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Atatürkün sıhhatları Dört Çek nazırı Berline gidiyor 
Riya'leti Cümhur Umumi Katipli~inden: Macarlarla yeni müzakereler Alman 
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İıtanbul 17 ( A.A.) 

ııhhi vaziyetleri hakkında müda
vi ve müşavir tabipleri taraf.ndan 
bu akşam saat 20 de verlleıa 
rapor ikinci maddededir. 

topraklarında mı yapılacak ? 
1 - Reisicümhur Atatürkün sıhhi 

vaziyetleri hakkında müclavi ve 
müıavir ta'oiplcri tarafından bu
gün verilen rapor İkioci madd~
dedir. 

2 - Reisicümhur Atatürküa 
duçar oldukları karaciğer hasta-

1 

lığı normal seyrini takibederken, 
16 Birinci Teşrin 1938 tarihine 
tesadüf eden Pazar günü birden
bire aşağıdaki arızı göstermiştir: 

A - Saat 14,30 dan 22 ye 
kadar gittikçe artarak devam 
eden umumi zaaf ile birlikte 
hazaıi ve asabi araz bu saate 
kadar nabız dakikada 116, te· 
neflüs 22, ve hararet der< c 'Sİ 
36,S idi. 

B - Saat 22 den bu sabah 
saat 10 na kadar yukarıda i :ı mi 
?,'C ÇeD araz kısmen hafiflem

0

Ş \ 'C 

ral •z dakikada 104, teneffü~ 
~O, v~ hararet derecesi 37 ol· 
muştur. 

C - Yapılan muayene ve mü· 
şıvere netic · sinde tespit ve t•t· 
bik edılen n:üda\'altan sonra 
umumi üh·;a\Je haf f bir ıali~ 
görü'm"!ı.ıe h · r ;ı hr rer, vaziyet 
ciddiyetini mıı' ; L 1.l 'tmekled r. 

3 - r.: .. t e :ı l :p sı: lıi v; z'yct 
rap: rlan ı r~rct'i'( c ktir. 

- 2 
lstan b~: r, 17 ( A.A.) -

1 - P i : c 'i ıı · rr Atati:r~ün 

-

2 - Bugün dün akşama nis· 
b< t le da'ıa iyi geçmiıtir. Aıabi 
Arazlarda bir dtğitiklik jyoktur. 
Nah z mm.hzam 116, teneffüs 
20, hararet derccıesi 37 dir. 

- 3 -
lstanbuf, 18 ( A.A.) 

1 - Reisicümbur Atatütkün 
ıı"ıhi vaz ydltri hakkında müda
vi ve o üşavir tabipleti tarafın· 
dıın bu s:.bah saat onda verilen 
n p )r ikir ci maddededir 

2 - At~türküa umumi vazi· 
yetincte hüyük bir değişiklik yok
tur. G c eyi daha iyi ieçlrdiler 
N .. bız 90 • 100 arasında, tenef
füs 18, hararet du~cesi 36,4 dir. 

Müdavı dühlorlnr 

Profeşör Doktor: 
f\ eıetÔmer lrd•lp 

Pıofrsör Doktor: 
M. Kemal Öke 

Dol<tor: Nihat Reşat Be/ger 

:\li:s :\\ iı· (l\11.torhu· 

Pro.'eböt Do.'. tor: 
Akil Muhtar Özclen 

Pro.rc sör Doktor: 
llaytu!lı.ılı Dillu 

Pro! csör Dol< tor : 
Süreyya l/iclayct Serter 

.Cohfor: Abral'aya J\.1armaralı 
Do!, for: !tfcTımrt Kdmil Berk 

Yol f(ültü;·ü 

~ Pariı 'ıs -~HavH;•j,Hı mubablrf· 
afD oHd.§_ıgi!!° gö I,\bugU ± r le dört 
Çekoıtovak Dlllrıadaa miltefakkll bh 
--~--- -- -~ hıyıt Almanyaıı ıtyaret .edıerk.t r. Bu 

bıyetln rıtirtceıı tckllller hılıklDd8 
S.rlla ıly•sf mubaflU ıdtml ma:ü _!!t bı· 
yan elaı,kte •• .. bu: hınıt bir tıbaılr 
vapaJa ııımı~ tadır. 

