • { 50 ) kuruştur. 
_ - Bu işe alt şartname ve evrak şunlerd ır . 3 ı t kili b i · k t t · . - s e er u şın evra ı enn yesı-
A - Eksıltme şart~amesl ol vilayet delmt encümenile narla mil· 
fl - ~ukavele ~rOjeS~ ', , . dQrlütU.nde okuyabilirler. 
S - Narı~ lşlerı ş~raıtı l2m~mıyes~.. . 4 - İstekliler birinci maddede yazı· 
1 > - Tesvıye turabıre ve kargltr ınşaatma aıt fenni ıartname. h gnn ve saatta ticaret odası vesikasile 
E - Hususi şıırtname, keşif cedveli metraj cedveli, isteyenler bunları On- blrHkte bu gibi işlerde ehliyeti olduğu-

mü ,ane Nafıa müdürlüğünden alabilirler na dair nafıa müdürlüğünden alınmış 
3 - Eksiltme 23 Mayıs 938 Pazartesi gUnU saat 15 de vesikasile vilAyet daimt encümenine mU· 
4 - Eksiltme kapalı zart usullyle yapılacaktır. racaat etmeleri ilan olunur. 
5 - Ekstltmeye girebilmek için isteklinin 1328 lira muvakkat teminat ver· ' ( No. 264: ) 4 - 4 

mesi bmıd .. n b~şks t c uet odası vegikası ve Nafıa ytıks9k bakaııbğının müteab
hllllk ves'kasını gö termesi şaı ttır. 

Sa.hlp ve Başmuha.rrlri 
CİHAD BABAN 

6 - Teklif mektup1arı UcU?:cll madde yazılı saatlan bir saat evveline kadar 
GUmüşhene Nafıa müdürlOğUode teşekkül edecC'k komisyona makbuz mukabilin- umumi neşriyatı idare eden Yazı İşleri 
~e verilmiı olacaktır. Postada vukubulacıık gecikmeler kabul edllmes. Müdürü: Bahadır DULGER 

(No. 29~) 4 1 
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23 25- 48 > > > > > 

24 26 60/ 62 > > > > > 

70 
50 
60 
55 
70 
75 
44 
71 
75 

300 

25 27 l > Ta~ Mağazalar caddesi 250 
26 29 5 > > > > 200 
21 30 7 • , > > ıoo 
28 31 9 > > > > 200 
29 32 11 > > > > 200 
30 33 13 > > > > 120 
31 34 15 > > > > 1 :zo 
32 :~5 17 > > > > ı 20 
3~ 36 19 > > > > 80 
34 38 23 > > > > 80 

35 39 25 > > > > ı20 
36 40 27 > > > > ı20 
37 41 29 > > > > ı20 
38 42 31 > > > > 60 
39 43 33 > > > > 2()0 
40 45 37 > > > > 200 
41 46 39 > > > > 200 
42 47 41 , > • 2sı 

43 89 32 Kereste dUkk~nı Ardahan kapısı caddesi 40 
44 90 30 > > > > > 40 
45 91 28 > > > > > fO 
46 92 26 > > > > > 40 
47 93 24 > > > > > 40 
48 94 22 > > > > > fO 
49 95 20 > • > > > fO 
50 96 18 > > > > > 40 
51 97 16 > > > > ) ,o 
52 98 14 > > > > > fO 
53 99 12 > > > > > 40 
54 100 10 > :t > ) > fO 
55 101 8 > ) > > > fO 
56 102 6 > • > > > > 40 
57 103 4 > > > > > fO 
58 104 2 > ) > > > 40 
59 107 O Ev Kavak mahallesi ıo -~ ' 
60 1oa s Ev , > ıo ır 
Hususı idareye aid olup mevki ve evsafı yazılı mağaza ve dükkAnıar~atV 

yılı icarları 26/ 4/ 938 g~nünden ltLbaren 15 gün müddetle aç~k artır.maya.~ ,J 
mıştır. Mayısın 11 inci çarşamba günü Vilfi.yet Da1ml Encümeninde JJıa}eıeri 
ıacaktır. İsteklilerin Encümen kale-mlne müracaat etmeleri UA.n olunur. 

_., ....... _._~--. (No, aoa1 • • 


