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Çeker ac r arın yerlerini orlar 
Japonların cenubi çine yürüyüşü 
ingilterede büyük endişe uyandırdı 

-----

Almanya ile 
imzalanan 

Müzakere er dü 1 ·nkitaa 
uğradı, Macc. :rlar 4 Başve
kile üracaat 'e ecekler 

kredi mukavelesi 
Sü 
p 1 

t 
ili 

8 
ıntak lar!nda 

i_. yapa!.~.a:;acak 
Enternasyonal komisyon çizdis?i hududu 
kati Alman-Çek hududu olarak iJan elti 

A lmanya ile TürJ.dyf' Cü"ıhuri
yt:ti arasırıda 150 milyon 

lllarklık bır kredi muka\ elesiııin An
karada imza ,dıldiğiııi, mukaveleyi 
AJmanya namıoa i c:. zalayan mill i 
iktısat Naıirı doktor Funk'.,n mem
leketine döudüğüaü yazmıştı k. 

Yakalar pek canlı olarak gö3ter
IDİşlir ki, milletler arası münasebet
lerde yüksek şahsiyetlerin bizzat 
teanas ef meleri daima muvaffalnyetli 
lltticeler vcrmeL.tedir. Dı>ktor Funk 
bugün Almanyada e.ıı iltri gelen 1 

Yüksek şahsiyetlerden biridir ve 1 
Alnıan bilkiımeti dahilindeki kud
retli salibiyetlerden birini temsil 
tder. Tam bir iktısatcı olarak hidi
•eleri daima ameli tarafından görür ' 
Ve öyle tahlil eder. Onun bu karelr

Budapeşte 14 - İyi habC':· alan menbalardan bil
dirildiğine göre, Macar - Çek konuşmaları dün in
kitaa ogramış ve Macar heyeti Çekoslovakyadan 
Peşt~ye dönmüştür. 

lı {/ilfertnin uzak şnrkt•ti en mülı/m bir den;z u.m i 

ün devletlerin e 
o hOkümeti n 

bbüs eb lu 

,\'ı ngtıı ı r 

• 
rı 

Macaristan hükumeti 
haletmek Üzere dörtlere 
rundadır. 

Çekoslovakya ile ihtilafı 
müracaat etmek tasavvu-

.. 
~n-

~ 

Pr11t 14 - Südet muıtnhs•n ın tı h· 
ı fye ve 1: g d fş !rf konlrol etm'ş olan bey-

r ntlmHel ıı.omlsyon bir rıspor r,eş rt tml tı · 
t r. 

ltridir k;, führerin itimadını temin i J ;-ı po nlar aylardan heri aln1ağa uğruşlıkl ' rı <: ıı ilerin 
·etnıiştir. Doktor Funk'uo AJman lıü k fı n1ct ıuerkezi olan lJankecyu ?-a pt t' l 1 r 
~ktiı~diyabnın kuv~e~en.mesinde <>.,y- T -kf-0, 1-3 +4: -A J _ J • on ordu ptitNktıı r. ti«> / . " z J n 
adıgı rol çok muhimdır. su , ü k n· lld n c nutıı Çine doğ u, do· ıı~ r bomhardım m ı \ y hergUo 
.. Bugün Almanyada iktidar mev- :rıan ı s d '. c!.er.b.den aynı ~edtft3 dot- Kanton - llonl:ong- ) Oluiı , e ri 1 uçmak· 

~llni elinde tutan milli fırka, daha ru V n ş t ır s tzıda } c nrr.uş 'c hare· ıa ve sulıay , bonı 1 li·c ı l'U ctcuck· 
lıeaınz kuvretlenmeğe çalıştığı !iıra- k. ta gcçmı~tır. ~ ı edJr. . . . 
'-d d kt F k H'tl • 'kt • .J •p:>n Harbiye Neız trı matbu!' t be Hıv s ıııaı:· sının I\ ı h'"r " t ö .-., .., a o or un ı erın ı ısa.. . 
llaü '. • • . • I _ h k yanaıta t u aaıırak ezcnmle dem iştir ki : .cenubt Çıne yApılan h ~rt ka· "'~ ~ en ~u 

ıavuı ıdı. Alman iktısatçı ıgı a - - J &pon ordusu ıa ·afındıı" ~lmdly h 1 mat s <ı tla h z ı rl nm ş ır : 
k111daki fikir ve kanaatlerini gazte- kadar yvpı an taarruz ve hneketlt r bfzlm 1 - D:p1owattk hak 11ndıı n !(,, nton 
!erde ve mecmualarda müdafaa eden için ı az.m i &len m.ıksach turılne kaff idi. 'a Çının alakasını ke.sınt k , ~ u4r ci ıu.
Pek çok yazılar neşrdmişti. Bugünkü Fakatibu so ;ı taarıuz.d ıı hedtfı miz. .Japon t rllrnya nıAııt o!muk. 
~laaanyayı doğuran fırkanın daha hareUlını muvıftakiyetlc aona eıdh- 1 ~ - Buraya sı v · e i'en hvf'etlctle 
ilk l d "lı" -k .. mek ve Çin topraklarındt\ çevrllcn ya- ( n .. ,,amı :J ıincade ı zaman ar a en mu ım ru nu , 
ol, b" .. .. b" . d .. bnncı ftrıtlrlkalara tamıı.mllo mAnl o.· 

• il ır zatın guoun ırın e en mu· n:ıaktır. 

lıi._ bir vaıifenio başına getirilmesi Ba barak.Altan ıonı a erıtfrfhcıb r 
ttbjj idi. yeı J11rtn l dt~l;Urcce'&lor ve ceııubl Çin· 

Doktor Funk ayni umanda ga- de yapıb.cal olen bu huekAt matlop 

lttecilikten yetişmiş bir devlet ads- hedefine varacaktır. Gazdelere göre: Umumi nizamı alakadar eden 
'-tdır G L . ·- e .. d Bu b re"t tlt ıuk erf bir maksat teminin bahi•ler üzerindeki löübaliliğimiz, · eçen ayıpçıg 1 rgısın e den ziyade t~ia siyasi ve kaıt b'r su-
kcllt bi gazetecilerle basbibal eder- re,te nEıtfcelcndlrllmes'nt ttm'n için ya· hemen hemen yenmek imkanını 
en, şöyte ıöy)emişti: bulamadıtımız en büyük zafımız· 

FIKRA: 

Keyif bu ... 

- Almaoyada büyük makamla- ~--::- --ı dır. 
11

'- ve vazifelerin başında bulunan Dofu Sinemaaında tiyatro ıey-
~d•11aların hemen hepsi, mazilerinden retmığe giderseniz bu fikrimde ne 
tlıaederlerken, bir azacık olsun, kadar hahlı olduğumu anlaraınız. 

nu r.ı:r.oıd a l omlsyon tuı:fmdıtn 5 
f«"şrlnleneıde tcsbit flrlil a:ıfş otan Südet 
lıududunan kal'A hudud olduğa b!ldlrlJ. 
11ek t•d fr. 

Bu bı: d .ıl hıH ic'~ de hlÇ' blr noktad 
Pi'ebl!It yep• lmıısına komisyon roklat 
'\HZa1 ınca lüıu ıı yil\ lur. Kom isyon der· 
lıal hudud tef~rruat ını da tesblte bıış1a· 
yacak.lır. 