Bıı u l• b rıber Alman ıazıte\ert 
reni tese...-~ ü l e:tm!ş o \11-Çekoslovık.yı 
b4k01ntlne karıı, Almaa · devlet'nln Tt 
halkn" hlc; hl r ıul•IJ•t be•lenıec11t'nl tl· 
baruz •ttlrmıktedlr. 

llac •ı·larla ~·ctıi mu1.akcrekr 
Breılanla yaınlnt·nk 

r."'rdra 17 - MacarJıtaala Ç · k.oı 
lovakva uaaında yenld•n bıt'ayara'c o· 
lan •fhak.ereltrl, HYe'c l ulrtu~U r"bf, 
Mıcır huduiuu yıkın bıı'unan Koma· 
ıorn t•h,lnde deRll, B•t\ln f•brln1e 
ceryın eiece'ctlr. 
On mllyon nere~,. sal'ft• ılllt•,·ı·k ·: 

L•>ıdra 18 -- 1 g \iz h i ı) ıctf <; t · 

koslov•kyad.an lkt'••ci h lr mulıtıra al· 
-nış' ı:. Bu rouht•rida lnrl ·le·e h•d n<l m 
Ç~\'o•'orakyaya ••pı 111;. :-. ı s • • ... •ıı yn. 
rf ım m •1tlul mı t •lu e ·ll lm • L t rlir 811 

ırnhhra IPd~.lk edil"''"'' rli . M ıı lıt ı ·: d • 
fnıld,f nı ro • ille v• n llh 1-, ıırı.ıısra'· 

l.r '.Ç!.l b:lk:aı c.dl:::ı::d l.lcı.• n on m•I 
vo1 lira mtlletl n ıfu·i 11" I i• ne n• 
>~ııro o'sıt?, bütna mü t.,cıl r., ' ş ~ul 

'"!ılk vı onlara 1ar4an l t aclr• n akı : ta 
ı .. ıe rartcd'.kcLklir. 

llilkr 4 •• : . J,Jı·ı·o ~aı ılımda 

bııhrn:waı~ 

Pcı~ 17 - Çekos o ;ak •' • ş D~kı· 
nı HlUarlı yıphlı mtfük,hn n t'ce'erl· 
~ı tu ırün mcctJıede batı e:ııı · ş lr. 

Hıtfclye 11aın1 Ma ·ırlarlı yrpı'.ı· 

cık anlış"JJar.ı·ı 1ıo1C s:ııt bir ; ~ ~ I' de cu· 
y.ııa etın· s · ı ç·n 1 ız:l in d lh\!lnue Bitle· 
: fa her y ::.r:tm~b bu'u ~ ıt>:-~ nı \': d,tlf. 
fn1 ı ii !::-'ş'lr. 2 _, .. 

_, ı: ~tııssrılont (fo -!il -
- Şcbi:-d "!'ti Y' 'b::-ıx:·z t ihtiyJç ü:crinde şimdiden mutabık katm:ık, H l::ıa 18 - Ç ~ ııu:ci5e r ıırı 

1 burayı fclml~ v~ fü~\· !kll Mu1!oknl 
keniıliğinde r":·:·: 7j eğer ilcrd'!I belediyele!"', hususi idareler Te devlet, tu:fmda.n ka.rplına:Jitır. nn;c ç kosl<. 

tıüfusunuz ıır t • r· k , '111r gekc ... ğini l:cp birden, ı:yııı inşa prtmipleriai vakyıya hır !hu~rstı ı:ruz • b ·rtt cd· cc· 
ltıınediyonJn : 1, iı i t:-rafını serbcstj t:ıt'Jik ctm~k lazım. Ne için, ne ka- tnı vııt:etr:ı'ıt'r. 

