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Rutenler isyan mı edecekler? 
Muhtariyet verilmediği ve kimse aldırış etmediği 

vahim hadiseler cıkacağı ·'zannediliyor ' '-"· 
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Budapetşe 15 - Çekos ·o ıak topraklarında 
bulunan Ruten milleti siyas'l mahafili, şimdiye 
kadar istedikleri muhtar idarenin kendilerine 
bahşedilmesine bir tem ay iil gösterilmediğinden 
dolayı asabiyet içinde bulunmaktadır. 

Bu mıntakada vaziyet gittikçe vahamet kes
hetmekte ve karışıklıklar çıkacağı tahmin edil
lllektedir. 

.J_ ___ _ 

~-----------------------------------------------'} Birer lı irtr hponfarm elir.e geren_ Çin!~ehirlerinin i!pik m11rı~araları 

işçi meskenleri 
Buudan bir keç sene evvel bir 

heyetle Fransa'da buJuoduR-u· 

Eski Macar Başvekili 
Hitlerle görüştü llla11ı sırada bize Normandiya tarafla

~llda bir fabrikanın işçi mabaJlesini 
Lıolaştırdılar. Burası adeta bir~ öyüdi : M l . k . . 1 d 
•ter acar gazete erİ muza erenin l11Kll o ll1 & ~ İfçiain küçük bir evi, onun ar-
'811ada zerzevat için, 111eyva ağaç- ı · t • Ç ki ·· kJ• } 
~ içfıı isbfade edilecek büyüklükte mesu ıye ı e ere yu ıyor ar 
L . bahçesi vardı. Bu evler işçi) i a · • Pr.tQ" Hi - Yeni Ç · Alm:ın he· 
~le birJikte toprağa bağlıyor, "e dutl .ttını teııblt etmiş olan out~nasyor: 1 
111'bçe yarı- i.şsizlik zamanlarında ai- komisyon fulfye ine nıhayet vermı~tır 
~ . · d d" d Kowlriyonuu oıutolaua aıucıoır.ce, dıger 
ieçımıne . Y•.r ım e ıy~r u. . mınt ıü alarda pllebl•t yapı· muından sar· 

~ Hıtler ıktıdar mevkune geçtık- ftonar edllm!ş iştir. Mıntıkalarda ohıran 
~il ıonr•, nasyonal- sosyalist ame· Çeklerle A'manıar l&tediklerl dı vletluln 
leriJıin gene böyle bir küçük kasa- abllvetlerloe gl!ç,crıklerdl:. H nbangl 

btaıoı gördüm. Büyük, toplu ikamet- bir ihtilat çıkıru devletlere bllalrllec•k· :•blv usulü, yerin müsait olduğu tir· 
~r tarafta terkedilmeğe başlanmış· Almanlar .. da ı•llt-bbte lüzum 

ta. A.I 1 l . . b' uormlyorJar 
fab,., IDAD ar e~ ~ruı ınşasında . ızzat P.1rla 15 - Alman srazctelerl, pile· 
İtllf ka ameJe 41nın boş saatlcrınden blıt•n tatfıraıar •dılmulnf bu mıntaka· 

•de ediyorlardı. larda Çeklerle Almanlar a~asındakl mı · 
k Anadolu'da kurduğumuz fahri. ıeleleıln her ili bükuaıet aruırda do'· 
d ''•r için şüphesiz en iyi sistem bu- rr dan doj?roy" mozak ere ve baıledllmı· 

llr. Toprak istediğiaiı kadar bo:, alol muvtflll: görmektedirler. 

~~ bizim halkımız esasen yuvada Führcr ve llacar akalliyellcri 
)'flına§'a alışkmdır. Bu fikri ve yu- Muoıh 15 - Führer, Berllo ıen m~m-
~'1-ıd k' · ll · b d f K . lck .. tlne dOome .. te olen Çek Harlcıye 

1 t~ Ptt a 1 mısa en ... u. .e a ayserı Nazırını kabnl ctD\fştlr. Bo mülakat e•· 
1-..ı alatyada bekar ışçı apartıman- aa1tııda Çekoslovakyadakl Macar ıkıl
L -Qı gördüğümde hatuladım. Bom- llvetlerl meıele al de mevıuu babs olmuı. 
~ topraklar üstünde yükselen ve Führcr bu mesele hakkında sıdt ce ıu ç k Bacvekili ve muvakkat Jhvlet .. 
ll't• • ·· l "')il f r '""" 1fçıye ancak bir oda veren bu soz ler ıuy eın ~t r : refat General Mrt1vi 
'-aclern hanlar bizim i timai bütün - Macar akalll vet1erl mea"leıdııde q, ' ç ıimdlJe kador bir bal surrli buluna;a· refik atinde Almaoyanın Bud peftfl s~ fi 
b .. ll1rımııla tezat teşkil ederler. 1 • t 1 1 Ö 1 • ld 

8 
rı ohH> ğ 11 balrıı, buıı üıı buraya g-clm1 ~tır. "O"l mıf o masıoa mu e ess r m. ye um · 

ı._. 1 e bir han işçiyi bekarlıg"' a mah- dl ki L f d d- 1 ltl Munıbte bulunmakta olan Httıer. ıa~ 
~- • . . yt>rum LU ş e uze ece r. at on be~te esil M. car eaıvek.lllal k.a-
ı.ıı. eder. Halbukt fabrıkalarımızda }'sı - ı Maı·ar naş\.'t-klli Bitlerle k ... dl 1 tıddet re 'lll«lld Jik al ., b 1 • , ~ • bDl flder~ t &8D 1 e \;ZUD m -
ilJt e maga aş ıyan amel4"nın görüştü rDşmüıU\~. 
'-tlt düıllneceği şeylerden biri evlen- Munlb 15 - Eılct Macar Baıveklll, 
~ ~e ç~uk yrl~tirm~ti~ Top~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

-._ ~Uyiik ikametgihlaıın ağı!,._inşa 
'ltafı ile münferit ve küçük mu
ba lerj~ inıa ucuzluğu arasmda fark 
"~ledır ki endüstri müessesderi niz 
~kti ttldi kabul ettikleri t.ıkdi · d~ 

•ı fedaklrlık etmiş olurlar. 

~. .F•brikalarımız Aoadoluya yal 
ı.Jıt.'I. 1J dtg"' il, bir medenivet muhiti de 
'llQl'' , 
~ Ur111ektcdirJer. Bir çok şehir ve 
~•abalarımız, umran v '! yeni 1. ültür 
)' rJ,rioi fabrikalarJa beraber göı Ü· 

'1•r B' 1 b d.. · ·· ,, · ıaaeoa ey en us • rı a.ıu'!s· 

l~~lerinıizin ictimai bayat üzerinde 
ı-..'r Yapabilecek o lan ber teşebbüs 
ııı.._ 1• . •ynı zamana•, hir mektep biı
~tıaa· 
~ ı gBrmekte ve etrafın yaşayış 

tını değiftirmcktedir. 
Münferit meskenler. aynı teıiri 

{ Ario•• 3 ünrttl• ) llıcarl1rın hııduttı tıqaı •tttklerl iki ıehirdın biri 

Cenubi~çinde vaziyet 
vehametini artırıyor 

. 
Japonlar uzak şark_ sularındaki İngiliz 
donanmasının manevralarına rhic bir 

. ' 1 

ehemiyet veriniyorlar 
Tokyo 14 ( A A.) - J 4pon nrduıu \coııl' o'.ıürd" ıon : b r D tıd~af ııda bulun· 

111lUD 1 kararg4Duıdan tebılğ: C"'llUl f mai' f krfndeıtfr. Çanka Ş ·lt', n henuz bu 
Çine karfı Y•ı>ılan b1re• At hakkında a hususta bir karar vcrmemlı oldu'u ... 
t 4 Q1dak:I ll'ıl0mat alıomııtır : lı~ Iıı akladı :. 

_c,.r u~ i Çtne karıı yı pı'an tıarrm Fıaıısıılardarı ve t .. giliıl rden her 
'urun Jmalanmıı•n [w,ntı bir saba tıı· türltı barb 1 vnın ım ve 1 t•tıhıl t~mt• 
ıııde fçe •fye dofrn bir kaç ktlome•r· ede., ç;n orr!us•ıuııo ı f' • yakt':lrl" Hon · 

llerllemeltrlle baeJarrıı~ bnlunma~tı dır. kongla frtlbatı rla ~ a ~ edıı .. e J.tlr 
Honkorıg clvarır da l•gillı ve 1''ranıızı111. Son srDn'erde iMllk 1 gillz o·dottU• 
daıı yardım görett~mar~f" I Ç trılcıyşr ~ non 1 tere" donanm1s ·nın Ho11• onr 6ıı-

rduau , ya rtcat Ptmrk. vpy,.bııt Hon- (Ar'••• 3 •lloldc) 

Atatürk 
Hariciye Vekilini Dofmabahçe 

sarayında kabul buyurdular 
lstanbul 14 ( A.A. ) - Rflfal 

Cümbur Atatürk, Hariciye Vttldll 
fAvfUt Rüttü Araııı Dolmab,.hçe 
ı•r&} ı ııda kabul • tmfı Ye kcr.dlslnı 
uzu o mQddet yanlarında alıkry tıuş 

tur. Bar'clye Ve• ili R ~ısı Cümbura 
•uht ·· llf mt s ·leler hakkında maru· 
zatta bulunm uş~ur. 

Arnavutluğun yeni 
Ankara Elçisi 

Anbr11, 14 (A, A ) - 8• ş 1ekll Ct· 
ıaı Baysr busrün Arouulkğ·1n yeni An 
Kara elolslnl kabu\ e•mfşt · r. 

FIKRAı 

Ne yapsınlar? 
Dün Karadeniz parkının bir 

yanında kurulan 'ioculı bahçain
den ge'iiyordum. Belki yirmi fOcuk 
orada yeni yapılan bir talatara
velıinin üzerine adeta tünemi,terdi. 
Müvazeneyi bir türlü l••İ• edeme
dikleri it;ın ıallanamıyor. öylece 
hareket.iz. duruyorlar. 