Südrt mınla\i asında ve mtıtealdben 
Ç· koslov.akya tc p ·2kluınd1t kalını~ o!on 
Ç~klerln ta">'at t"irında l hak.hıyarı tarı· 
ınak lç1n bir anhı15mR y11 pıbıas 1rıa ve 
ou husnıtıt bir Al:nan - Çek muhtelif 
o: oml.syo 1u ı te~ın tdllmt s'ne iblfynç 
g öster lime ktedlr . 

BÜYÜK RÖPORTAJ 

m1(jı zr.lanna d.ı ".~ı ns ı_ rahurli 

• nnğozas ıc ı ,, d.'y e ltımJ:ı. vuruldu 

DOGU 51 ~ IRLA RIND 
BER GEZH~~TI 

Yazan: Bahadır DÜLGER 
20 -

Sovyethududu :•z~tecilik yapmış oldukJaıını ifti · Duvara koalwca iki leuha aa· 

l'ktl. aöylerler. Onun için gaıehci- mrılar: Hüdutla artık koskoca bir ınemleket bHnıiş ülUl' Ol'. 
~ ~ıı yükseğe çıkan bir adamın « Sigara içnıek memnudur >• 

1 
thı iftihar edeceği şerefli bir mes· ............ Leuha defil, varakı mihri vefa Köprüdeki kiiçük bir l<apuyu tıçJını~llJ 1 • 

1 

ektir. aanki ... Ne kim•enin okuduğu ne başka öJkeye gPÇiyorsun uz 
lt Çocukluğunda papas olmak ister· de dinlediği var. Orada bir Bele- Gidecr~im lz yol Hı kıa 19 ~ i ometre vt t battı Rusla ı la aramıziatl budcdu 
tn, gazeteci olan, en sonra da Al· diye memuru Belediyenin bu emri- ~mnuı, Jğı:iır, Maı k.ra a r ası tım kırk t şkll ediyor. 

"•aaya gibi mühim bir devletin iktı· ni dinletmek için kon ter i~inde beı rl&ktka sürüyJr. Bir kaç zOz m()lre·I Mark.arada hudud nıubıalızları01n, llt işlerini ele alan doktor Funk'un kalıyor ve ehseriyetle de dürüşt ie b~r ~ozu 'muş bir t2lı ta köprüvc, h .. :- gü m: Ok o:;ec:ıurlarıaı rı oturmıeuna yara· 
t Grkiye . ile Almanya arasındaki ik· muamelelerle karıılaşt)'Or. dulc ılbt de tini· şmfş Mr çökün~ üye rnıı · ya n bi r b ç b!nadan ba,lta bir fey yok. 
''•t i~lerioi ehemmiyetle telakki el- G l d b. k B 1 d" baklı::zlt teıadüt tıdlyoruz . ll ~ r drfısındıı A a " Ilı ırim1 ki demir köprü ii;ı ortu 

1'l -ı: ~~en ~r e ır a ıa~, e e 'Y_e durm k, Jtlrıa i le Y•Waş yavaş Hra ha uı · TU·k bu udunun w Judur. R r :n1n yarı 1 erneıine imkan yoktu. Meclı~ı aza "~'?~etlerınden b_ır , zı bu mad11lardan atlstmak fc 11 p e diyor. s ı l>lzi w, v~ ııs ı lıe Husrnrı ı .. Araddl 
İstihsal maddeleri göz onuııe tane11 de tesellıaını baıkalarının OH manzarı.s nı h'ç detlştlrm • d '. 11 p bu mü!klyot t.ı r lı.:.ını bl l ı etmı;k için köp· 

'.hllıtıa, Türkiye ile Alm ııya birbi· tütün icmekte olmaaında bularak 1 
t yaı şeyler . .. P•molr, tek tük ı ğ1 çlar. r :ı rıün Hus tırar ı k ırmız ı ya, 'l\ırt tar•fı 

tııı · , 1 • 1 tımamlayan bir camla manza- .Japon E.'l~l' -krl i ı reu; J(onoge •İgaraaını tellendiriyordu. Bu •ıra· ve 8f ğ arknmızd.a Ağcı daaı .. açı c g · ı re · srd bo 111n ın ş , o : t ı dakl klpı 
l'•.•ı arzederler. Tekııiği çok ilerle- da yanındaki kücük kızı: ı Bize arkadaşlık eden iğ ırlı bi r do!ıı : kapal ı V•' kl : l t lıl Bir Tn k ı ö lttclal omu· 
lbıt ıınuızzam bir sana)İ uıcmlakt:li Diğe r taraf lan <la Almanyanın mem- _ Baba bob~ di e seslendi - htP, dedi, Markara gözii~ı n :ur da aılah• , ıot 'c v~l ur rdımlarla köpdl 
Ola k · · ~ h il b k d ' ' y S 'ı Uzakta bol bir l'!~ttçlı k tan ba~ka blı uzerlnde r.ö,et 1 ekleyJr. Bıı:, refakıt 
l il Almanyanın iptıdai maddelere le etimiz~c ye tış n z ı aı ma su ere . a uvarda ~e .yazıyor: igara şey srörmeyoru7.. B' r budurla y t1 klt· edenlerden l lr'ne: 0 
lll ibtiyacı atik ardı. ıbtiyc.cı ~~ikardır. ıfmek memnu ımıı. .. 1 şan adam , hımen hudodıı aş&r a~maı - Bu kııpı b ç açılmaz mı? D'ye 

Türkiye ise as ı rların ihmal elliği An~cırada imz 1 edile'l mukavele Küfük kız büyük bir ders veri· hu şeyin değtıeç~aı Z"hab nıt l.:ııpı l ıyor . aoıd~m 
10Praldarını imar etmek ilzere büyiik bu ihtiyaçlan karşılaşbrdığı ve ta· ) 'ordu amma, babaıı bunun pek Saııkl bir nehrin blr kcnarlle ö!lür sa rıl! - Aç l ı r, ded ı~r. E<s•r!!'•· iki ta· 
''Yret)•r 511fetmektedir. Memlekette mamladı ğı gıbi, ıki o:eııı !eket araıın· farkına varamadı ve gözlerini arr s rıda esulı bir fa rk mevcut olabilir· .ar al1awlıınnın konuvmas.ı.ıı lr.ap elU· 
''"•yi ailtikçe teessüs ve inkişaf ı daki siyasi münast betlerin de daha mahmurluhla •üzerek cubutunu mfı gl?I •. Tahta ular bir köprün On ba· ren haller zuhur eder. O zaman konut· 
'd' • d k 1 b • J • ',.,, J • şında gt llp durduk. Ve ol o:nobl~den in· ı msyı 1.steyen tarar çan ~·11lar11K ı u aızq-

1Yor. Bunları yaparken, sanayii ziya e uvvet enm• ıine biç şüp eaız tüttürmekte uevam fltı ... ne uenır dik.. . ııund an ci'~er tarafı h • b11 dar r dn. t<r p ter 
ç?k ilerlemiş bir memleketin tekni· ' yaıdım edecektir. keyif bu... Aras nehıi duıduğumuz yerJen elU aoılır ve zıbitlcr lll tap& arasındaki l>tJ• 

lı1ae ve bilJiıine ihtiyacımız vardı.J n n 1 V Bahadar DÜLGER altı1111 metre ötede. Ve bu nebrln T4l· ( Arhnıı 2 incit#•) 
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Köylüler 
davalarç 

a asındaki 
uk görülecek 

Rakamlarla 'fiirkive 

Hapisaneler 
Adl"vı:ı vekllim'ı, 938 büdcesl dola 

ylrlyl~ Kwmuta ~ 'Ja yeni . kan uolarımızı 
anlatırke":J, • B!z ın eaytleriınladeD birisi 
bir suçluyu ceuıland rma~ ve hakkı te
min etın'!'ık oldur u kadar suç'u sayısını 