Yeni Çek:Hariciye-;~-a~ıfı. 
_şimdide Romay~gitti 

___... _ ~ ---
Gerek Hitler, gerek Mussolini Çekoslo

vakyaya müzaheret vadettiler · --

Çekos!ovakyanın isli ltl;il/ uğruııa~ycf,'şlirilen . /allat v.ni/dlniloör.•meyırı 1J 
• Çekos'o !J.ık ordusu m:r.ncvraları r. dırı alrnmış bir resim 

~asankale yolunda feci 
· bir kamyon kazası 
Yinni yo~cuyu h' ş1ya:J üziim yi"ıklii Lir kamron 

dcvrildj, üçü !{adın, b :şl Erk~k olınak ü~er J 

sekiz yo!cu nğırc:ı ynrnlnndı hırakın ı ı; h"• ta b"!-c;e o~arak kut-: dar ve na·nl yap:ıc1ğız? Muhtelif Polonya ~a1Jyrtl nasıl {li'ı : ii~ .._.r'? 
la11ı1mak üzer.: n ·!t'!in emrine tc~k ihtiyaçlanmız:ı göre yol tiplerimiz, \'arşen 1 ';" - Tecen mıotıkasınt'ı 
tdiniz... geni,liklcr ve inşa tarz ı ne olacak- Polonyıya llhıkl lıuiiin bir cm: 1 n~ı o' Dih ö~~cdrn sor r;ı Ka·akös~ cıcn · --------------

Ve ilive ,d· ·o·du· tır? G"rck J:.nlcım gerek bu yollar duRn halde, Prıı He n:-ş-ova oiJnascbat· llasıınıcııJey" ccğra gelmekte ohın Trat>· F 1 KRA ı 
') · ' .. ,- · . . ' . •erinde şimdiye kadar mrh~ts bir allat zon - lrın O ~v·rt trn- s!t o~o~us·crln· ~ 

k .. - Yoksa_ memleke~erde . ~ol ~~-unde ıılı~~n. nakıl vas~talanmız hası\ olmam·fır. Tecen mırt:krsYnlD den biri, Ilasankelcy~ ('O·t ~lloı:::rt·c Topragın hasreti 
UltQrü tees!us etm•ı. Işın hafıfıne ıçın nasıl dısıplmlcr kuracarız? Mc· ttblkt ro'o-:ıy11ya ıeıır~ lktha(t menfa· aıenfede ıtOdhlJ bir mar 7. !·n llo kcrıı · 

\'c ucuzuna giderseniz, tamir ve sCli\ tekerlekleri ufaltın tiUhusa atlar temla etmealne rıtİlen, a-aıeteltr IJımı,tır. Dün me.ut diyebileceğim bir' 
b,lum masraflarına y!ti,emez9İniı. dütmanı olan yük arabalarını büyllk v11l11tten rene mettnU"l tilrtın!tlemd·· h1t- ıı:a ,,dJr: ÜıUm ylfd ll n t csaaü([e Erz.urumcla hrrralmaflta 

ı !r':l~"' c!., l'!:-~! yo'c·1 hu n1~ ::s-ı ::01 · ~ • · 
Bu !Öıl•ri bir mütehasautan şehirlerimiz.de değiıt'rmek istemğimiz tedlr u. f, ,..,,.., .~ 11 ",.n",,ı ıadın aDlı;llıın bir kamyo:ı doniim'ş .. 

1 

ola !"! t c: lıum ıslah ıafa3yonrrm1 gez 
8ekiı sene evvel dinlemiştik. Şimdi vakıt, bir seferberlikte ve pbir dış- Yo'r'lların n1psl knn ıçtndn .. . d:m , Ufüncii Umutni Müf~ttiılilt 
0turnıakta olduğum evin 250 metre larında ancak mevcut arabalarla 1 V ıt!fttl t"On~ (l'JfO: l> t! eb! clcrh:l , l:ülge!Jindeki toprak mahsull{'rinin 
lltağıoda daha geçen yıl yapılan iı aörebiıeceği meselesi meydana Yeni Çekoslovak durmuş ve kauya uauy.ın1•ra ne rar · uıaııı gaye:Jile teai• •ciitmiı otan 
l(atranlı yolun bu seneki halini ıö· çıkıyor. Ne bu sebeple şehirlerimizi R . . r ı:n yapmak lllımsa bu yardımı femln bu mücsıese faaliyetine dalıa ylnl 
tii bk arıcırve rteck lıtemtıttr. 1 • • • • ııce, kendisine bir daha hak ver- arnavut kaldınmıaa ma Om etmek, ..,, B 1• t t t b. t ki 1 . ba,Camı,. .. Fakat butun çrft~ılerl d'k l . ·h erta.tYersr1 oouse yJcuar1. . . . T 