1 Be manzarayı gören yaılıca 
bir zat: 

- Neyinize •İ~İn bahf• ? •.• 
M,l/etin paraaına yaz.ılı ... Şu yapı
lan ıeyi de /unp bir kenara ato· 
cakıınız. 

Diye yanımda söylenmefe baı· 
laclı. Ben çocuk te1biye~i telaklci· 
sindeki eıki ve kötii: anlayııının 
bu ,ekilde (ccelliıine 6.cleta içerle· 
dim . Kendi kendime: 

Loyd Corc bal mü kafa ' ı n ı - "e yapsınlar efendi amca ? 
kazandı ! I Dı~ve sordum, e•kişi gibi ç 1murlar• 

lrglliı Rıııvetlll Çemberlayn Müuıb- I ~a~ teze'1.l~rle oyna•alar daha mı 
te bir s ılb z11f-ırl k ,,.n•rken, ulcl E•ı· 

1 
ıyı? Belkı bugün hep bera~er oy• 

vekil Loyd Cwc da bıl a :·g slnrte tkl namağı, kırip döktr.eden eflenme
mütMıt kHar mıştır. 1 ti beceremiyorlar amma, kııbahaı 

Umumf harbd,n li>nra Ve. ay mu-' onlarda mı? Bir gün ~el;p buna Ja 
ahedeılnf baıırJsyınıard '" hlrt o t.n l•>vd 'ötrenecekleri muhaklıaktır ya 
Coıo buıün ılyu i bıyata fikirleri '6 g-ö·ı B ı. el' h • _ _, 
~ 11 • en Hen ı esabıma tanımuuı-

rıış ftr e fıtırak: etuekle heıaber, tlllen . . _ .. 
unk bıılanmakta Vff çlftıltladekl ltlırle fım ıhtıyarın aozler.nı dofru 6ul-
ut" ş tı<1k'adır. ımadım oe yaılılığa bir parça ıabır, 

Lov.:f Corc OQ gün ewv.il Lınd ad~ bir parfa temkin, bir parça müıa· 
acılan l11rll•~ balcı lık ae•gislne yetıatır-ımahakarlık yakıımo% mı ? Diye 
d tt naı ba·larla tıtlrak etmfı ve iki düıündiım. 
•l•atat . kaıaıuıuttır, Balı•dar oOı GB , 

• 
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Zelzele mıntakasında Gümüşane ve 
binden t~ zla kazularcndcı 
Ev yapıldı belediyeseçimi 

Güreş dersleri 
Minder gt>ldi. Heveskarlaı·ct 
hafta i a iki gün 
ders verilecek 

· d. k d FümUsane m.-rkes•le kualtrındft he 
i Kızılay ş.m ıye a ar )•diye •tç'ml aıııvinç t - zatıürlert Ta bm T. s. K Erzurum bdl(JtJIİ •qk~lf· 

l ı 483 208 lira harcaoı bir sük.O ıet fç 'ode yapılmı~. putbıln lığında~ · . , 
10

• 
İ GEZii ~•Ti 

Yazan: Bahadır DÜLGER 

21 -

Kn;eblr ze lzıl .. stode en hüyük leh·, nt~mzehlUt!rlf elhbJrlk:Hglle kazanır ııtard ır. BD· deri s;:.~~:~ı~ sö:~·~:!~!~ı an:::t~"o 
o 1 Ak ınardan 1 un ft r er a ınıo seçimde iÖStcıdıQI . · 

J~~eb~!r•;:üaı ks.1 M.~~~t Sıı~lam, Kı~ alaka hu tür.ü takdirin tııtündedlr. şı ~~ı~·~~: ;trşambak vo Cumartesi rıc~~: 
z lay GAnel Merkczl S.tk:Hl· gına ou ran, Kclldt ve T .. rul tasaları, s• çimi g nasıııda ı _sa~onda saat Y k 

Göçmenler 1 telgrafı çck.mlıtlr : 1 ayıo sonu adan ıvvel bltlrmhıler, daaınık. den dokuza kadar gur•. deral verllıet 

1 
• K z lavın ıefkat ve yardımını ve kalabalık: b'r ııiifusu lbtJva tt'llekte tir. BevukArlar i'•lıbUirler. 

dO -ıtoan :ulzde mıntakuın•n mtuııet ve olan Bayburtta ayın s >ııur cu günü st \ıllm Nümune karakolları 
Şehir büyüşün diye evleri şehrin kenarında ... fakat ınranlarını. o~ yüz evlt ohrak b)tmek tamaaılanmıwt r. M!rlı.ez va kazalar da 

Ll 'A rJaları saatlaı·ca o·· tede... 1 Ozere bulanan ıOztl Akdırarın 1101 ça- HC«ne lııthak edea mQnteblp•erJn adedi 
'-• 1 t ıh telrrıfbaneatnden sur.,,,aır, benlm n:ü ılm bir m!kda"a baUğ olmuıtar 

,_ - - ' l"'lD en bDyült babtlyarlık ol uuştnr. G • Bahçe ort; sında sröcw eninle ko· ço~ azdır. Too rııtın buyuk bir kısmı bu "' 
1 

L b l" - llaıOşanede ıısıl bahta seçilen ı ·. 
b ı - d ı Eıı derin HJ&"I arımın &.I\ u "'nu , d 

nuşmam nç Hat a.tlrdU. Kııfllemlz ayı )'uz ·n el d~gm~mıı bir bılde durmık- ı d\1 
1 

n ın a la ile aldıkları rey mlkderluı 
kalt.balıkl2şmJ1h. Onlar t:ana ko'ay alıı· 1 lts d ır O toprağı fşl•yrc ~lc yardımcıları, ) e . 8~·t~Jrrd h -b)rf, ıehelf! mıntıkası ıuntardıı: 
talar ve tıkiıleılnl, dc ı t leıin1 biç çekin- ,yeni lamımtara lhtlyı:ç vart'ır, Bura.ı lfln Kııılayın h~zırlamı ı olduta lnfa SQ 'eymaıı Daltaban 942 
meden ıöyledllcr. Onların da~ınık: ola-

1 .lıledh çe mahsul verecek, üzerhıde ça- plantnm mühtm b ir ıafbasnıın muvar Muhsin Ataç 919 
rak anlatmak !st~dlkleılnl ben şu aaUr-l Jış kol miktarı arttıkça memlekete fayda fakiyetle bltlrilmlı olduğ'ıınu anlatmak.· Sami Za ' bun 893 
larımla teparladım: ıçoQah cakt•r. : tadar. Bu mıntakada yapılaca~ baıta Hamit San 8 '3 

ldfndfğlm r•rın.t maılOmata göre Ig: S ~rduabad ban j ndakl ıuhıma ta- eT kalmamııtar. M1.11tsfa İlzn 858 
dıra ılmrtiye kadıır 213 iÖÇmen all~sı ·nal•nrn küşat resmlnd~ Itdır pamuk ta f Kızılly merkezi, &elzele mlntakaaı- Faıh YUee 855 
ıeYkıı:iiiml~tlr. Bunlar Bu'ı1ırlatımn llmn sat>ı kOO?Oratıtlerl blrl• ıtı umum ••• mubt•lll 11balarıncla yıpılacak olan Medih~ Öztltrll:: 852 
Vama, Şuıno Tavıan ., Kozluca hııva· müdü rü Şllln u Kesab< ğ u, ltdınll ııtlk· kOylerin lnınında kullanıl~c•k malze Hnıııü Erdoğaa 84.5 
leleılodc• m1'mlck.etlmfıe gelmlaler. Ken· ba\lodeo babsed'!rke11, par.ak. bit istik- mehul bu mıntıkaların munu•p 

1
mer Z1bnl özaüt 826 

dlleılne yard ım olır..ak üzere bükth:ıcr bal lçtn JğJır o7asırıda ve bllh•saa pa- kıderlnde depo etml1tlr. Baz~ ·~~n Ftkrl Akgün 8'?3 

tırafı~dın 760 bio kl'o yemeklik, 95 muk lş'ndl', çalış1cak lıol ımvvctın·n pe_k ~;:!rı:~at:n~~ın:~e!:.,.":uııatn~!ake Mustafa Çubukçu 741 
blD kılo da tcbumluk buaday verllmt ş. zlyade artması lüzumunu ileri ıorıntıvtu. t d 1• dil k •Y sayuu 21ss ı bul- Mublltln Ural 639 
aJT ca ölltızü olmen7enlarll 143 çlft O O sa!Ah' yııttar z.ıtm bo lfadosiDI ken<ll : ;u;~~r."'sı:me~c~ tızere olan ev aayısı Cevdet KocatQrk 594 

GüırıOşıure dahilinde 7apılmakt.1 "' 
Jaa J4ndu•a DÜ•uoe karakollannı• Sn· 
1J tata sürath ilerlemektedir. 

K~lklte batlı Bandula k.arakoluta• 
rç ıh~ tö•eol bu1dan hıtylı zaman ef'ffl 
yapılmııtı. Kale ı ablyealndıkl 1'111.i ıl 
da bltmrştır. Şlr•n kasa11na alt llttsıı t•· 
ra\ olunun da takriben 20 güıı ıonra ta· 
mamfa.,aecığı bab·lr alınmııtır. Bayburt•• 
ve Koptakl karatollaıın dıvuları da rtt•· 
d t·n güne yülcaelmektedlr. C!Y&r vll&J•t· 
lcrden baıılan, karakol lnıaah tıufıı.IJ· 
nı 937 Tiliyet ile bir aene sonra y••1 

93g btltç sind•n para aldıfı baldo kat'' 
kollan dab"a •vHl yaptırmııa •a.,att•• 
olmoı,tar. 