Büyük Röportajımız 

Doğu sınırlarında 
bir gezinti Yeni köy kanunua gö e, encümen ere 

bazı karar almnk stılah ıyeti verıl cek 
nııtm11k ve k dar:n sgvklyltkanunu ce· (Baı tarafı ı incide) Bundan da çekfııfyuduaı. SoraeıQım 6u· 

HnkO.met, yeni h• z rlamış oldcğll hl OzMlne mubaktime gö ü'erek hük:üırı z•ya çarplm1ık.larını ulAtı edenk cemi ne'mllel sabada bfrblrlerlle konuşu r lar allere cenp alamımakJı ğııa, f'Ul tc.:1 
it.Oy kanunu p •ojestnde, k öylünüTT muay· verilecektir . yete, memlekete fay talı b'r b11lc i'etfr· Kapılar tekrar tapuır.. . olduğumu ~hs~tltrlrsem &tnf,mdakU•ıl 
yen hadle• dahlllrdekl ıınlasılmızlık ve, Bu hüln~ ı aleyhinde ÇRğırıldığı bıl· mekıfr. D~ i~tfr. Mtselrnla bu son aar- N9 tıJbaf dfğll mi? fü·dudda artık bit' daha yakalamamak Oztre kıçırmak· 
davalannın meb\r.(!m~lere kfk~I etmtye- de g-6·mıy o klrnıealn itiraz h·kkı olmı- hası , h 1plsaMlerlmlz'n blror ıtlah mQ- kosrcca bir memlekd b1tmft olayor BJr l• ğ.m Uıtfmali Jıuvvetll idi. Oııua fç'o ftf. 
rek köy encümenlerln1e bıılledllm'!ski yacaktır. Kflndlslnden dav ., olunon kim esseıl haline g~tlıllmes'nl gereldı kılmıı kep ıyı ıştın· zını bir u lceden Obürklslne na ile hareket ıtmej',.., yınımdakf'ırl 
kararleıtırmıştır. 1 ao köyd3 yo'ua, dava onun g-elınealne tır. reçlyonunuz. ürlı..Qtmemı ~ 3 ve bllhaaaa meuk lçtıı i• 

Köy ercüıner.f, en d nlara, ka'i eu- bırak lac ldır .. Brakılmas•na razı olmı- Bugüı hııplsa.nelerlmtzdcn b'r 901tu, Markara da çok durmadık bulaomtklı1tıma ntaıtn koDuımı.lc tJr· 
relte bakacak, ku d4val~ rın hlfnaı va yarı davacı mııhtemeye gltaulr.te serbes- birer sıınat ve ıslah evi b1'llntedlr. lm IA-dıra ıüntle dOadUk. Yalnız ~=~::~ •alını Yermek itin bu merakımı r'z'ıme• 
t•mJlz ı olnıadığı g !bl, kararlar d ~rbal l tir. DAva, t yrı ayrı iöylude oturan köv· ralı, Edirne, Bursa, Zorıgu dak, Ankara yolunda dur11rak yeni yapılan iör;man g-. çahı'ım. 
yapılacaktır. ödüııo pıra ı dlü'er .ıaaranndl ~ lolurhsa davba~ı, d k:ndlkı~ h•plsl'nelııl birer mabktl:nlar ceıın•ll evlerini gOıd.-n geçirdik. Yol ke"anna 

ı - Ü.il lir ya ka'1ar n u va e L ğ şa ~ın u un u.- u uf ı ı 

1 
_ 

1 
hk ı..ı Ltl haline koımlmuıtu:. Çık ente•eaan o ın dizi mfş olıın bu uf4k kerpfç yıpılara 

davaları eı cu nt:n ne veya ma emeye i uecea. r. ktl ı t h 8 ' 1 lira a kedar ılım, sdıD', _ _ bir h!dlıe de fUduı: Mah aı ye aya- u'i'arlatandan l'Plon bir çok ıögmen1er 
Fuar puIJarı temamen 

sa 'ıldı ? - 15 ~ d l le d- l r 1 Dava, koy encuınenl hııları arasın- tında çtlı1111anın T8 k.uaoarak namuslu )'erleftlrllecrk •. ııdm fşğal eden en 
lcar, Qcret ve sa re fn .a ıca k ava a ~· da e lur v• yahut lce. dls•nden dan olu- yaıa~a1ıın saadetine nenltr seıbeıt, ha- mühim msaeleıerden bir tu:eaf de bu 

A1ığıdık.• oa.~altr 4a ise öl Y e~·ct , ıu•n v~ya d!lva eden eabıı, kö7 enen yata ~avuftu\rları zamın iyi vat11.nda1 İs~an lılnln muvaftaldyetle yap laaakt~ İzmir rnternuyonal tanı pu!!!.'1 
m.tl l"l tarıfı uz.at trmıya ça · şaCA• ır. 1 I" d b 1 ·me .. ln 1 · yllrt fftlnde va dı•111dı Pnk rı.ı..'--t ı"r · 

, • 
1 

ekil bir ka~ı- men ı:ı zasın an u un ur ve eren ... o!uyorCar. Bir defa mablı. u u o.anııı, •DO olduğu yrrlerdcn bir ta'lesl de Udırmıı.. "' ' ""' A gc " 

Uııııma hallıı de bu unan O k U g<"ıl ke.l!l11 Azaları eksetlyet tetkll etmez· lıleme baU bir lhtiJat halını gelerek li iır ılya t d b' 1 1 llÜf ve bu pulların mno11du tımııne• 
da yazıiauk lırızelaltıııl"f'aıot · r. l ,ııttf· lerıe mublar tar8f.n1u oatırılH"~ dl mütemadlytın hak.im önüne çı"ması na· bu •cıael~ule :~ik eden l.r ıaıetıteb.al a bltmlıtlr Pul kolltkll7onaulırı ltu pufla· 
aadıldarı halde tabllm usu ne '" 4· d '- "' \ il t l ktır k 1 ı a ar o mamaaı ı a-

l Ü 
•a bir karara tıağ· ğe~ crae~ aza ır e amam aı aca . zarfy sini, bilim ll.llplsanclerlaılı te z p tile kabil deflldl. afeltklldeld vasiyeti rı b lmak.tı bir bayii müş'ıtültt ,.akınek· 

ktır. Bu kuarıar da bit olllp Is· u u um er, ' r Y n - etm ft r. ııp sanelf'r m z e ı n u ı iö ·dOkten sonra raoemen fıtnl yakın te, bu vaziyet pulcular ara11•da büyü~ rat ra:ıı o ursa. ete m .. 1 1 B b-k- 1 ti kö ü nya bir ı ı H t ı ı d o JAb Y 

lıy aeıı izi oktnr. kaç kOyUn ahaHsl arasmcfa\r.I davalar v ı tedbirlerinden ıoııra onlar. f ıllt t ve i)"l dın tetkik etmek benim ı~ n bir zaru harckıt teyJJt etml ltubon •k 
tlnaf 'c teıny ~ 