1 • Gene baıka bir yol üstünde ne de seferberlik zaruret erinı ı mal 1 k • d • ? rç lnde Kuıkösı hastıueıi clldfye müte· ımrenc/ırecek bır ıekılde ~atııryor.u 
ltaadüf ettiğimiz bir mühendis: etmek aklımızdan geçer. Fakat bil· nazırı im ır. hus .sı doktor Asaf K11yak da buluDu-1 Orada bir traktörün peıüt• ta•· 
~.Gariptir, diyordu, ağır kamyonlar tlln bu iıler a6nferit teıebbtıalerin J rordu. Dı>ttor rördülü manzara Jr:arıı - lulmıı büyük pullukların foprafl 
bıziJıı yolun aıfaltını deri aibi ııyırı- kararları ile halledilemez. Sonra ka- Çttoılonkyanın ycat. H~rlclye Na. nnda deıhıl kendlılne dOıen vaıltcyl l alt Ü&1 edişini ben de etrafa topla• 
"o 1 f' . . • • 1 b ak-k ıırı Fru1an Svalkonkı 20 temamı pmıı 8 1 ı 1 d ı bed ı .1 1 . . 
i r ar! » va ''' yol sıstemını ıürat e ır ara , 1 yı ! . 1 ra 1 ar an ca eı:ı e. n nanlarla beraber hayranlılıla •ej~ 

R 
. . . . . 1885 dl dot•aıtur. Jırl va dlplom11ı ayak üıtu alk müdavaııoı yapaı ş·ır. 1 . 

1 
aylarımız yakında Şark hudut• hır ıkı mevıımhk ıtızel satıhlar ye: hıyahu glrdlktea 10111•1 11918 de Çı· Truıslt o~obihüııbn şoföıü badiae)I rettım. 

t'ına varacaktır. Bazı eksiklerimizi riat, senelerce devam_ ed<cek, t~a~ i:ostovak CumburlyıUılı teıklll ıı:ımHın• ,öyle anlatıyor ı _ _ ~ 1 Eş ine kaıJuımuı bir kad~n uy• 
'••nılımağa devam etmekle be- masrafı ar, bakımı kolay, saglam ia, DıbtllJ• NtıorıUnd• fDbe ftflcrln• -- Bir kıza olduı:tunu go:du~O::uu sallığile, toprağın makinelenn çelili 
taberı memlekette, ayın hız ve ham· volJarı biran evvel hed .. f edir.m?Jiyiı ten biri idi. 1920 ltt~lnlevvılhı.t kıJar zaman h,nıen mıklrıeyl dur~ u dnın . A·a.I kollarına atılııcnda ne mü•••İr bit 
le, Yeni •e to lu bir vol siyasetine 1kide bir yan yollarla kesilmiyen, ,u v11lfıde kaldı. Bu tarfbtt lhtlclye bada bulunan Y .>'cularda, kuaya u~ra l gütellik var .. , . 
h, 1 p . : • . . - d w ·- k ~nırttlae ıtçıı. 1921 de k:tr.d slı..1 yanların yard11111na ioıtular. Y l lcu aı _ . 

1 ıyacağı zı demırag gıbı, basıl muayyen noktaları kapan ıg~~ıt ro,yo 1tfarıthıaulnf' bir mlddet IOD· arasında Kuaköıe buta.oesl dldlyıt a:ü.I Düşündum kı Doluhun toptölt• 
~'Ya asfalt ş oseler birinci ıınıf milli hepsi birden herhangi bir iıtikame\t~ ra VaflDl'toı ufarııb'uHlllt mOettfır tcllarsıll dı. bulunuyordu. Doktor kuaya