Bundan baıka Kaledeki btl.llOO'el 
k.ona~ı lnvaatı da hayli llerlemfttir. 

küı, aabıını olaıbyanlara 182 ı.det pul- mfz9 bir fikri meıınedi olarak alal:>ııtrlz. lbine varmııtsr. Bu snretlı, ınea y11Jl1l. Neıot Ata9 571 
111.lr. d::tıtıımış, miktarı 6537 dek.arı bu- Ve buna istinaden iddia edebiliriz ki nunun Qçte lk.fsl bitmek tUere demek· İnşaat usta ve bölge saost 
Jan topraklar da gene bunlara teh.siı 8nlgarlstandan relen gö;aırnlerhı Iğdır t'r. Geride kalan nc;te blrl dfl kış bas" Çok ÇOCUk}U aileler 
adtlmtı.. mıtıtekacına lsk8n edilmesinden kas . madaa enel tamamlanm•ı olacıktır. sınavında muvaffak olanrıır 

, 
ıt ki Umumt hıf,Jssıbha kanonunun 156 ı 

Rakkaml · rı ~akıncı, resmt malum&- oredakl toprak l~chıl mlk.t&rıııı ırtbrmak 15 Hazlrandanbtrl Yozgftt, H 0 ıncı meddeılne tnfttan bu tannnun A11kara lrıaat asta 'H bö•rı aaD' 
b röıüncı lğdırdak.t ıro;meu vııztye' f- tan baıta bir ~ey deflldl. ve K11şehlr ınıeslnde 11ferber halde ııeırJnden ıonra sağ çocuğu altı veya otolu sınıvlaunda 'fillJetlmlzdeo 24 ti~ 
ula pE k mnkemmel bir surette bafarıl· Bu fa ye maha len lakin f ş'ııi ted - bulunan Kııılay teıkılltl, etleri zelze. altıdan fazlaya ballt olan annelere va- lehe lttlrak etmlıtlr. Bunlardan d6.rd• 
•ıı oldntu z ehabına lupı ıyoraunuz . Bal- vlr edenler trrd1cdan b::kkile ınl&eı.- lcdfın kısmen h'lsara utrayan kOylUlı- rJlmeltte olan para mükafatı l9ln mürıcaat bö'ga sanat okulu ıınnlarında mufltfıı ı 
llukl bu çok itlaa ile yıspılmış 2lol a-O· mamıştır. Va ırö~menJer birer müstahsil rlmiıe nakit v• malzeme d•fılma fttnl eden anneleıln bazıın mükerrer müraoa- olmuelardır. Banlar İzmir böl~• s•'' 
ı.Gkea lsUD itinin insanı cerlnden üzen o'aralt köylere iskan cd ~leceklerl yerde tamamen ile.mal etınlttlr. G"'çcn ay ~o at ıtllkleri gOıülmektedlr. Her ne kadar okuluna rönderlleceklardlr. Oifer I~ 
bir de içyiizü nr. birer müstehlik vaziyetinde büyUme si nunda tamanıllllmıo olan aalum~ 1 a- ikinci bir defa tedlyıt yapılmamak için talebe de ln9aat usta okula ıınavı•ô' 

En eıaslı .nokta Butıarlıtanın köyle· htenen .Iğdır kasabası kenırlarıııa yer· !i~~a2~~;i e~ı!t';!~i~::::ıenbarı.;:,~! vekAletçe ııkı tatkiut yapdmaltta ile de muvaffak oldaklırı için Ankua1a atdf' 
dndrn g•tı rıimlı olan iöçmenlerıo le ;tirllmışlerdlr. thr. Matderrllr Jeılerde mOstakll köy- bıı kabil mükerrer müracaatlarda bazı ceklcrdlr. 
zorla bit ıehlr kenarına 7erhıttlrilmlt ldd alarım as:Js z değllcUr. Karı yo· ler •Ocudıt rettrllmcktedlr. aQfus Müdür ve meaıurla rıun dllekço Bola-e sanayi o\uluu ilduek taloll' 
olmılaııdır. Bunlııa verilen tarlalar ise ıu üzerinde konuotoıum ıöçmenler, ıe-1 Yeni kurulacak kO•lırla uaalan, sahibinin fsmfnl her defasında blrbirin ınıludır: Şeref Çı~ahy, Enem 01•f 
otuımaia mt cbur tutuldukları yerden çen seae bnraya gelJp yerleşmlı\erd:r. bu hoıuılar için cemlJtılc• bazulattırl- d~n fa ·klı olarak yazmaları se 'lcbJle bir ken, Nurettin, Ali Tutık. 
aaıtlarc:l uzakta. . Hütii~et bunlara yardı• olmak nıero 11an p'la dahıllnde, taksim YI tevzi zu"' u \ lmklnı vUcıda &"elmektedlr. Me- 1nıaat uıta okullllla ıidteek ol-" 

.Maiıttlnl çlltçillkle temin t tmtğe bir ınlktar 7cmeklik bulday vermlı n 1 edilmııtır. selA tetkik edile!l evrak arasında bir talebe de ,unlaıdır: 
•cıbur olaD klmaelerln tarlalannın ya- bunlar kışlarını çal ımadan, bulduklarını) Evlerin pllnlan, mebalU l_kll~ za defııs nda ZıJlba şekltıırte blldirllen b r Haydar Tc;ıpıılun Hııuatan lor.ıP" 
kınında yaıamaları bizim rlbl yollan n vunekle ıaçlrm' şlerdlr, röyle olmakla rortt eri ve knllanaıa tarzları ıoz ootln· Is dil dlter defasında ZIUeyba ş ~lcllnde T b ' 
nakil v11ıtaları lnklpl etmımlı olan beraber, ieçen bu koıkoca yaıda, evıı -ld• bulundutolarık hHulanaıııtır. Yeni v• bhbassa Ane diye yazılan bir imin aı an. 
••mlekıtler için blr zarurettir. l~dırcla· rlne o ltan baoka maız,mo yığıbllen lr.urulacak Akpınar. zelıele ııııttaka· diğ~r defts,nda A•ıe. Ar ıa, Ayı- G .. Ü ed . r "şleri 
ı6fmenlerlu lsklnu.da nnan itibara pek PZ kimse urdır. Ekseriyet kollarını . aındakl inıaatıa bu çevre lçlo Ornek f8 ı•ldlnde Ye Fatma diye hıldtrllen bir um şın e ıma 1 f' 

almmamıı olan en mütıla Lok ta buduı. bı ğlamış ve kış n i&lfflnl soğuk kantı- 1 k~J lolal>ltlect ğlnll rölaterma' şlnlrı Rsa•mhaı~dvea lsm'n de dl~er d1ıt.uıında Fatlme, Fall Gllmüıane Btıklmıt koHfınıa k~,. 
1 1 1 

. guıe o an yen H er, J .. ıelı.llade Lifuı müdnr vı ya mamorlann· ~111ndakl sıra belediye Hlerlnl11. OalcJ 11 
Dltcr taraftan göçmeıı e• ' yen !11

• tıkla bekle.mtştır. ÇUokü tarla azıktır. mümanl Jfr ıarsır.:blarma da kareı ko ca ka} ıt ve tudlk edildltı görülmektedir. de Ye kapdann yanbııında çlrklll ~ w 
pılacall: ve1• esk.ldeo me'\'ctıt olan koy- Çl1nkü veı ı ~en pulıuk lopraıa iılemlye· ı yacak il.adar mukavim oldoğuadan el· lio a-:beple ıu.ı k.ta:de yapılaıı dikkatli manzara trtkll ıden batilar 71kdır>l•",. 
lerı lskltı etmımeue mt.baıltn ıözeti· cek_kııdar h11fı ftır, çDııkü ek:ıcrlyetın ökü· var köylerin de yavaı yanı bu ıekll k.ontıola rı ğmen muhtemel bir zübule içe' iye alınmış ve mecralara da yenf r.~ 
len ıa1• Itdınn h: kltatıııı tımln etmek zü danalık.tan döha yeni cıkmııtır. laımıslan için no.muna olabl caktlr. meJd•n bıraa•lmımık lçlo ıılakadftr me- pılan ana l•lıma verHmfştlr. ıuaı!~ 
•• onu yakmda 10 bin nütu.alu bir ka- Biraz titiz olanlar, allolul kalabalık Ztlzele mınltik' s ndakl bu lrıaat mutlaroa rerek vekAlet\l göııclerlllrkcn bat\-• yine bu eylerin önündeki ı•Y'~ 
aaba balı.e r•tlımekmlş... olanlar, Iidır clvaıındııkl tarlalarda Ol· fotn ştmdlYR k.attar Kızılıyın h ~uc~d.ı tı Ye l'erek ısllbkak sablol ıı e para tediye muntazam yol Cümhurlyet meydapll 