50 
liı a a kadar ö· aplaşaıazlıklar fçln tatbik e1tltc ıUlr bf•ler telkin eden blrtr içtimaı mQea1e· retli . o IDA ö~:eden sonramı tımımlle l H be 1 

1 
• tadar, • 

1 - tO _ıın an y Şeh1rltlerlo ~ ôyldcrle ve köyıoıerln ş@· S-' baııne ıelmlılerdlr, bu ite hasrettim, a r ad 1 mıu göre P . T T . idari 

dilnç2 P:\ıaı~;~:~~ fazla alım, aatım, hlrlllerle olan ~av.ıılım ullal flbl mah· Rakamlara reçlyornz : 926 .. 936 Bundan ı.ır aeu enel Buli••lıtan sinde on bttlncl yıl babr111 olırak • 

1 Ü ti 
ı s11lrc.den alacak dataları. kcınelerde röıulecektir. on bir sen' içlndcı hap'sanelerlmlze rl· dan a-elmlı olan muhaclrlardan bir lna- kıymette yOıltln ve hırt fnkıJlbı hatır"' 

car oıc v Ki{ - 1 1 ·· ül ı.. "'t 1 i l k ı olarak rene 8 kıwmette n Lf ulu• E " ll1 llraııan tu'a olan d4- uy rncumen er nce ~o ece11. ... ren ve çtlı"811 .ııra a t o an n am ar ıu mı Karı yolu üzerinde ınıı edllmlı olan ı ı 1 ı • D P 
valaıdaacu~:~;r:nı bu mı k llnr 8 k öyln- , va'atdan. verllec k örnrklerde~ ve ka- Hyfrl takfbetmfıllr. yeni mahıllede o'oraıaktadırJar. Baraya baaılmaaıaa baılattırılmııtır. CümburIJ•• 
atın lsteklcrl ııe iş\eıe lkl tarafın rızası- y;tlarrndan pul, harç ve 1alre o .arak hiç 926 da hıpluuıye glrenter say.11 bir &11aret Japmtılt n g-O;•menlerle Un. on brohıol yılc.'önQmQııe alt pallat 
le vcı hakem ıurct ı le ba kabllı celı..tir. b.r para alııınııyıcıktır. 32 855 mevkuf, 67.639 mabkt\m ola' ak yakından temu ctmtll çok miaasip 29 birlocl te~rfade, hırt lıkllAbı bahri 

Her kim bıtkaunın çift, !Iat ve e- 100 494 idi Buna mukabil ayni sene için· lu'dum. pulları 2 ikinci teırlndo tedavllfe çıtır•· 
devatın1, ha1van ' da.v.ır a.ğıllaıını,I Akcaabat beledırv• de 32.372 me,kul, 68.761 rl mııbk1l.m Yemekten ıeııra Kara yoluna tıktım lıcaktır. Tedavülde buluaan normal,,,. 
bekçi kulUbeltrlnl kırar, tozar, binek 'J .._. olar•k lOL 138 vataodt>Ş b•plıınedın ve kendııHı konuıabllccıt bir l'Oçımen ta pullarının yırlne kaim ol•ak a .. r• 
ve araba heyvanııı ve ba~ka bir bay- • ç .km f, aeı b ıt hayata kavuımuıtor . aramaıa baıladım. Bu:an tısına tallln b 1 1 vanını her nevl davarını kt11dtn ötdfüür Seçimi de Haplsaueyc giren ve çıkan ara alt yardımları nıdır. Ben konoıaoak bir Ilı maaı kararlııtırılan 19 lrıymıtt•i 
bot azlar, ıaıkaılar veya b~ıkaeıı ııı em 1 olan bu raıkaıtılar umumtJlr. Bnnlan, k'şl ararken, Jlnl yapılmıf iTierden bl· yınl pullar için hıııurlıklar llerlemJıtfr• 
ilk. ve eranııııın hudut Iıaretl olan, nihayet buldu bır,de ke11dı aralarında ~adın ve ııkek rlntn bahçesinde ve büyQk bir ot y1tı- Yatında hbıaa baı!anacıltır. 
hendekleri dotduru, ta;ları ve lopı ak I tasnifine tabi tutmak lbımdır . B'z, bu nınıll Oııünda reoçll lbtly8?lı yedi &Ö· 
Jllınlannı kaldmr, yr.lıut y2ş ve luJu, Akçubat, ( Humat) - Belediye mev2uu Ilı: hatırım Zt geldlQl anda, ha- çamenln oluraıof eldukJarını ve hararetli sı~ır hasta)ı,W,, 
atıçtaıı nya ıalr ıeyden y pılmıı ve, lntlbabı tam bir ahenk ve l~t'zamla plsaoeye ılrmlf veya çıkwıf :.,olan ka· barıretıl konuıtuklannı fOrdQm, Hemea 6 6l 
çevıilmlş olan ıQı', çıt, uıuları bozıır neıfodtnmfş ve fazla reyle asıl uyel·t~: dıoların hl9 bir 11maa bu kadıır •• babçe11 girdim: Kır1, ( Hıııut) - Mtrk•ı,n büyü• 
weya baıkalaruıın tarlasını ıuya baatııır MQofr Serdar, Vesim Eyup oğlu, Temeı yQk:aek bir rakam aoı erecellnl tehınln· - Merau. bı... Zsvot köyll sıtırlarınt'ı Ş •rbon baafll' 
ve bunlara beıızer zaraulr.r yaparsa, za 

1 
Çolak 02'u1 Kemal Tuıhan, R4 mzl ~.e edemPyb: Mesela gş4 ıenealnde b•pll· - M rbah .•. Hoıreldln, buyu 0 _ hfl çıkm71 ve fcıbı ted~ b'r al aırr~ 

rar 1 oren mabktmryd diva etmudcn ner. Mthmet Top ıakal, Muharrem Tur- aneye ır ' renlerden kadıtı sıy,s.nnı, erkr k tur. KordoD tonulmuıtıır. 
yalnız zarar ve ılyaoıoı ö :o~tk üzeıe kay, Hamit KBmiJ, Hasan Yı~ ı cı, Ya· sayısınıtan tızla oı.1utunu söyle i,k: bay· Be ·de yeıll 9ımenln tııerlne bıtdat * 14dtr merkezinin Neccıfll k610 
eıcllczıın dba ıdeua, encOmen yukarı- ıar Timuı cl, KAz1m Plyalf, Ce91al '!'o n-t etmes mfslı.:12? Bhmız: 9,4 de mab. kurdum. llğırlınrdı Şap haatalıtı çıkmıı ve "'" 
dald bQkümlere iôre oavaJJ ballc:dt cel.· ıou, Ab.aı~t Sönmez ve Ostran Mı~ır ~ tl ~ı~" evlnlnf!I rfrmf• olıııılar y&konu. - E'I ıtaıılanı balcal m be?.. terJnerlltcı lizıaııeıen fıant tedblrl•t 
tlrr ı·ç lı• .. iıırrdlr. Yükarda isimleri y~z~ı 4. 96 9<>3 tdf. Banlarıo '48 799 u kadın, 48. _ lyıy:m. Ya t:lz nasılıınıı? alınarak kordoa konulmuştur, 