1 
ları, binlerce &eneden •onra, •.Ugi· 

ivalarımıı arasına kahlacaktır. Bü· kullanılabilen yollar buaüak6 Alman ııoaderJlltr. uğtaJ&n a:a\lnede bir çoi: yolcuların /ilerine yeni havu1uyo1ları Halci; 
lUn emeldt: ri ye ma•rafları bir araya yanın ıu\hh her türlü nakliya(ve .!H5 da 111 .. ı aıncadelıyı ılrlştl· yırılınmıı olduklarını aö :ürce, de.ıbal ' kalmrş toptahlarımrz bu lıavaımd 
t13Plıyauk1 Aundoluyu, yeriae görf', seferberlikte en seri ve toplu tab•t· Nıbıytt oır~~1 r,rk11ı aafJınıda· meboı •1fn~en r•ltnl ya~meta ko,tu. 1 sonunda en güzel mahıallerinl 
huiünkü arı ve a tam felcinden şüt huıuıunda tekmil komıularına seolldl. lıl aeaı dt•ım eden mtbualuk Btı kıza yerıne 1ıeldltlmfz saman, ' verecekler ... 
~\lt Y Y v .. • •• _.. • • bayıtuıd1a ıoın1 tıhar dlpfomaıl11 yoJcu1ıı ııı hM birinin kin lçlııdı bir ta· ı . . 

ı tırmağa çalışııcagız. ~~Uolugunll tcmın etlı. ıö dil Mımtıkıtııl ııra ile Btrlradı ve rafı dıQ'ılmıs olduklarını rormüı '8 Ne mutlu bı~e kı Dofuda lop' 
\. Eaıek ve masrafl,.nmızı tam ye· _ Bizler memleketimi~d!._ tayın)f!!ı Ro':.ıcİa ılol ol1rak ttmıll ıtıi. Son a. d•bıctten il;pıru:lıdlk . / rağın en büyük haıretini dindirl· 

1 de k·•'1 
1 · m-ık ' ı ğıııı L 1\ : ıı , 1 ö~ etmeıinden dıba nice Haıler babı~ t•. Roaı ltfarttlıdı bulUliUTkH, Çıkoı. Htp'•fı •••izden re!•n .a~yr~li 1!Ö J·:yoruz. 

~lllu:ı,· ı . '• ·.cu.ı ,J a •• a b.ıtlan ( Ariaaı a itaritl•) ıovakrı lıartclyı 1111reti111 oaırıı•a. (A.rluııı :l ıncı .l:) 1 
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BÜYÜK RÖPORTAJ 
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Bir 11ııa ga>'ri mcrşu 
çocu~unu öldürdü 

Po'>du'\ ı yto 1 öyüoıh l>rıh'~ othı 
A,"f'l · l•kt .. huıu,.~ıı, Fııırfs k"rısı 22 yı'.'"

larında~I S Jt,..rı Keskin bı~\cu 1~ ı•yrl 

meş•u nıü ~ ı; ı e llıl bııluu-!uiu idaa hı 
mlfo k alrl ıt çor.l•~u dorıırarak boQ-ma.k 

19 UIRINt:I 'f ~\illJN 1938 ~ 

Hasan kale yoluı da fec· 
bir kamyon kazası 

(Raştuaıı I ııcıaeı 1''a .ııt ş ı ı r.tnslt yoturıda tıti kaza~H"'\ 

DOGU Si 1 L 
a·'R GIEZ 

1 , .. 
Yazan: Bahadır DÜLGER 

28 -
l 

•uretfle öld1rdf1~ ·i .vfa cıııseifnl ııhırın ( ö 
şeme'erl iıltına iı. uy ·Jadığını göreu k4yn1 
"arısı tardından ih'oar ed ılmesl üzerine 
gocııQ'un eestdl t u ynden çıkarılarak: 

ı suçlu ~nitnn Kuitn ö!U çccuk hakkın
da v11p1h n tıohklktt cvra lı llrı hh l ' kte C. 

te ı d 'k Komyoı:da ... bulanan yirmi yolc.:- bir türlll ô~ııne gcç!lemeyecek mı'ı' Nasıl 
•hın tıçU kadarı, be~l eriek ofm•k Uz"re ı o'uord•, biç bir §eyden haberleri olaıı:-
•eklz lı.fş\ol'l atır surd!e yaralanmış ol- yan udece sıı.,. selamet ki . 
d il - 1 B r " Tataor arı y .. 
n~unu jlörmuş UI: an a·ı derhal o'o- re ftmekte b k .. . 

küs1 aldı.-, Hss•nlrah d lspaus•rln& ge · g n aş a_duşllrcll .erf olm1ıyan 
ti rdik. , ı sanların hıyatı l:ıoyle acemi 'ofOrlerla 

ellııe bırakıhyo r ? 

lğdırın 
lidırd• • n nıtıblm 

d1J• telllck.I edilecek 
ola•, ,u, ıöçmtn, pa
aü tarım ıatı•ı koope
ratırıuı hlrlltt h ıkvnı 
da .. lr fikir edlndl~ten 

ıonra ucal f h·e b'r 
rOz ıı.ta'-!l cık fırnıını 

hususiyetleri M. r~!De V< 1 i te ili ıır.la; ı 1mı ştır. 