Şehirci• 1aııma'I bir ıaıuretln ııetl· taklaoa çahtmak.tan beıta çare bulama· ıpara 4tı8 208 lira 48 kuruıtur. edllırkın vesaik.hı tekrar tetkik tdllmest blrleıtlrtlı c · k. a-enltıettlrllmlt "' bl11•ll~ 
c11ldlr. Toprıta bıgh bir adamın ıebre mış•ar, kendi tarlaları nıken en •fır husoıunda allkadular.s tebiltatta bola her lld tarafına taı mcrdlnnler yıptır" 
zorla aklcnmeal mnkemmel ıörül•mu oa· tlar d;ı hillnde baıuaıt ıo tarla· Göçaıenleıln lğdıra iakln edUmeıl 1111lmuıtar. mııtır. 
Bir ıanıtllrıo, bir memuı un, bJıı müsteh- 11Ld ı uğraşını ğa ye neticede elde edl· ı işi, hemen beaıen aoııona varmıştır. Ev- ./ 
ıtklo ıeblrleıde ~turmuı ~emin oluna- ten mahsulü tö.üDm~ge m•cbur kaimı;- ,Ier yaptı·ıimtş, bıjvanlar , tc. humluklar, Köy posta çantaları 
b\llr. Fakat k01lunüa, muatahıllla, ek· lardır. y~melı.llk.ler tevzi tdUoı!,ıır . Bu mınta - _ 
metlal topraktan çıkarmı ğa mecbur a- Bir nııntakaya göçmen lsk!n edlltr· 1 kada bu mevıuda ntıt: b111r b . nıl bir GDmuıane köylerine tevzii lc ~beden 
damtar•D ırhre b · ğlınmuı kabil olmaz. ll::en hü\Qaı et tarafanda11 kaıt cdl en ga- ' t8ş8hbtlı~ glr'ş :.ek lıı· k~ ı bll6 belk.l 5oo köy p·stuı çantaları için huıuıl 
Onlar topraklarıDİır, i1'erl12ID baelarında yenio ıııemltketln bDoyesıoe f~ klr, to o yo~tur. B ınonl'1 bPrnl ·er t ~ uır et- muhasebe bir ka9 mDeuaseye •Oraca
.kalmak mecbarlyetlndc.dirlc:. Cemiyet Iu, birtakım müıtehllkler yaammak o'ma- ..,efct çı:ı.•1ş ·jl.m tıu.lkııt d ı ı t klrdır, atla oQmunı1e movatlk şaıtlarıu blldlr
llallndı yııamanın tevelllt etmlt oldu- dıtı a11k!rdar. fııJa!dın getlrl.1 mlş, 91111- inkar kt\"ul dm .. • d1ı1rece rı 6 b:ırlzdlr. Bu 8:,~:rlol lstemfıtlr. ~~v•plar ıeldlktın 
ıo bu urorctl kabul etmeyecek. olursak kıınlıkları, ziraata tecrübeleri muhakkak menudt ban:ı ~erılecek", ~·debl ınahlyet · l 8 ~b •en :ı~saltk.t~k ır kabul tdllerck 
n zoıla bazı yeni Tn'yt tler ibdaı et- ve bu itibarla m! mlekete ve ke:uffcrhe ti", Mr to~ coa·ll .. r bulana~uır. Fakat mu •:aa 11 eoe t · • -· 
mek lıtınek buDdısn muayyen bir kı- 1 Otit olabilecek blr çok .. eıamanJa.I erhabı loRafıl\ iÔzü ör ünde doPn bıdl-
ıım ı.alkın lzdlrabından bqka bir f'Ylrın m:iztar b1nıız'yetedoıürOlmüş olma ırlcr1 Octrcek kıd•r munknı l olı:ııaılar. Bu gece «Cumhuriyet. 
dotmaz. lırı mahl!ll9n ılıı:um tedbirlerin Dat•mam Belki UZ!ktaklleıı, lnr ndıra'Jlli~, kandJ- Eczanesi nGbetcidir 

lldu OfUJ tlztrindc kol kuTVetl olu5undardır. r abUlıler. 

HAVA 
15 • 10 • Q8' ... , • ı.,,ot• 

RQqlı atıratl : Sa11::Jn 
• lıtlll::ametl : • 

Yftkaek ıihuatt ı + 18 1 
Stıllunıt 1 + 6.8 
Dütük ıühaael + 2.4 
Rutubet ı "- '8 
Taltf ı Yok 
Ban tu11kı (Knuaa.&a) &11·1 

• • <DoJ• .. ,,, ...... , 7'11 6 

'"' Roman: 30 dı. Yilkıık. merdiveLler metruk duruyor rtnn Hrt darbelerine kartı relfr. ~ mıt çamaıır ılbl, kabarıp tuık kf 
tıarıt rtıııAr kltıt parçalannı ıüıQklil;or Vera meteoroloji Aletlerini sandıkla· mlitl. 

TAYYARECi LER 
ttfayl nda•I arabuın lçlndı çadırlara ra koyayordo. Od• bölutnn son seferi· Ban rasıdı ayaklanaı yerı yar.r•~ 
cOndüıma ileUnl iö~ür6yordu. al uturluyordu, O dı uoaa çelik k.ufla- ıtclkmlı olmasına ıeblp olana 1~111d•' 

. Sor.bahar birden bire kendini htı- nn ıürü•Qae kar1111ydı, ne büyllk zevk linet okuyordu ... O dakikaya kadar fıl~ 
ıettlıdJ. Tay1are duralım rlıllycıı yol dı17acı kt. I f aeşgul olmaıtıs. Harltıyı yerle ka~.t, 

T .. an: 1. lt.AHILLO R•ıcaJan fUiren: NiHAL y ALAZA boyunda dlılll, tepeleri muutuım keı'l· Soa a-Oi11f•edt Bruıtalef ağııadan tmrk:en, üo bin metroda tabte11ıtır •1
1 CDff ataç sıralan orat dı vo kurudu laoırmııtı : 1 oldu~anu ıördü va sotuktan uy11f•0 

Narın yapraklar, m11ua konulan ~de- - Doktordan. ııbhatınııın pek mü-\ vnçudunu ovalarken. korku ile: 
O rece GoJubçık sabaha kadar köy- si ıördQ. Andreye manidar bir tebeı t 1 ili ibl h 1 rd o du Gueı 1: ı !d 1 öf dl ' tf'' 

tlı kılm•fb. Ar. kaldı uçu•a da aeçlkl ııümle röz knpb 'fi blkl7eahıi -1alida n ç• ın er f ' 
1 ı '! ~ · ' emmcıı 0 0 

n•u ren m. • Oör bine l'ellncı ıcaba Dl ol• 
.. • temuın mavi yar11uua ,ustUDo lıtekslz Vera sert bfr tavır t.:ık11rmata çalı- tı•?. diye düıila:iü, Şimdi .Aııdt•f" 

yorda. Yorruu, ıQı.ülnıüş ve tık: Detes, bıraktı. Qıkb ve ya7ıldı. tırak: Sıhbatı•la ncıı diye alAkadar oh1-l deri c
9
ketlnln 

111 
kadar kııkaıırorclll• 

dotruca ta71arı meydanına ıeldl. L't· Ta7yarelere bombalar asıldı. Andrey Afatııı daha s C\k.h, ama havada yor dlyı kıodi kendine mınlclaııarak il!· d h bl tl f 
1 

alda nı ,et· 
ttnıt tulumu 11111klamdı . deriden oekeUnl ıeydf. Golobçıka bakı- •oluk akıolan ctre7aıı etmet• b•olamıı· ki hırlt~ları tamaulıyorda. 1 v:ıı: b:Sa;l:d~n"e~: ~.~9.~~du•'1ua•'" 

SOlük teudafen bir ız a-eçlktl 'f8 r•k: :ı. Bunludan daha atır olıulan ıırıaı BOluk tedılcea yukarıya çakarak, t :m diye lçtol ~ekil 
kuarrAbtaa mO.ıtare!en ç1lmlaıa kumar· Se dı böyle mt. talumla m rld•· Jüıüyor; batıl sıcak bava, soutwı yap ıotuk .. tabekaya giriyordu. Nahoı rüıalr' ~ lk' bk k ' d ılrıt'' 
W G1lub?lk1• ıeclkmcalnln faıkını cekıhı? tıtı taaylkle yukarı çwyoıdu. cRcml• maltlaalan ıaltıyarak onları ta- 0 ' mın a •man amnın r df"' 
•u .. d1. - N ~ yapayna. birader; ceketimi Handa soutukla ııeııın r6rlnmeı natlarıo Qatüne Jabrı1ordu. sıra hılln- ~D~cıı !ltl:ade ~d~r~k, gö·Gıiip •• 

A.ndrty arkadıııma terdıa kuumıı barakada unuttum.. Adım ıendel Bir 4tllli mOcadeleal Yardı. ~ Ancak kutlar de ılrmık pak rllçtil. ~ş~ğıdan boıtı-l 0 ay ın atma t 7ordu. ,w 
t.ıuaucu tlkılnı tlkılne lkl pıırmetlle ıe1 olmaz. Hava ııcık. fi tayıarıcllır, kth soauk akınları& ııın sak.in H aJDi blzıdt uçıutu rörün· J Volkla Kraunlı mektebe berabet ., • . 
tutarak ıordu: KUukof bıııaı teredclütlı ıalladı : tıalk tıblrlncı• Han oouramlarına ka · melttı ldl lao de ta7yuelır 11ra11 boz •iı, blraber bltlrmtılerdi. Kraul• • 

- Ylnı nere~e ısürıtnıı? - ôıle ya ... Ssa bu rtdlılı t11llyt- vuak k&b y~karı çıkaıa ııcak hava a- aadıkluı uld• ~yrı ayrı irtifalarda rı: yaslar ' 1 leh'erle •aharebı1• ıttJ''ı· 
- Bir yerı rfttlm de... ccksln bile, • k.ıııl~~••D ıelzerle;llı 7uk1rı zıp111arak., dlyorlard~. 1 ıtml9. rekorlü uıaılırla kendini ~:.~. 
O uda Golübeıkın arkuu:dı ıürll Yanm ıasttaa 10nra b6lüt havalan· ba amanııı mubarebedı bıylıcı hırpa. Hava mobftlal J&'fq yavaı fırtına mJşh laoların• nkltılı ık dtım ~I~ 

)'lil motör ıul ıözlerlnl körhettl. Sara dı . Kuş\ıırıo uçtukları &"lbl, mQselles ftk· tanırlar. fılrat kunetll motor meufeyJ 
1
1U11ord•. İli bin metro:la ıotuk olmıaa ama cesur parlak r6ılorl !tali ''" 

lauuı ta17arelırı Otke ile tıak.ark.en, llndı saf kurduktan IODra. ot.al lıtıka- azJmlı kateder ll ta11arcclnln Utııml- bııta•ı. Gol11btıun tulumu, eua rllıgA· nura ıa917ardq. 
•ıMHctı llOUMi koı.ıtrol eden •llbendJ· ' metini tuttular, Ta11aro meydanı bop!- pa ıll dllllealo mülr barekıtflı ıh· na altınclı. bula bavıda dııarıra uvıl· ( Aı•uı ""J 
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5,;;;~f ~NHABERLE~~-~t-00_t_G~0-N-0~0Z~ 
~=v~s~~:mıeke Rutenler isyan mı 
ortaya atılırsa?... edecekler? Halife yola çıktı 
A lman Nazileri esk. i .müste?'le- • 

k dl a
ie 1 1 td·ı •- Harp bJr aıuuret oldutu sıra a kel~rioin en ı erıoe ı , H•ı tarafı ne ~J J b. 

h I I 1 gayri kabili inle hlr bal alır. 8 müa 07 Halit< C•l•rla koıdlalao ya~ııtı mu - Na ro:nro-ıu ı 7•b1 dollrdla ııill •ılileceğinden bir saniye dahi şüp • Bud•pr,te 15 - M car raze e er • ' le bir 881 o•m,dı}ını uııa:derfaı. Fakat ameıo1ı ~•ıtan •t•tı anlatb: - S:ab, hh, k· b kah •• •Hıl ıll· 
•lmemektedirler. Haltl onlar Ve•ıay Çcko;lovakyadalı.t Mtcu to}rakları•t ' barııı 1'••••11 etmek ıe bir bo7ll mDf- - Ben o ·a gösterecetı., d 1•rot nıore1lır. ? .. l<"r.a B•·«da olanla E'>ill· lluahede•İDİ ellerinden aldığı mils- ıııall balkmda iki hDI 0.'11 

1 
•mr 

8 lı.üldDr. a6zDnü bitirdi. Z lb•ydo •tı•h bir ladıc da.mı• ••tbvr .. ,•Y••• bllmıa olur mu? 