Bu zararla· ı iörcn bir adam mab- _uy nln 12 / 10 / 938 Çareamba runu be- 159 zu eık~ktlr. ~Jtmadan beıızl aolmoı . ulMkttn * Arp· çııy tıçeıfnln Zöbr1p 1.1ı• 
kemeye nya _,.cümene da ra etm yla.ı ledıya salontın .:J a mL-htemel bulunan Hapl&aneleılmlze girenlerin en çok a-Oz!erf oldufundandt.hıtlrlrc5zDkenkırp k köyQ aıfırlırında Şıp baıtabtı ç1.,Slf 
de keııdlalnl zararıandııau adamla h4ttç- toplaınhd4 araluındaıı liyakatlı balunan fakat çıkanların - Gtrenlu rak.awıoa bıyıklı orta 111111 blrlıl kenırd~o eenp veterlaerce icattı tedıblr alınarak ro~ · 
te u;u,u-r, ıulh olur da bunu aeı:ıetle ve Iİ.i zatın dalnıt ercUmeo üyelfllne ıe görA - en az oldutu nn• g~2 dır. 932 dl. don konulmo•tor · d 1 - ver . v , 
1a ııbıtlerle karaılıı~ttr• rla, div etmea çllrctğl ıınh ş m ~ktıı ı r. Aıı uye adedt de IS3.f63 ıl mevkuf 6R. ll7 si mahk.uz _ BI 1 be ? 

0
• il 

bıkkındaD vaı reçmtı ıayılacaktJr. oudar du yedek tlye srçllmlıtir. ol11aK bapl •aneler.s gl.ıen!er yel tho z m 1 '" 0 raon tıe " )fe -----H--A--V-A ____ _.-
1 b 121 css df B k bil k 1 sor.ırsm •• lıte yer lçtr.. Memlekete 

Davacının muracıal rıden sonra mu · • r. una mu a ç ın ar sa- d- d 1 
tar eDcimınl bemen Vt'ya o hafta için- .. l . d yııı 1lrml bine ya"ın blr ekılldlkle 120. ua 

8 
er ı. 

d• toplantı7• çaaırz:ralr, kendblndon da- Kars oğre1men erı arasın a 17' cUr c kanJ,ruı rlrelerden çek ol- O.ıun )aflarından pek ı·rlh bir ıey 
K 1 bf k ı t · l f d ,, .• 9 9 d fS 1, 5 1 anl17amadım. Söylediklerinde hakikat 

Ta oluoanı dlnlcytCektlt. arar ar I na } ve ayın 3f U~U sene uC • U : i reııe ..,. 1 fh " bll 91 82 1 k Bı d k 1 . mı yo.sa ıt n mı aramak lb:ım rıldl· 
deftere yazılacaktır. Merkez z ya g-ö'< öğctlınenl B. mut a ""it' d 

1 
9 , ıın. · r e ra "ıtm a tlnfn fark1na varamadım. H•yretlcı etra-

E il eD l •hltl .. rl de dfnlfc- eblle rı u, c ıı:ıı ı o arı aon seacyı> a ra· ~c m ı .. • ' · ŞOhüye Kalkan aile durumundan Otü· 1 k 
1 1 

fıma b•k.mıı olacatıınkl 1ınımda oturan 
coktlr. lld taraftan blrl Vt. va encUm•n rü Tr .. bzvn uı buyruaunn vai'm'~tlr. ' a:ın 0~: ~er~ ·m : 

1 
k d kır 1ak.aıh bfrlıl atıldı: 

htııs' ıehlrde kitabe el baıtıraıalc. ye· Gô'a merkez ö2ulmenl Sentba k le~ "-ar apsu.f'~~fti eı ı..-' ını:;· - Ya eldeki batdaylar bitince H 

mln verdlrebUecektlr. Kt ndıslnden diva Matarcı Moğla Ulne naklen tayin edlt- 39.4.' w.~v lu v.,' ,mil ; nl 18vc6 l~nudlt. . ylyeceğlı? Oou blO de111e11lD bere ... 
elaııan kimse köyde ._ htzır bulundilu m•ıt r. • ç .ar. jf ye .. u u 8 - ur• Blrn evıelkl: 
baldı ıtcü111enln çegumuı üzerine gel· 

1 o k · b H d • Q;ızl Mubhr oku'u ö§reto:ıeııl,, - zaman o ay ı ı11a aya .•. 
JDlyı meoburdnr. ÔzürOnden c.olayı i'• l· Al d 1 tl "t R t • B y Hikmet Hııkau, Eşinin agrı iline · Erzurum 111'..!. lıasebt ciJi~i rı ! ı ıorıcı. a.. !ili r •llr, 
••diğl takdir . e encOmen mabk.•meyl _ • _ 1 ti blı de açarız etz•mııı oraya 
•11nı ip bir rüoe bırakacaktır O i'Ün vu.lmealnden ö•Qru Sozu i ' çeo Ç3 Z r .uıl Ban kısı Mubesebı cial Şemsi "' 

d 
•
1 

da t · h 
1 

emrine verilmfıtır. Etrafta bir rulnımcı koptu. Ben bt -
e ıe mczs•, vacı.aın ıene ve ıa ıa Ç rıç ı tbrffa":l E1a1'A' nrnha ebcci ılAlneı il ltlnda bulundutam bu muhitin hAletl 

olmayıpta andlflrmek bteue aııdtçlp iç * 0 .. 11 M·ıbtar 04re•mfnl kı: Y ın sa E az ğ nıı.hHrbcclsl Nıızml Ôıdan de rutıly•siol btıtDn aııklıQtle anlayımamıo -
mlyeoetl aorulmak üzere tekrar çııtırı· ~.~aıe Tar~aa, ~.uıba.o.ı•f l çrsl~~ ııak~d · .r;rzurum u:.uhaıebecıiıt,ne hayla ıdU tım. Saal aormık vulyetlnı 111. ımak 
lacıakbr. Geae 'lıelmezse davacı11ın tale· , c.:ı mul fç n 1Lurrcaat b.t t• iın aıılmış ır ,mittir. için yara11 biı parça deımek lhımdı. 

a - 10 • PU •nl 1 ,qer• 
Bb1lı ıtlrıtl : S&kla 

• llllkamcıU : • 
Tlbek. ılhD•et ı + 18 8 
S11b11net ı + 7 o 
Dlfilt ıiihu•et + 2 .5 
Ratabet ı 'lı 83 

Talıf ı Yok 

Ban tuyıkı (Ernruada) 612.7 
• • en.alı nYIJılllı~ı) 7'f2·8 

Bu geae «Vatan» 
Kczanesi nlJbetciclir 

~ 

Roman: 29 

TAYYARECiLER 
rılı•calarile keılfçllerln muhtelif ku rv.ı.tl· lıc,vert bayır ve uçu;u Dları ı ö tı1orda. hal bombatırı 11ıaıı. Bombırdım••'~ 
nfn deıılz do.,u.muı bulunan düıman lıte arkasından beyaz köpük. !zl bırakan ıonl'a fehrln Ostünden bir tur ya•lf' ' 

l ltm•nının l:.ücü.nü o'muftu tabdel~ab.h 1 tayyare meydanına oık11ıa'll. R•sı>f I''. 
ı And Jy ba sefı r rttsıda g1venmlye-j Ur.ak.tan liman göıüıdQ. Llma_dan çldln bııında bfzıı:at mıntıka hın •ıı' 