Bir al yüzilnd~n çıkan 
cin, ; et 

1 1 c' rthiyı .5'nfn E çlk köyQaden 
Abrret c ğ u 13 yaş1arındl\ Mr brnct Kı-l zıl Ars'an iıe l\ynl kö1den Ahmet otlu 
Ala Dralr.rın(.a lir at nwsleslııcen (ıtan 
kuıa netlceıl o ar .. k Ah mil C'ğ:u Ağ'a 
hamil bu'undugu bf (Hl!Jla Ahaıı t oa'u 

Ben de mes'ek sevkfle, bu ka1ay1 ı Ge ı d T 
sehl!p 0\111 şoförün kim oldr ğunu öğren ildtn ~~." ~ e tadbzondan - .Erzlıc taır 
mrk ı~ıe:ıtıiı. Erıurumda otomoblllrre 1 • • amyon a 1'öyle bir acewl 
bınrallılc edf'D ve i ·mfn' bilmediğin blıl- şofor yllıUnden To ut Jnrşlnde uçaru ua 
si karşı:ua çı\t ı · i yuvar!anaı · ş, keh<tlal de dahtl olmMk il· 

- Yahu, dedim, sen nesıl aldın tu :ıe e, bir çok vatandaoların hayatına 
ma~lr.eyl ·~ kıymı~tı. 

Ne yapayım? dedi, maklne)f 
ban11 verdiler, b( ıı de aldım, gC'ldfm. 

Bu kemyon s~ferlerfnl sıkı bir n~· 
z ·m ve kontrol altına almat zamanı 1..a· 
hı rem~dlmi? 

bulabi d 'm. 
!&tltballn •n z~r iİrı 

taularından bhl 0 1
0 a

la ıaaaı•t 1 ~d ır, buiün 
oldokca uwn bir çartJı 
llt , t'enlf v~ mükemm• ' 
bir ıuutte ttr.1'm edl! · 
alf hiJk.üm•t ctdd11st 
etraCma dlı · m' ş , tk1'e
rlıl lopra" damıı, tıY 

l•rdon nıot tellktl ol 
, U1LCl biyül: 'ffl ılrlr 
tir k.uabadır. Nüfus ıı 

31 10 J aruıadı, b;ılk 

McmecU col v.emul ıJt.rdan etır s net
~ te yarılaır.ıı•ır. Yaralı er:.-eztıı celb..ıd l 

ıerc-:r hıdc.vı •ltına al n:nı6tır. 

M 1rlne sahl1>1nln de yo cu•ar arı sın
da olclu~unu öğ endlm. Fakat kimdi bil-
mryoı u~. G iılye kalan d•Jter yo'cuıımn ltalyada bir tevkif' 
yaralan ıı~t ı ftl. Biz Ha~ı ncaleye vardı R.>:nı ıs y b dl t - 1 J , - a u pro e sor er c-
!ı mı z zam8n, derbel onları '1a gett tmtk den Kofornl, ft.a'y.tda ve harJ te bılr-

araıın da ok. ur y' r.a r "' ·' -.. 
nlıl>ctl d ğtr k.omşll lca- S<'111rilln .•:>1<l :' Ni lrr p.un ıkltıll sı1~/t'i knmyonltlr/11 ta
ıa\atla n1ıbtt kabul •t· ~ınırk•n, p:ımu~ t.ırım .<1a'ı~ kooper;.tif'le i rilrtk 'iir!J. 
••yeeek deraetdı JÜlc· Şukr{J Kasapoaıu, ıışafjıda TraJzon limarıında ııarur-
11t. tınar lıleılııe ebıır. - lara yiikletilecsk p1mu ~lu mavnalarda 