Karısının tavsiyesi üzerine E1Jülka~nmın kim 
olduğunu kendiF i öğreı:nı ~k istiyordu 

tenılekelerden daha fazlasını yenirl en baılavan mün ke,.Jetlo l~kıta•n•on do- Y ent Cumburrelıl dr. Halil, y ı yaaııı bir b uo k•ll•n me· - Canım bt n B aralı h7IH.ı.J ••• 
. ' -t 1 

A b0k'.6m"'t'nl mr ı ol totmakta· k k d R b D ı.. dl ı.. ele ıreçirec-klerini bhmm etmea e- ayı, pra. · Pıat 15 - Ye•I C os ova T••ın .. ıaıelı. late it nunın y• "coa yıaı. •aa • aat•• 
dirl. Çüokll muvaffakıyetten mu- dırlar. bir Fderal devht ol•rak o:evcudlyet al - Cat.r gibi kıymetli bir .. ,ı, •çlo ••u ıeıu. ıroldi ıı. Ooon içi• ••l~lal b:r 

•r. - b d abuk Gan Jıarde~ oldular muı pDTlllrr b~rl'tl l>rohodan OIU iti hiddetle b-rotete fopmek dof•U d•tJI- tarattı pek al7ado lılttlllm E~llkuı-•affakıycte koşmaga, em • e ç Berlın 15 - Alaıon D l '• •erl Bakanı barll~ kabul odilmltllr Ş mdl yeni hl• dlr.Bomco blddollalal kalbınosda Pkl•m•· m:n bem OYinl rllrııı•k, b•• do UUJal. koımağa o kadar alıştılar kı · Fen Rlbontrop hu ray• reım 1 olan Y••I Cu•burrehloln ini babı m.vaou bablatlr nız H C :torla dotru •oya y•laa aııylo· le konnımak latl7o•a ... Almınyada Holştavin~•· ~ends- Çrk P. : •-ı;" r( z:rı ~,·•bkt'yl kabul •1: isurDne kadar Cumhmelılltl•I Bın•tln dl&l•I ••in' bir adama tabokkuk otılr· T•.r<I cldaıltıt•: 
burgta birkaç ıenedcnbcrı mu>tem· mlş v• hu möıaknt ••nas•nda lk~ "'."m~ ıa~taaır d ın ıo •r• B•ı••kll Genenıl Si· meniz llaım~ı'. Eter 7alan •6ylemlt - Yahu baau e•Y1ldcn ıl7lo-o .. , ı.ı,, ci etiştirmtkte olan mek ttple- kt ı •,.,,,da" t m • s •leler wllruşutmuı, rnl ita etmek teolr. oldutu ••l•t•lırM ceza vcrlrelnla, 7ok, EbDlklauaın 11ra11 rllrGlreık bir rer, 
tiu t ~ilitı eni lctilmiştir. Bu mek- •• tle: d e l •m bir "'uı. hık• I basıl olmuı· ı 1920 t ş •il ltı 11aalya k .. ununa go- dot,. ıö1l•m•ı ı.. ona bip bir k6Jii mu· kead• •1 r.Jd"•• ta• .. mı ta dı tn ııı. eı g ş - l k d 

0 
da taM re Ye·ıl CJrxıb•ırrela'nt lotlbıp dmek amele 7ııpmall: dOfru almaz. adamaır. S•nı oırulardan bir ıeealal le ı d a yuz erce a ı · • · ı · 

p er e, ayrıc k y . 1 HJ'&llLi edemem l'çla h:t mrrhln ıo,ıl•nmuı IAzım 2'9 • Halifenin hJctdch yat·şt : tlat•J•m, nr•1• ••dar nal ao·ü · ıii .... . ~ıcak ikliml •rin şartlanna ••. "! ~~ ",., ~: 4 ' O ,11• 0 P ,e, "'" hlldlr· .. , kt •< i. . F .kat ş ,,.d ı Çotoa!ovak bu - D .ıfru a67layofflltt k ıır• cım. d•- H orur. O•roılt tor>!ııla bo tek; tUd<a lçiıı neler bilmek lizımgeldigtnı og- L 
1 

dr" - it zett>cllerl n.- dutla 1 d Q'it-t•21 Jçfn, hudut kat'J ıurett• dl, f•kat B~sraya timi 1'0=deımell? Her ~ok memnWI oldu : dl~ önQ tS l{ Z • f' ga 1 k •tıımektedirler- 0

" g 1 ı şu s>vabı ver· tesblı •d • lın•d"" 1•nl lntlbıp 7apma b•Dil bir me,.nru'11n ııon~erum, bana - Hay hy, l•ttkklr odoılm, b• 
Yerli lehçesi, Afrika vemeLleri, 
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mimi ü• olmayacakbr. baklkalı oHuao gibi il••• •demH dlyo "1e• tlm•I rldoblllrmlylz? Dl10 ıcalo 
'1c k 'kli.m hastahklarınıu tedavisi oılş " · , b ld iseler ıOın aon seyri, ~ u o na la ı. raber bD 'Dn P ırtller gru · t orkuyornm. C ıtore bir klıl varu fır· etti V o blras aoara da crrakla boraboı 1 1 

• - Av up k , 1 atıodan iyi bunu • eı<il tden Çekoaıo,.k milli koa- oattan ıaıtde etıaor iller. 8e•rlal var- yolo ç·ktı Ş bir içinde bir p&·ııa doı ... 
v ... İr• •·• bar • " v r ru• mi• " er 11 ;;11 için bir s •YI Cu,., bu rr<ls• 1 ~ no bu k onıeyla relol H y "'yatı mubalıla ile onlalmafa kal tıl ton sonra çırak onu etıat, ırcıılt bir 

Fakat... laı ~" • • m ş •• d. :u··~or:u lur bu' mil bulu~.. o • I veralte profeaMerlndea nan kar • . Na Y • pmalı 1 babııa Ilı ç 'vrilaılt ıaermer bir .... ,.. 
'u ' ıulsıı l olınann "•" d- Dl~ ek.ona· Kııpraın nımzed rO'erflHılc:l~rılfl'. Bir ınaddct dGtbdl. So•r• llhe o üne ı•tlrdl: Fakat eski Alman müstemlekele- 1 t eri lda rf\ Adentcr D unya ç k 1 ' 1 a r ı.. lk 

F 
e . , , •rlsf, d• bocaladı tı bir llma ıı ya ile ~ · os o' u 1 Y · tilll : - ıte E .n aarm•a sara." bur.,.4,.. 

letu.i ellerinde bulunduran r•n•a oı•k » kn. • r ç · 1 ller bıv'adl arasında !ı.tlsadi nıüzal«-reler - En lylıl beılm Baarora kadar B. b;e hp•a••d•n lç•rl rtr ilk ru'ıı••• 
ile lngilterede, bu mesele hakLıud_a zaına • "•. " ' • mnt· c~v • eıı:e Mu>lb 15 - A m••Y• ı ı, ç ,k _bD· rldon:k Yu•yall labklk etmeklltlmdlr, cet'• adaa:a E ü kıaıan f6ımot '•••dl· 
-•ler dilıünüldüğü aarib olarak bı- tine ''11~1 0 '"~oıu; 'nk bir eme~ tDnka- kümetl arHında M••1 t• lkt'"'.ı mun· Ha brarı alılıktan sonra blılatio t h ı aöyl•, •nlar aaaı ı çe·i ahrt.r. lloo liıı . Bu•~• su b Y •dahi h•nO• Anu· korele·e b•ala· m ıt r S •t· t '"'" •\olfoıa 1slnlrlerl 7atı1h. Hırunürreııı, ertoıl H• aıhk dDOUoa dO•Dyoru .. , deoı . 

meyor. . • b" varsa bu >l• ı . do kuııulmuf ~ 8 
b' , •lar tama A m .. ya ııt'h•kmdıo "'""' to '"'WI et· \ bıb derhal ıı.ara7a barokot &imek nlyo- Bu ıOalerl ıııten ffıırııaDrıot•ı • ., •. 

Ancak bıbnen ır ıey F ' pa o.o üz orlnde do •~an ° u mıı ol •n iklim ı •• zr.-· • u • Ü•• k oreler~o tinde idi. Glzllcı bir at buırlallı n kt• JUl babçealoo dotrn Jii•Dd• Çlp-kıuı. 
lllGatemlekelerden İngiliz ve raasız Cllen. zaıı olma~ ııııyı a~~z • 1 de ıu ı ,Ozd•n ı •çtril•cak n b•• ,,,.,. bat- lyalelial dellıtırerek rünDo lok ıtıklarllo bezetllmlı b1> rDaol INıbç~•• b;r ç •k 
bG"umetlerine yağd>nlan telgraflar- B R •ızve · t başltlaktlr r t

10

.:lclr· laoacakbr. berebtr Ban• yoluaa dllıetdl. Oldo~p kimseler vudı. Halit• ool•ra ıo~du: .a. A b' · Al ı 1r • ımck e a e m1v • • b' 
'411'. Bu telgraflar: « man, ızı • ~a · ş 1

5 

1 

., _ • - · -- - - -- uzun n yorucu bir atyabattaa sonra ır - Bea, dedf, E ıO lkaıımıa • onut-ltalJıyaya iade etmeyin ! » diye bar -·- d • t atıam üzeri Baarıya v11d oldu. Bir par· mak Jıteyo um. Efcadlalae baber Tetlr· 
Qllr b " kt d lar c u bAı Çı • n e va z 1 ye Ça karDIOI doyurmak VI rahat etmek misiniz aııırma ak? . en lçia ilk taoadDt ••:iti hana rlrdl. Huın U~k kondlalao bitap e•:H • ını,.. 