1 

rek k.nrsu kendfsl hesııpladı. Yolda ha· mini mlııl ıiyah vapurların bacaları tn- vetlırl kumandanı bulunıcıktır. Hepl•1' 
rıtayı, mütemadiyen rödinen toprakla tüyor, oyuncak molörlere bınılyııı mo· ala naıuı dikkıhnı celbederlm. Tat1'' 

Ya• .ın: 1. RAHILLO Ra•cadan c.viren: NiHAL YALAZA karıılaohnyordu . · tö ler, telatla mekik dokuyorlar. Kırmı· .;ı 
T Tayyareler ıdta uçuyordu. S fta 1 ıı, yro'l ve açık güıeı rerr'ndekl ra· "eCUfT, bllhHıa muatıum •uafıy• 

U"mı,..ı h crübeıl olmadılt ı~ıo, baı•an ketlerin deıılıin koyu matll' "'lnı dütlük· safın muhaf1111ıaa dikkat ıfmılldf'ltt• 
Koşmaktan netcıl kesilmff irtibat - Baıu~ıüne. ~ 5 

l' • •' 

••keri od ıya hlll tla girdl ve. 1 8 uıtalt t AndreJ Kllnkot Ilı Gulub- t p ı,ıl güçliık çe k.tl. Br oını dışıın çı\ arır lerl barlı bir s11retto görOnQyordu. Tela' g-ö 'termemell, ıerl talmımall 
_ Yolda~ kıta kumandanı, müna- çık.in arkuıadan Çlk.tı. At dreye en çok çıkarmez, makfnayı mlknıt'ılA çeker rl ' Donanma, renkli ıııklar yılmuıu al· yaııbda tıu'.uu~ maklnalır nıtOne blf 

denizle arzedeylm. Erkini barb'yo ka dokunan şey, tıö'.Ok kumandanının nzurı bl, kumandının maklnHının yarına ça-1 bndı batı1or. Birkaç raket i'ftT1rteye meaelkfr, Blllyoraunoı yı, kumaııdl~ 
ratılbından ... Müs'ac~'t zamın bnal>"'r yürüdüAü halde bir tek kJyordu. Bu vezlyet, göL eri kapalı ve oü,üyor. lofılll: llombıları da atıldı . Kraaııfl ıtfU• rçma1• bflhıısı eJıe•JSl ı 

Diyerek bir telgar•f uzıltl. kelime söylememt si oldu. 1 elleri aç k, düz yoldan yürlyen lnııanın Mün~t bulatlar tabak111ndan ,fıtltıdı e- yet verir. Hava raaıtlarl b•TIJa ll~ıı 
Martıno~ aıkırtn elinden klRıdı kap·' Bıı.rakaya rhlr.ce Gu!ubçılr, blraer 

1 
haUne bııın1lyordu . Bu hayda onlar clüı den oodık.I tayyaıe ıola 11pıp, topcu klP' 

b. Telgrafa ok udukoa yüzü bütnn bütün olmamı o gibi çlzmeleılnl tırçalamlfla yürU~Oklerlne kınl oldaklıırt h~lde, gOz-/ ate!laden kurtularak, eakadrl171Elnl rO· etmeli vı On ıt fh ıtdın makhıı11 tı ıı~ 
karardı ıonra ltldalıın kaybrderek: ta- bıtla11, Fır çaya tükürerek: lerlnı aç ncı JOldaıı aapmıı bu.uadukla- lQruyor. ten a)'lılmamılı. lııreller tam ve g•r 1 
mamııe' dı:ııff~mtı bir sesle söyledi. 1 - N, yapalım, diye mırıldandı, iÜ r nı 1rö.ürler. Manevraların sonunda füuatalefı, l yıpılma:ı. BôlülQmizD.n ml-Deuıtatd~. 

_ DDıınan hava rmupumozu ftçtl. neıte bile lekt 1 ~r var. Tııaruz, denizden, çevirme hareketi- llvycıtın, bir vazife daha verlldl. O~uıtaıı kf pazel'tlnden 1011 a bDHon tozotf11 
Tanklar bndudu uzu ıotılar, mevılmlıl ı Andrey ,.ııyrı lbtl7arl köpürdü: le bıştayacııkb Güne,~ea benbeya1 par- !VVll mılyıtlol toplıyırak : dQr ! Saftı mükcm11tel bir ftçlt yıprP•' 
tea\lm tttlk. Snvarı alılJ lMlZ 1Sfr alın- - Güarftc bP.Jkl leke var. fakat Jayaf4 plıj, ıfmftk çlzgfıl Erlbl reoU. - löliiğllatıı umumi raıml l'•tlde iDii lazım. 
auı... 1 tııyyarecller ~ö :üQilııde olamaz. On da .. Huduteuı koJU mavi dcnlı roa k:amaı- fıtfrak edecektir, Sıra, mutıd oldutu oı'' 
.. Sonra bojulor glbl teıllen scalle kflta s~nra Tayvare meydanından taıık· tırıcı lbtlfam1a •çılmııtı. f nçbll~ müselles tekllndıdlr. Hava ru· Şlmdllık atri:Htalnlı ; ıl,.aralıtı 
haykırdı: pua taarıuz etmek tızue httcüm esnd .. ' Andrey blnbeı yüı metro yukaek- rapanun sıt tar~fından rldecetl• . irtifa f~eblllralnlı . Bir ç11rek. sonra tı7Y't' 

- Çık.la, defolun buradan. Yoldaş rJlycsl havalandı. . j lllıten ıuyun ••ffııf,;lındaıı tütQa denlı delltlfor: blnO.ı Jfb metro yerine dört meydan111 ildlf '9 wçuı ... 
Hruıtalıt, ılı de bıaa hücüm eskıdrllye J Manevranın ıo!I rünQode rrklnı dibini. oım fObetl renginde kayaları bla olıcakt Hf&mıı poııronumuıu bom· 
k~ andınıaı ıöndırlnlı, • batblyeıılu rırdl 1 v11lre, bdJt bomk>* pasa beulyen yotıın (vartf) lan, ko~u bardımaa ıdtaıktlı Tanıreltrlmlndtı· ( A rlıaıı •'•') 
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EN SON HABE RLER.9 

Ge11ernl Fı anlco 11e rtfi kası 

tOOt GÜNDÜZ 
-......................................... , ............ ... 

Hangisi cömert 
Harunürreşit dünyanın en cörrıert adamı 
olarak övünürdü, fakat ... 

Devlet Demir Y alları Onuncu 
İşletme Mü~ürlüğünden : 

Kapalı ıaıt uıullle e)slltmf yfl konulan, muh ' mmen bıdeU ( ~250) ••mu. 
Hkkt.t teminatı S93,75 lira olıo köksüı 700 ton mahruhll k ç:tm o iu ~ un lbaleıt 
o\an 1l . 10 • 93~ günQnde ıa r tnameyc UYiUD talip çıkmadıgıııdarı 2490 sayılı k•· 
ııun muclbhıce tekrar eksll tıtıeye konulmuıtur. l tı alcsl 27 - 10 - 938 P'' ş ımbe ıU• 
oü ıut onheıte Erzorumda G'llbaşı l'ld 11 k.I l~ 'etme mncü •lyetJ blnaaıod~ yııpılaoa~hr. 