mlyet udU1.or. Yo lerın ~apı'mıs1111 nüyorl•r .. BOiu ı bu bavay, K,.rlmfm 
rıyret eöıteı ıllyor. Y drıi tıolı u net Hna- b 'zzııt ç11 1 dığı bir g ran:;oforıun ıesl ıa
auun İ:'lt•"'h yakın bir Zl\IT'andll tltmfş mamhyo·, or11da l!kt" ll:f'lmsyt•cak p'filr
elıcık • 25 yata Ilı b~r h uıabane lnşı\- lar nr Sarıkordo:ılıımıu yarııoda L'!s 
ıaaa karar verltmlf, lıo!lt.,rde m6k.tt pler M•'l io:ıs d '.ı\llt iİ m, c•ft~teUınln yenırıda 
1ıp'ı ılıy,.r. Şu \ı.ıu cull. eltrl~ anlattık· Cbaus>r d 'lııdon bir Ucfa mııy~sHe be· 
ıırı• lldırıa adım ıdıaı llerle!Iekte ol-,~raher blr azerl Ulrküsü . . , K~rım hu Ti· 

du~ıu u ıöaterın dellllerdit: ılteyl t üyül: bir itina ve ci ·d yetle ya-
lidtnn blt ook: bususTyetleı i nr. pıyor .. Ve blltün bu busaıfyt,le rl yü-

ltdıra h•r releal, lit 1ırdakl büten tını-: ıUnd.1n da büyük ve mu'ena bir P. üstul 
4lldar.ıull dalll& bir y r;'e bulmalt im- gıılab .,hğmı ker d!Jl •e çfklror. Dlyebl· 
kbı yaıdır Ktrl•ıl• kLh ıul... Buraya 1'rlm il lğd·rın tek ea er.et yer i, olurma 
~n .. 1oıulll ılze nud ıalatayım .. İsten s ı lrnu buraaı V .kıa, o dıı evi vo H.slke
bulun a11oll, Bayazlttıkl lrallnlerlnden vlr la ıalonhrı da o!dn~ c" a-ala b!hk o
blr,, •R•('latll•, •11•11 maralıırlle, fildi lnyorn da e\ se ~·y t i t">playan gı:ı• e Kı· 

1ı ,u,ha tadalartlr, oıtada biltlln mlıto· rlm ... 
rllarl• arıulatJIU yırl11 ıellrmek için Ikdırı dolduran °hal." ook: münevver 
•ılıtı• rı11onlarl11, bu'a1a her ftyl ile olduğu itin cemiyet hı7at orada olduk· 
kalk•ıt ttoraya R'•l•fı... ea mQnteılt bfr halde lmlf... Orada u· 

K~rlmlA kabveılnı oturanlar kendi- ıun zaman h\ .. ı;; ıhbııbın anlattıaıua 
lırlat çay itmekten maaed•mezler. Bu· K' O re da 1 m a kadınlı erk c l: ıı 
ra•a çar yıp .. anıa lrc• l:ir uoat hali· toplantılar ytp1l r ve halk arasında 
ıe ftllıll•lt o\datunu gordUıa. [11 ya· pek ravaçta o'aa Alfrl huaıarı ı01lı
pılm11 ltlr b1rdak çay d6kkln sahibinin nlr ve oynenırm•ı .. Ancak tk.1 rlln ka 
bllJDk bir ıunu udnr muukkat'. . DBr· labl dlğlm lfdtrda bOJI• bir etıcnca1e 
Jlıt ettim, hu ıznıtorlntn 6nnodekl (ey lt•irak fıraatıııı btılamadıtnr.dan cidden 
dohı bard•l•ı nvkll!ı~!l• bakan bir ada- mUtcessJftm ... 
ilın lıtek.te roxıeılle bakıyor. Hsllnde: Itdırıı i ;}dlğlmlz'n ertul güot1 orı-

- fşt• blı 91yı da töyle yı paııı fi büıük nır faally t lçhda bu•duk . .Hlr 
.t :lll t\ Jıttyen bir mınavır, gttn unra Serd rnbat ta•aıında lnşa8 