Ne olaca y. ehamet•lnl· artl~IYO'• tbt11ar, ben toıtu btr tapıcnı vndı: aıa kı1arcuoe bıktı, •lb1s~ sr•de l1t '•"· 
Acaba ne 

0

1
0

";,ak? Çüokü bu D HDkOmdrır ononı. konaıorak mera~u kalldtllk 
1
.;,m·m>klo boraoor, korım•-davanın ortaya ablmHı güııleri çok tatmin etmık latedl '° lbllyara: daldnl• 6yte l~mal oclllebılır bl• wah•l-

ltrıtU ta~df.hıde, Çiole mı . v .. , 
0

fJr:lrı ke- - Bab.llk, diye urdu. btrıda Hll· olmaclıtını anladı: Yalılaımıttır. h 1 n., tarafı 1 

incide) s lec•tlnl, şehr!n ve 1 "'""' " "' bir glnllkto • n c6aertllkta padloablaıjan - Peki b•ber •ero1lm el .. d '"· dl-Şimdi Avrupada, Hitlerin er lerlnd• nJHne•ı at.r •• nü ... y'ş'." f•P 0.,boıe nl••y•c•tonı ya , 'ı • e ec61· üao81 Ebiiıkaıım adlı birisi •ıırllllf, dot· yarek kop keı• aıır•JI• ıçlaa dolclı. Vo 
lalebi karııaıuda • Sulbü kurtarmak m••• J ıponları Çeoııbl Çocdekı .... b •• fabar ••m•kt..ılr. ıu •• ? biraz •onra yanında rDadco 1Dalü, Olta İçin • yeni bir usul bulundu: D&rtltr •Dol• " " d . n • ., gech ~•t • "'"'uf ı"" do O,:l Jllerlıı bir """ ıı • '" ı. ',., il lbtlyrır adamıa bir dan bire göller. 1a1Jr bl r adam nldnıu hal do lı.apı 6-
k f ! .Japonlar t• sl)lt ettıklerı yeni hedttıerlH Şn gh•• 1 .. ( A A ) _ ıltr Çin parladı. b"uu birbirine dokuoolmuı a-tt / nlnde ıöıOktO. Uııtın yaaıDıtl! H ru· Qr-oo eransı · fa ·~•t etmer•· " ., • · ı b ı d 

Bu dörtler konferansında bulu- •as I olmaktan ktı •yan r ıaenba,.dan • ı••n h•l><rt•r• ıo • ._ bu· bl •l•·nı şıkırt_•l~rak an aımıt• aı • ı : ıotldl lallabohı i•loa zat E~illteuadı. 
~ . . • alacaklı ikisi vere· et kloıdl r. . D• Slokakua ayal• tı dahi I• ,. • ,. u hı " - Nasıl •01•• y17Jm H laclım . .• N~ ı m'•allrlı I &&I lmlad ı: •o~ardon _ıkı~ F k' lk k ta Londradıı endişe devam • dl)Or _ ~lr btaayoo o'•n Mnu•in m<V\OI J •pon· aıl onlaıayım bllmlyornmkl . Harı J_•• ı - Bvyuo uo, Jl>lar ç•k•b•, dl:e-'•ldi • :uydtnde. a at a ma Loa•r• 14 ( A. A ) ;-- lnırllız ra lardao l•tlrd•d o nomu•, •l i k.myon ve dili•, yüz •tum o•aa, her blrlle br tür- rok aar•yo avdot o• ıt. ıo.., vermek te zoı I O halde ue yap- zetalırl r•rı k H., konı un•. ır•tt ki• 1 bir çok ba<b malaem• at ele f oçh l!mlıtlr. lü a6y IHem, re••. E b6lk arı • ıa •• nl'l•U· (,. ,,

0

., ,,_ J -~lı? Dörtler bunun da kolayını bul· Fransız müstemlekelerinin mthlm an)•rı B ubarebtolerde 40(0 J .pon aalerl canı •• cô11ertltfıııl Hila anlatamam... -·--------------dalaı: Küçük devletlere müracaat .•. geçlrm•kle ~ı•utunu yız,,•lı.tıdırlar. ı.::h: edllm'ıtlr. 1 Htruıı&rretlt ha laflan ltlllmce m•- Hasankale belediye Çekoılovakyanın perişan hali bu- « Dey'i tel irat.,. gazateıf, aon !~I İn illere Japonya 11• goı üşecek 'raklındı: 
,q_ birinci miıalioi teı~il ediyor. Jlftnda Bank••~. da topl~n•: J ··.~~ bn. 'l.. -dra 15 - Japoriya ile lnırlllere - Btr aab:b ol~ıdad~• il ada~ı rö;- Riyaıetinden : Ş;Oldi sıra müstemleke işine gelince, dusuo un SO · OOO ~~~~~. b r uvv . ar11ıoda ., Hllakta buluo•n mooelelerln r ~ m ·~.~~::•~:· :. yeken;ıa;:;• ,0:;;,~ 0262 lira 97 k unıw koılf 1 1•P lıca t olu 
"•• 1 lngilterenin olsun, lundo~unu vaz:ııa 1 si de Honko•r baUI ipin bir mOzakore kap aı •Çıl••aı o 1• 1 banyo lnpalınıa lbaltal 10-10 931 tarı· . 
.. k~'::.n° :::~tem~~elerioi Alm8".- Uma~ı~ı?~~:::d ;o~==~:., !arat.od• n tokarı ur • lf ti b ldlrllmel<tedlr. tim ~~=:~ :.~:İı erkenden Boı•a _ .. b, ;: ~~~,~= lt~~\~~;;' :~~a~:~hl~~::· _!:; 
)')'• iade edeceklerını zanneder mı- k re 75 11ntlm boyundıd r • 1 dolr ş-aığı ve bir •esile 11' Eb: ~~· 14 de b-l·dly• bluı J\da yıpılaeak ık· •İQiı? ou·· nyanlil en büyü •Kuiıı Ellıabat• loılllıleıhı bü1tık mı iOrQp tanıımdakı' çı~mııtıbl S~ ı , •; ı' ltıae)'e 'ıtt· attarı ( No. t 15 ) 8 

H demekten mi k yuı olan Ku da nare avat'e o aı raen r erz n -
b U aüale • 

8

1

8

••• • • • '
9 

en earl &'t ~mpao ld" lrtetl: !dnkkbı cbüı:de dardu. Terıl d klf,nln --·---.---.---. .... 
'ika cevap verilemez. gemıst nord Vayı sıar <8 {~~ '; > 1! k 

1 
· nıtiino •t·lmlş, adeta dOay•yı gOraıez Zayı tasdıkname 

O halde ne olacak? b nlodlr • En kiçDt:m~ı• ; •• ~~! 0 bul~•• ~ 1 bir balda iti hı mı ıtııldu. Hallto b• o•- K a •aomo-· ı moklehl Saltaıılelaılo Belçikanın kulakları çıoluınl. Kuin Eliza et aere .. ··~~ ~.. •• emilorlnl• adedi lııba •••mi• bir paıp•c•lı. ko1uımaıı 332 aereolıdo almıt old•tu• lu~lkoa· 
'-- ılrkel yol v pıka:ma:ıad... Yine dtZ· münasip ~u•arak: meyi rayl oll'm 1e•l•lal a~aeaıımdaıı 1 • k 1 • b 1 8C8k al on doktnl ç 1 ol Mınre'anh - Kolay gelılo l•rzl baı: 1 Diye aklılnln bDkmü olıaadıfını ili" edrrta, ş ç 1 m es en e rı Bir sana sonra set ere aş ay ' rlhlara koa• ,m·~o 0, ·n,r· ;:. olac•kl;r. sıızo INıtlad•. Teozl b&fım (fladon kaldır- Ers•nean •• , .. , ..... M D. ıo'llrt b . 48 bin 100 vapnıu ı'rkel n oc rem -tı. BOao7la Oaaı 
. 1 hımakaleden den•) 0180. U g~ml cB Y" yıldı .. tlıkallaln ilk »pur- - Eıvallıh, boı celdlo, ota• fiyla.. ( lfo. 111 l 

"l•ler üzerinde yap•calr, ve yeni ba· hacmındedır . tarı, 1850 ••nelerinde tı•bnatı d••1• 1er• HorU&llrrışlt ıeralnln bu naalk mGa- -
)'t •llvui milryasmı bü ıbütün genit· 1934 Ey ftlünde lngi'ı.terln 1•• 1 bn- açıla o ilmek ..... eı nl g6sterea 3 4 bin meloalndea pek memnun oldu .. onun Zayi tasdi knaın e 
ltt•c ktir B d n başka bizim halk yük ır.n&allanttk .. rurıı denlaelndlrlldl· I tonluk gemilerdi. Bu larda bom bub-r karıoaına pç'p oturdo. Şuradan bura· Erıhıcın afvll orta okal lklıcl llDd· 
U c · un a • . . d ,. •ı an merasimi ••ilde krallce Me•I makinesi vardı, bem de yelken kubaaı- dan lala baıi•d .ıu, ı6z arasında hl- _ 
'-. alilrah bütün lflerımız e, oa va• • nm 1 kendi )amini '".alt. ı , d T b ta rımllerl b"•karak lllı. d• lı. d d ' dan 3 Ma y • 932 tarihli .. "I ••••. "rılllızıo beşlıcuı olan nüfüs mrse- yaıımıı ve rem ye 1 '~r\ep,url:tn yapea da bu ıtrlust olmuı· m ar: dt d b E öl rah almlf olchıgaa tuJlk• .. r1i AJI 

le · k h llr '" 1 d Tord h•ıı, ya aor n, ••ı ur ' - ı 1 1 1 1 1 mdaa 11klalala •toi göz öoilnde tutma • ve e~ . •Kain Mod• den dM ıono aonra. ıur. Vo oo douu•urcu asrın o:ta ınn a kaaımıa evi nordodlr, blll7•r maau? ·~ı ıa - Tlll 'a a aea ı ltdbirioıizin nüfusu artırıcı kıymetı bugü' de daha büyllk bir vıı ur denlıe ıirketln •Lukaı i • iomlnilekl vapaou TerrJ Hallteal• yüıD•o ha71etlo b•k· huka.u olmadı~ Ulı ol";'· ~o. 112) 
'• •lduiıunu tartmak mecburiyelin· lnrlrrolm l ş •• ayın 27 alı da .Y•P•'•~ lb~ I Atili Oi:yuuan rolı.ornnu kıraııbr - h Sonra kabtabıyı baalırdı: ~;,:.·:~ = K~:ııo • d,)iı rııer"~fm ct 11 f. g- ı ltere kra11ç•sı d1ı g mb y Buıüa Türk tfcır• t f.loıu"d .. ourft. - Kah kah kah kab •.• 