Bl h 1 k Talipler ihale ıaatııdao bir saat evvel1011 krdar lonur t v< sllcalaıla bfrl kl• r 1'aflle da a ' o açı t.ı 
· teklif mektuplarını kom Is ton b1 ş'unh~ına vnmlı bulunacaklardır . Hun" alt fUt · 

R )ma 14 - ispanyadan c' ö :ıen ltal· nameler komfsyondı1" , S arıkamı~ ve K•rs fstı sy onlar ın-iao pıırıs11 otrrak nrlllr. 
yan ıöolHlülerfnln bir taflleıl daba bu ( N.> \ 10 ı • - 1 

sabah Kı dik.ten npura b inerek Napoll 

ye hareket etrn'şlerdlr. 
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Erzurum Lv. Amirliği Satın Almasından 
1 - Gatnlzonun lbtlyacı için açı k eksiltme n-. Hi590 kilo kuru so~an a1ına 

caktır. 
2 - Tahmin be ie1l fl36 lira ve ilk teminatı 70 llaa 20 kuraştur . 

3 - Eksiltmesi 25 - 10 · 9rl8 salı günü s•at 11 de Erzurıımda Lv. Amirll§'I 
aahn almaınnda yapılacaklar. 

4 - Şartn'\meslnl görmek ls' eyenlcr hor g-ün komisyona mllracaat edebilirler. 
5 - istekliler lbale i'tln ve sa hada ilk t• mlnat makbuzla11nı ve kanonurı 

Amretlfitl •••llralıarı rnmlc\rt-." h•l-sıı • hO'""• lhr•., atm,.ye-...nhr.r~nr 'Nn RAı 4- 4 

Erzincan Tüm Art. Ekst. 
Komisyonu Başknlığından: 

1 - E· zfr.cau &s. Mim almıı kon:lsyonnndan 200 b1n kilo kuru ot kapalı 
sarf uınlfle satın alın cJ) t ı r.; 

2 - Muhammen heı1tli altı b!n lludır. 
3 - ilk ff!rr l1111tı 450 llr11dır. 
41 - K11 ı;ah zarfla F.kdltnırsl 24· 10-938 puilr f ıl gtlnll eaat 11 de ErzlıH' aı.ı 

da ıuıtın alma ko:ı1hvon nda yauı lac ıık tır. 
5 - Şartaarnel 1 g-örmek ı~ı r.yrnlc • her ~ün lrnmlsyoyonda rörehl ' lrlor. 

6 ls-f k ' il r lt k i r m kt• p\ıınr ı lh ııle g llo ve sutınd n hlr ııut e ' vellne kader 
2490 savılı ıP tırmn e k ll t.ne krnunmı ua i>2 el mıı cidrsl r. d ~ıd t sıı~alı\ u vı!un o arak 
olarak E zlnr~n ttl ımm A~. Se. Al. Kon.lsyonuna \'r.til nlo veya postd ıı~ gönd r· 
mlı olmıdıdır. Postada g• cikmesl lrahul tcHlmez. 

7 - htclJller kanurrnn enırc ttıat ves• ka ' arı t oı Ulf meltuplaılle b i rlik ! ~ ko 

a!ı}ona. \buz etmiş dı • ktır. < No. 94) 4- ;{ 

Kaı s Daimi Encümeninden 
1 - Borluk suya ş~lir tuis .ı tı k ııp lı zart us:ıJflc 15 gOn müddetle e~· s 1 ltaıt· 

ye konulmuştur. 
2 - Jralt ~i 17 10·fl38 pazaıteı=I günü ııa,t 14 de Kus bOl ıiın "}t koraaı için· 

deki daimi encü en odas.nda icra oluıı acıı kıır. 

3 - Kl!şH va ck,lllı.ne şıttnamasl ııürel ko:ulsyonunda ve Nafıa direktörlü· 
tünde görul blllr. 

4 - K1'tlf bedeli 22036 lira 31 k.uıu~tur. 

5 - Muva~kat teınlnatı 17o1 llr•rtır. 

6 - Tall'1ltrln te ·lif mektupl mn mühür mumlle iyice kbpatmıı o\3rak saat 
14 de kadar daimi eııcOı:ııon komlByon rl:yaactlne ver İf o malan, poııtada vu u 
bulacat g(clkızeler kabul Edilmez. ( No. 100) 4-3 

Erzincan eksiltme komisyonundan 
1 - Erzincan At, Sa. Al. komisyonundan 60(10 bin \cllo bbrlka ucu kapalı 

zartla salın alınacakı:r. 
2 - Muhammen b de!l 87 blo liradır. 
a - i lk temtnah .5600 lira • 
4 - Kapalı zarlla ~si t e•l 24·10 938 p E zartest iÜDÜ saat 15 de tüm ko 

mlayonundıı yııpllacaktır. 

6 - Şartnamesini gö~mek isteyen} r bir ad dini 435 koruı mukabilinde k.o· 
m.Ls1ondaa aıaolllrler. 

6 isteklilerin tek.lif mekfup,arını ihale gUn ve saatından bir saat evveline ka· 
dar 2490 aayılı art. Ekıt. Komisyonunun 32 el mt1cıd sindeki u1 ııata oyrıın ola· 
ıak Eııti can tUmen karargAhındak.I As. Sa. Ko. Baekanhaıııa vermı, nya poıte 
ile göadermıı olac .. klardır. Post da g el aıcıl kat.ut dtlmeı. 

7 - K&JUDUn emrettltl Tutkaların ihale 2't1D T• saııtınd an Ko. Brşkanlı~nıa 
•"•'•l'mıllly• -••Qn•~,. .. ı.. ( Nn. 92) 4- 3 

Erzincan eksiltme komisyonundan 
1 - Erz ncan Aı, Sı. Al, Ko. dan 180 bin kılo fabrika unu kapılı ıart 

uıallle aaba alınıeaHır. 
2 - Mvhammen bedeli yirmi btr bin dört yüz elli liradır. 
3 - ltk temim t bin altı yoz sekb lira yetmlf beş koauıtur. 
4 - Kapalı zarfla 'kslltmı•ıl 24-10-938 Pu:ııtest günü nat 16 da ttım satın 

. alma komfsyonoııda yapııaca~tır. 
5 - Şartnımtyl görmek. lıteyenlor b'r iÜn Ko. dan paraoız olarak. gö ebl

Uıler. 
6 - lttetUler tckUt meıtuplarını ihale illn ve saatıııdan bir ıaat evn J!ne 

kadar 24rn No. lu Art. Eut. kanununun 32 ci maddeslndeal esasata uygun olB· 
rak tüm sabo alma kumısyor:uıuı nrmlı •&ya postaya verilmiş olacttklardır, l' ... s· 
tada ıecıkmeal k.abuledlimcr. 

7 - KıınUDUD emrettiği vesikaları ihale gün ve ıaatıada lstck ı ll• r komTsyo 
na a-Oıtermeyc mecbardurlar. ( No 93) 4 - :~ 

Erzincan Tüm Art. Ekst 
Komisyonu Başkanlığından: 

I 
1 - Erzlı:can Aı Sa. Al. Ko. dan 210 bin kllo arprının kapalı zarf uıulUe 

aatın alınacllktır, 

2 - Mubammcn oa iki blıı altı yüı llra:lır. 
a - Hıı: teminatı 945 liradır. 
4 - Kapalı zadıa cktilltmuıl 24· l0- tı38 Paııutcıal aaal tO da Erzincan lümen 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır, 
S - Şaıtnamealol görmek lstey.,nler her. gün parasız Ko. da görebilirler. 
6 - lıteklller teklif m~ktuplarllc bir) kte lhöle gününe ve aaatından bir saat 

evveliııe kadar 2490 ıayıh kanaııun lj2 el madcıeslııdekl esauıa üyrun olarak 
Erzlı can Sa. Al. Ko. Beıkanlığma nı ilmiş nya posta ite gOnrtermlı olmalıdırlar. 

7 - lstol1ler kaour.u:ı eaırettı~ı vesikaları teklif mektuplarlle blrllktc tam 
lbr11 elmiş olacakhrlar. ~No . 9;)) 4-3 

Erzincan satın alma komisyonundan 

DOÖU 
iLAN T ARIFESl 

s lacJ ublfde 1:1atl•I 25 uırat 
7 • • • 50 • 
6 • • • 75 • 
.s • • • 100 • 

• • l~O • 
3 • • 2()( • 
2 • 250 • 

• • • 400 • 
lllıı •orccel. k.lmaolc.r L>C(:t.., O~ıe

t..,ı Jdue MndurlOiüne mtırr. caat etme· 

lldlrler. [) vamh il •lar 'çıo ha•uıd ta· 

rlte tatbik ttdlllr 

Kırmızılı lllnıarda tarife bh a\ılt 
fa la ile ıJıoır. 

Adres deftıtlr ~k 2fı -ıın.ıratlat fic · 
rete tabidir. 

DO~U Aboua tarifeal 

K .. tillfl t 2 Llu 
~ltı •Yh2ı 7 • 
Uç ayh~ı 4 

lr ayJııt ı .~lJ • 

ECNEBl MEMLELEKETLER lÇlN 
Se ellfl ·~4 Lira 
Alh •Jlılı 14 • 

Hususi ihınhır için ttyrı 

tarıf e t:ithike<lılir. 

• 
8 

16 
'18 
80 

200 
88'4 

fürkiye iş Bankası 
1938 

l0Ç0K CARI HESAPLAR 
tkramtyo plAm 

adıPt 1000 lhahk 4000 
• 1)00 it 4000 

• 260 • 4t00 
• 100 • 7600 
• sn • .C(ı(O 

• 2~ • 5000 

Un 
• 
• 
• 
• 
• 

• 28600. 

Karaıuı i Marl, ı Ha.ıfrıın. 1 E.7 
idi, 1 Blrtncı &tnun t rlblnde çek11euktb. 

E• .11 filli ltr11 me-.du tı bulon~• b• 
anılar ~ oralıın ,. t bil ~ c1 1 ?rc"~ l eırdlr. 

(.No ~78) 

----------------
NünıunP. hastanesi 

B ışlahabetinden: 
Erzurum .Nümuoe lliıstrneslnin 938 

y.11 lh.iy .. cı olan ı.:.ı.ı . 4000 ~ogu soııı· 

kılo ince muut 22 9 938 gOnür deı.ı 10 -
10 · 938 iÜnüne ,kadar ıçılt ·eksiltmeye 
konutmu11 olup illale ırününde taılp zu· 
hur eımeaıaıııdan eLsl.lma eyyamı tatl· 
liye haı 1c olmt k. üzere on a-üa daha 
uzatılarak 22 10 938 Cumaıteıl Jıünü 
saat 10 do S.hhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünde lııalesı icra edllcc tlııdao 
taliplerin yevmi 14ezktiıde temlnaıı mu. 
Yak.kata lle blrii"-l;t komısyorıu mabwsıs 
müracaat ttmelcrl ilan olunur. 

(No. 91) 4-a 

Tohum Islah istasyonu 
MüdürJügür;den 

PARA e:iR'İ KTİREN:LEAE 
28.800 LİRA İKRAMiYE 

VERECEK 
Zir 3at Bank.aı11nda k amb:ıralı n lbbarıı:ı tasurot besaplanadaa ea ı• 

50 lirası bulunanbıra ıu'"~de 4 defa çaktlec6k kur'a fi• •tafırtakl pJiDI 
röre lkramly da~ıtılaeakbr : 

4 Adet 1,000 
4 500 

• • 25ü 
60 • 100 

100 50 
120 • 4'i 

160 • ıo 

DiK.KAT ı Hesaplarıodakl 

du,ı.11lyeıılere ikramiye çıkdJQı 
Kur'alar senede j defa, ı 

raUhrnldea çeldlecektlr. 

llJalıl ~,000 l.lr. 

• 2,000 • 
1,000 . 

• 4,000 • 
5,000 • 

• ,,800 • 

• 3,200 • 
p.sralar bir seac l9lnde 50 lhadau aı•f' 
takdirde % 20 tazlasllı verilecektir • . 
Ryllll, 1 Blrlnolkhna, 1 Mart n 1 Hazrla• 

(No. 623) -

1 
1 
1 

Jlanl rınızı kabul eder, 

Bütün Doğuya tanıtır 
"Do G u,, bDyOk bir 1 
memleket parçasının 
her tarafında okunan 

1 

ir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 
müesseselerin gazetemiz vasıta
sile kendilerini bu geniş bölgeye 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

ILANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 1 

ı - Erzincan askerl ıatın alma komJıyonuodan üo yüı 7etml~ beş bin k:Ho 
. mııe odunu bpall zarf usallie satın alınacaktır. 

2 - Mobammen bedeli altı bin liradır. 
8 - İJk temfnatı dört yüı elli llrııdır • 
4 - Kapalı zarfla eksilt meal 25· 10·938 ıalı gOnü saat 1.S de Enlncıtnda tü

men karargihındakl askeıt satın alma k:omlayoounda yapılacaktır. 

Tohum lsluh istasyona ile nDmu ıe 
fidanlığı arasındaki arazi lslab fs tasyo-

1 nu"ca ıstlmlftk edUec•alod•n buralarda 
sürüm ve ekim l~hırintn yapılmaması 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

IS - Şartnameılol görmek lsteyeDler her g-ün komlsyonuodan parasız olarak 
iÖr fblllıler , 

6 - istekliler teklif mektoplarlle ibate aaatından bir saat en eline kadar I 
2490 sayılı kanunun 32 el maddesindeki eaasata uyıun olaıak Er:ılncanda tüm 
.lu rarrlbıadakl Hkerf 11bn alına komisyon bı~'unlıtına nrmlt veya pos!a ile ~

1 

eOndermlı olmalıdırlar. poıt da geç kalması kabul edilmez. 
7 - lateklller teklJf mektup'anylı birlll.tı kanonun •mrıttlll Hılkaları k"o · 

alqoa bqkanhtına Yermelerl. ( No. 87 > ,_ 

lan o.unur. ( No. 101) 5-3 

s ~h'p te Baımnbarrlı 

GİHAD BAHAN 

Umuml aeırl1atı idareden yaıl ltl•rl 
Müdürü: İzze& DELİÇA Y 

Vilayet Daimi Encümeninden ~ 
Vil8ye1 otomoblll garaj nda 400 lira muhammen qedelll vUlyet eakl fo~ 

oto•ohlllnla 12 10·938 gQnünden ltlbaren onbeı ıün sonra vilay, t daimt ere 
meninde artırma ıuı•tlle lstellllve lb~le edilecektir. , 

Bu otomabUI" lbaleai 27 / 10 ı 988 perıembı günü 11at 15 da yapılaaatıııd' 
t llplerln enciimın kal emine mürıçut ıtmelerl ( N o, 108 ) 4 - 1 