• ıt · · Ku ln E"zı ıt• G 1 . ap~ı.~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~1·h t il ferit aile meskı-n- kenol l ıurılnı verm ~ ı.. • 
1 

le ~ılt1rılm1t bnlonaa « ıı c•mı.•' 
I "U aye m n ah 1 d ı f ., r~k bond.ın 11nra n· ı 1 874 •pıl.. vapurla· E N•• h t • ,'.ri, her türlil tahriklere karşı haki- tez~. bl:a;:t_:·I· ~. Y"I hw~ z a yııpılı~k . ru "• 'b''ı~ı~r: ~ ı:~ı~kl cCerm · nıır.. rzurum umune as anesı ıc k.ı 1 b' f . .. kte hele şısr . at it' rıneau . . l b b} d 
"' • er. • .... ·~· _ ıorme • ol•n • Kuin E ,,.,,,.. ~ ..... My a r - ı olan bu npurda A vrap•. &f dflko roko- Başta i j g~ in en . dı~ken hır de mulkıyetle ~am~m l an- ba· i:e d •iny.nın tı ı ı tıuyok ve l'D anlı rucu kınıuıtı. • 

1 Ilı ••kit, bu nevi tahııklerın en •apu·u~u ·. . . ı boyu 814 metro· Bu•daa sonra kuınpanyanıa •'lıu· ırıuuruoı nümane baıı.noalol• 988 y•h lhllyacı olaa ., kalo 11.ro yorar 18,50 l~.tJ. hülr.üm aürdilğü memleketlerde . ·.ııln h '';,;"'ıt• dn 4. metr• ı .zoc· r tanla• •Mac.otlb .. •Brltanlb ••· claadea Jlkanmıı ıo .. uz tıısız au 70 ~u 140 ton Zongoldalı. kOmüril 2til0 aaJllı 
""' Pek hayırlı ve müshet netic•ler dlr ve ·Kul ca • . , ""•5 b:nn tondzr ba\bukl porları da' aynı rekora kıraııılar va • artarma ıkılltllle liıale kanunu mucibince kakalı z ''t u u Ue 15 l0·938 lbbclea t du. YH " I v•pur, o ' b-' d . 
bllltktedir d.,. · 1 81 n ·1- to .. •'.A.lo u\cıu:. J.4'taoıtı'arıa ıua müddet rako'u eU•rladı "'at. ur· tibaren ekılltmeye konutı•uıtur. iri_.... 

• 

1

""' ,ı. . ,;ı ,..,. , S ç ba • • t 14 de Ti lytt aıbbat mOd T•"-Babaettiğim amrle hanlan, mah· N di• , , is, 83 6 to :dur 318 met- muılarclır. Eı.olltme 2 T. ••1·988 arı•• ruıu ıea ~Ol fabrikalarımızı mü oh asır oldu· " ~an 1 •Kuln tllnb••• hua~aô .... ıkl cKu do anteıe-1 il komlıyon toratındH icra oClleoektır, ~ııu d öylemehyim. K,rıkkale'de raf ediyoruz: Onuo en iyi ve en tam in Meri• Ilı ıynı tiptedir. yalaıı, onun l - Tahmin b!dtll 6720 lfrıdtr. 1 • • 

1 

• 1 · · ı l ? V esa·j ~ ltS t hrld t ı v.spu'UD 2 - Temfnab muva~kllteıt 604 lradır. 
L • diier bazı yerlerde münferıt mes· raadıman•n• nıç•n a m•ya ım e uç INıcıaı o u u o 1 ·~ blı 1 S 1 tekJller tel llf mektuplarını belli fÜ l Vt 1aıtt•n h!r aaat l\'V•llae ka· ~, .. , · · · B ı n ı J bi im olan bir ese- iki bacası nrchr. Buna aa .. a 1•11 - • ul kla d 

.,., uaulü tercih edılmı,br. uu a· sen g ze o an, • ı . 1 t dı biri ctpbeslndo dar komlayona vorınlt •• J•but Polla llo rOnttrmlf b uaaca r ır. •ı, •oksaeı itçi ailesini e• ziraati ile rin daha mükemmel vaaı~la~ olma• 'ı"rı:ı~ bı~ ·~~•: • .İri bul1107or. •K•· t - Tellplor u .. rtl vultalan vo ~,7,G lolıılaıt okf•larıltı blrllkla ko•Jıııoaq 
.._ttaul edecek klfi toprata malik ıına neden itina g&ıterRmıy~ıT~ y l~n m~er{• ":111~1 Jtl Cemlrf varclı. •abnau mıır11utlan Uu eluw, ( No. 110) 4·-1 ~--.Xtır. Madem ki bir defa maı· F. · 

---
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.. DAİMA 

TiRYAKf 
iÇiYORUM.'. 

e Her Tiryaki bunu 
sôyluyor .Acaba'neden? 

Çünki: 
•Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri c;lga 
radır. -

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi ic;imi ve nefaseti 
de hiç degişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M i• 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABiLİRSiNiZ! 

uol 

Türkiye iv Bankası 
1938 

l0Ç0l CARI HESlPLAB 
ikramiye plAu1 

. " •d•t ıooo liralık '4()()0 u,, 
ı 

16 
• 
• 

1)()() • 

260 • 
ı8 • LlOO • 
so 

2Xl 
.. 
• 

J ıl 

" 
• 
• 

41.IOO • 
4000 • 
'1600 • 
-4000 • 
sooo • 
28600 ,. 

ICuaları ı Maıt, ı Haziran, 1 EJ· 
taı, ı Blnaol klnnn tarlbin•e pklleeek.tlı. 

Ba u elli Ura asıyduab baluu• ~G 
'8plar tualaı• .. lııll edUec &t!•rdb. 

(No. 4'11) 

,, .... 
1 

1 

.., 

GU 
ilanla ınızı kabul eder, 

FIRMANIZI 
Bütün Doğuya tanıtır 

"o o G u,, büyük bir 
memleket parçasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 
müesseselerin gazetemiz vasıta
sile kendilerini bu geniş bölgeye 1 

tanıtmaları menfaatlerinin D 
ilk icabıdır. 

ILA LARINIZI 
Kars Daimi Encümeninden 

Niimune hastanesi 1 
Erzurum B:n~~~a!:~~.~n9~ 1 

Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZB 
g6nderiniz • 1 - Borluk suyu oıbir teıfsatı kapalı zarf nıulile 115 gQn müddetle ekslltm< • yılı lhtJyıcı olan 111 4000 oogu 5()()(' ı 

J• knnolmuştar. kilo ince mazut 22 9 981 gO.nüıden 10 • 
2 - İbtlui 1710·938 pazartesi günü raat 14 de Karı blUdmot konalı için- 10 · 938 riirıünı · kadar a~k ekılltmıye 

••\el dal"'t f'.11cü11ten odasa1'da icra olur acaıktır. konulmuı olup lbale r6ntınde talip zu· • lllIDlll .. 
·' - Ke•1f ve eksilim" şutnaımu l ıürel komfıyononda ve Nafıa dfrettöıll· bur etmedllınden ıkstıtme eyyamı tatl· 

' ı-ı; ı . :. ,, . 

ll1e harfe almıık üzere OD rün daha A "' s T .. s Al 
flıııd fÖ" I• hııtr. uzatılarak 22 10 988 Cumutell fi1ln11 gri V. Uffi atın ffia 

4 - K .. s f b'lrrll ?29~.6 'ir · 31 kuruştur. saat 10 de S.hhat YI lotlmal muav K d 
•S - .. uY&' Irat temtr• atı 17n1 lir• 111r mQdürlDtiadı l111l11t lora edlltc~tlnden omisyonun an : 
6 - T1-ltı.ırr • n hkllf Dl•~ •uıol1 rırı ırnhiır mumlte iyice k11paım11 olarak saat taliplerin yevmi m drde teminatı ı - Kıttzmaudakl birlikler için hıJtan1ann yıUık ihtiyacı IQID 550 toD kil" 

1' rıe k~r•' d• ' a•f • rrr11 t'D kor ııyon rıyasrtı.,e Vt ,. it o·mala• ı, po• tada vu t· •akkata ile blrllEte komııyoa11 m_ .. -u,..a1.r 11 otu~ ekalltmeıl gQnQ istekti cı1mamıı •e Jenld•n kapılı zaıf!a aıUnıkaJJY' 
buı-.ca• r• e kr:ı el•· kabuı • dı mu ( No. 100) 4- 4 mGracaat etmeleri Ula olunur. tanulmuıtur. 

A 
( No. 99) 4-4-: 2 - Tamln bedıll 13750 Ura, ilk l41mluh 10~2 ılra:ır. 

3 - El:•fltmeat 27 - 10 - 938 perş.,mba güııü saat 16 da Karakösede S•· ,ıl• Erzurum Le. Am. Sa. Al. Komisyonundan 
1 - Garnizonun ihbyacı için açık eksiltme ile 12000 kilo çekirdeksiz turu Tohum Islah istasyonu 

O.om alınacaktır. MüdürlüQiinden 
2 - Tahmin bedeli 3720 lira ve"IJk. teminatı 279 liradır. ~ Tohum tsJıb tstuyonu ile nlmu-:ıe 
8 - E1Jiltmeıl 2tHO 938 Çarşamba gtınt saat 11 de Erzorumda LT. Amllfr· ftclanlJfı arasındaki arazt lı!ab fstu10. 

1111 aatıa almasında yapılaeaktır. nuaea lstlmJlk edllıa.tlnden buralarda 
4 - Şartnamesini görmek is'.cyenler h'!r g-Un komisyona mQrac:aat edeblltrler ıtıriim ve ekim tı1erlnfn yep1Jmaması 

Komhyoounda yBpılaeaktır. Teklif mektupları saat 15 ş• kadar kabnl edilir. r 
• - latetlllerlo enelce ilin tdJlen evs f ve ıartlar dahilindedir. Tr.·.ll 

mektupları H l·k temloaıthırll• komisyona K'elmelerl llln olunur. (No. 105) 4-~ 

Ağrı Sv. Tüm Satın Alma 
5 - lateklller ihale &On ve saatında ilk. teminat mak.buzlann ve kanunun tin o!unur. ( No lOt ) s-• 

ımrıttlll nılkalın kom,syon baıtanllğına ibraz etmeye mecburdurlar. 

Komisyonundan : 
1 - g,.~ızmsndakl blrlllder için laayvanlarına ihtiyat için tapalı zarfla ~ 

--- ··- - - - ---·------ ton •aman •kslltımeye •onulmuıtur. ( No. 17) 4 - 4 

oo&u 
Erzurum Satın Alma komisyonundan 

1 - Etzurum rarnlronunun ihtiyacı için 30 bin kllo pirincin papalı zarf usull 
•• aaba alınacakdır. tahmin bedeli 6750 lira ilk teminatı 506 lira 25 knrnıtur. 

2 - Şutnamtsl Erzurumda levazım amirliğindeki satın alma komlıyoDunda 

r6rilleblllr. 
J - &kllltmesl 24·10 938 paıarteat ı-nnü saat 11 de Erıuramda Satın alma 

koalıyonaada 'j apılacaktır. 
4 - Teklif mektup~arı ihale gün ve saa'ından bir sut evvel komiıyon bat· 

kanbfma verUmlt olacaktır. 
5 - Kanupen yerflmeıl lcabeden vısalkln tetlH mektuplarile birlikte kom.Is· 

JftUU nrllmlf olmalıdır. ( No. 88) 4 -4 

Ağrı Süvarı Tüm satın alma 

iLAN T ARiFESi 
8 taot ıablfd" aa•tt•I 2.5 uııq 
1 • • ~o • 

2 - Tahmin bedeli 8500 lfrı, ilk teminat> 637 lira elll tunotur . 
1 - Eıcılltoaeal 28 10-938 eumı i'tlnü saat 12 de KarakOaedekl Sa. Al. go: 

da yapılacaktır. Teklif mektuplan saat 11 de komlsvona verlımts olacaktır . 

4 - Şırtnameyl •• enafı komlsyoada görebilirler. lsteklllerln Karakoıed•· 
ld satın alma komlıyonuaa mürıcaatlan ııaıı o1uaur. ( No. 106 ) •-2 

: : : : .~~ : Vilayet Daimi Encümeninden 
4 • • • 150 • Vi!Ayeı otomobili garajında 400 Ura muhammen qedelll vl!Ayet ukl fot

6 
3 • • • 20< • otoaoblltnfn 12 10-938 rnoünden itibaren onbeş rün ıoora vllayıt dalmt erıcfl 
2 • • • 250 • meninde arhrma ıur•tlle lıtekllra !bala edfJecaktlr. 
1 • • • ~00 • Bu otomablJlıı lbaleıi 27 / 10 , 938 perıembe günQ 11at ıs de yapılacaınıd•' 
ilin nrecek klıueler DOCU Gue- tallplerhı ••cü• • kalemine mnracaat etmeleri ( No. 108) 4 - ' 

tul idare MGdttrltllGne mtlracaat eme
Ucilrlır. DıYaab flAalaı lfia bHaıt ta· 
rlf• tatbJk ed.IUr. 

Vilayet Daimi Encümeninden 
ı. il 

Nafıa anbannda boluran 100 lira muhammen bedelli vlltyıtfn bıyık mır•' 
.ı.ıı eail otomobllhıla 12 10 938 gününd· n itibaren onbeı rnn sonra Yllayet daimi eJJ' 

claenlnde lıtekllye ihale edilecektir. Ba etomobllln lhaltsl 27-10 ~38 perıe ... &>• 
25~kllrqJ•k tle· rhtı saat ıs de yapılıc '.l t111du taliplerin enoamın kalemine aür•caat etmeleri• 

Kınaır1b llblarda tartı. lıN1 

Komisyonundah : ı .. ı.111. alıaıı. 
.ldr• deflıttr••k 

1 Karalt6sedekl blıllllt.rln lbtlyacı için 2ü0 ton un k.apah zaıfla münakua.· retı tabldlı. 
)'l konmaıtor. 

Z - Tahu:ı,nedllen bedeli 80000 llra, ilk teminatı 2250 liradır. DOCU Aboaa tarifu6 
8 Erılltaeal 28 ·10 ·93~ eoına güaQ saat 12 de Ka,akôıede ntln alma komla· leHlllt 12 L'•• 

)oaunda yapılacaktır. Ve teklif mektupları ıaat 11 de komlsrona ve entfı 6t· Alb •Jhfı '1 • 
rıamek isteyenler yüı ılll kuruş mukablllade komhyoodaıa alabilirler. Uf aylılt 4 • 

.f - lıteklllerln mezkOr ıtı~ ve ıaıtt 1 Karakö1edeti komisyona mtlracaatlı· Stı •Jhlı ı l.SU • 

tı nan ol•nur. < No. 101 ) 4-2 ECNEBi MIMl.ELEKETLER iÇİN 

E;rzurum Tapu Müdürlüğünden 
Krzur 1m 1 ıca nııhlyaslnln E '>ü hJ ·ıdl köyü ıün Eız11rum caddcafnde yakl bir 

h i> h · D~ ,K. 11.ıni 292 tarih ve 57 nu nar ııh tapu slcıt kaydl mucibince Naman 
'R il r . VV• l'l Uht .. ıınde iken 293 twrUıln 1e ö :Qnı\le ofnlları Alı V! Nu m vs 
li•fl d f iı·t Al •dip hUDl1tr h ılı bay t ıtr rıd<l barlC•D 810 UDtıllndfl babaları 
Taıyyar '"' " ~en ıl e l •e ın••k ı .. en blıumt.Jm emvali gavrl menknleyl aralarında 

y; pı tı rı t ' t ~ "' ,,,. ıin ı ~ işt u h.ıırıt 11bı tt D aml H,an dl hlasn ne lıu bet e11lp 
ı n ye aıiıt• t r lafr ı tun ıa hu undur ' ıı2•ınd .1n bahis e namınıt h tcırı k.a.ıareı. 

t•pı ı 11 h .. c in t• le •• e• F\1 fs ot uğun 1an bu h ene ile bl , a llkal tasarrufıyul mıRY· 
~Ut ob tılar v8rH t ı rHı i •lardan IUt>ar .. n orı g-On lef ' "e 'lvrakı müsblteıertl• blrıtk
l t • pu " ndo ü~nrı,. vay" t;. b~ lk• t gün O olan 26 10 938 ç11rıaaba roııü ıaat ııt 

• IDölaillndı bulwııoat tı.lıkık memuruna m6ııoaat&arı Ula •lunaar, (No. 114) 

SeuUfl ı M Lira 
Altı arlıll : 14 • 

Hususi ilanlar için ayr ı 

tarife ta tbikedilir. 

S · b'p .a Bqmobarrlı 

r.tHAO BARAN 

UmumJ Htrl7alı idareden yul tıl•rt 
Utt4Qrü : izzet DELİÇA Y 

..... ""' .... 1noa.u1 ...... 

( No. 109 ) 4t - 2 

Kars inhisarlar Müstakil 
Müdürlüğünden : 

1 - Şa . tname Vit p:ojesl muclblı. c ~ Ka·sta yap1lac:ık lriaTe blnıs ı lnı•111 

~·nala zarf nıullle eksiltmeye konulmuştur. 
9 2 - Ketlf hı deli ( (0287 lira 20 kuruş) n.uvı ktat trmfuatı ( 3(ıt7 Jlr• 1 

'""''ttur ) . 1 
3 - E'(sntme St-10-938 Pnaıtasl rüLO saa~ 14 de Kara hıbltaılar mnıtıkl _........, 

ıııucıoriütlnde 1" p ılacaktır. 
4 - Şartnamrsl ve proJcl~ri 201 turuı bedelle Kara inhisarlar ldarHlll f•tall' --... , Ye Ank11ra Başmüdl\rJOkl•rlndea alablllrler. 
5 - E~al'tmeye lıflrak etmet lıtenyenlerln N •ha nkllellnln 12 ... 938 °'' 

67 Hyıh tamlaıi m'lciblııce ehliyet veıtka11nı haiz bnh111ması Jbımdır. ı 
6 - MiihftrlQ teklif mektubur uo ~anuııt vesalkle Nafıa vekile tinden alıoıc• 

11 
fllb11nt VHfkPSIJU1 yf'zıfe yed\ buçuk iÜY8Dm9 pa?,SIDI Yeya teminat mektot1fl0 -
tbtlva edecek olan kapalı zarfların ıkıUtaıe srtınn en ı~ç saat 13 oe tadır l{•' 
lnhfsarlar mOstakll müdürlüatıne makbuz mukablllude verilmfı olman va poct' 
il• randerllec"k •-ktopların da bu •aatta komlıyonda bulunduru1mall JasJJll~ıt· 
Poıtadı olı~ık reo~kiltltr kı~11l tclU.tı. ( No. 113 ) t-1 