!hı dflkklnın ıabibl Kerim de ltdı· cdllıcck olau •ulama kuıalının tfmtl aı 
tıa ~irinci 11nıf ııhslyetlerlrden biridir. aa aıraslmf olıcaktı. Bu merulma r,t 
J[trhtmıt Hçlarını sıkı sıkı ırku•na ta rak etmek ıizeı ı yfiz k 1şllık bir beyelln 
r.yo·, ıtiındl, tüttilQihü htf ıormedl· Karttan ltdua geltceğl hıbrr vcHUmi~tl 
*I• iri. bir pipo, kolalı yıkah ve pıp· IJdırdı dışırıdıın relecık böyle k11 · 
JO \ k.rH •it lltfılltlnlıı bir dellll flbf ... l-balıJ: bir kıtf ileyl misafir 'etmer.ln ÇO'tc 

Keılmfn pf poıu deı kf n, o bhvede· rilt oldoJunu ı:ınlamak lcabrde". B.rı 
kl narrltelırl •atırladım . . Bir relin gl· cok evler bnıatılmıı, mhatlrlaı ın Jeti•,._ 
bt alıll ııyler ... Oarıoı un •liade adetı httuıı temin etmek fçlıı bazırlanm ş ı 
kırıtarak mOtlırir• ~ıkıyorlar. Ve h'ç 8 t.hına re smt htıveyttl olan zuılu t. u 
~lr 11•AR ı4a'a•ını bontıdan Kerlmı dO- ylk blr tela' J9lnde ldil~r. Mi11firlırlıı , 

: 32 

. TAYY ARECILE 
Raıcadan feıJlren: NiHAL YALAZA 

tloİuboık olurduiu yer.ıe iki l tik· ı ı ile ncfc~lenmemul ta'fh'I bir tesadn
Ui. oldu. B'rıeyle alakadar olacıı.k bal- 1Un uul oldll. 
lf• dıtlldl. Çahıırkın, ıa11c My'e ro- G >lu' çı~, kork• sundııf!, birden bire 
tuta u1111tayordu Fıkal • tık tE.hao: - ıs•r.dı. Kıpırdanmıı.da ı cıtu uyordu ll ua
tnült1 ltılaımifb. Tam ıehrtn Ostüne ge- tald blltün dünyl'yi lanet okuyırak hy· 
lfae' ı • •11tılk lofn afi olu•sıı. olsun, bir y.:re7l lofşe sUrüyo du. 
H ldrııın h•rıt• tlerJ yı V u'la karar Ayoı akşam, 0.Jlubç k asık suretlle 
Yardi \ ~ birden bire çıldırmıı glbf, kol: ko'taaonda bir tobça, nfş •s,ı neşes•z 
Ja1hn ıÇ· j:> bpamı ta baıladı . Arkesın-. şt h rc rldfyordu Yolda, kooperat fıen 
~~n f'lrn ıaaklnılır bunu yeniden sıra tınıd ğı sc lıcı kız'ardu blrlı.o r s'adı. 
aleık fı•rı ti o' arak anladılar ve JlerHye· ı _ Nereye bOylc? 
ret Ktfnkofun ibıkhuıs'Je yın yana yn-

0 1 
.. 

rft.dQler. Daha a · kanıkllet dı ~he r tıl- 0 nbçık ell!e muphe bir J ·st ya 
ti )ar. µil at: 

Krıu•f•la 1'6rdülü ı 'P'rlaıeler fıte - Hıımama, 
aıiılar ldf. 1 - Gllle güle yıka· ı -: ~= 

Hru&t ılef karı11iıklıQı ıör 'ü, y ı se- G 1labçık oiılerlnln arasından bh 
~bl anlımıd aı hafde tekrar mUseJlea - Teşe~ kür erierlm. 
· nr119ı1k aarlal nrdlr Ba lzdlb\mın ta=- Fıııldadıitan sonra to!lo yolu., tts-

Tnbklkll yapıhıaHadır. 

Koh;uz b"caksız 
dönü' orJar ., 

Nopnlf, 17 - Bir vapur d~Iuıu bll.s 
1a \e yr..r~L L0 j }O . erleı: buraya relwış 
frd r. 

18 l O - 938 ıut ı 

Razglr ıUratl: Sakin 
• lıtltametl : • 

Ytkaek sühunet ı + 17 7 
Sohnn t ı + fl 2 
Dücük ıübnr•et t l 7 

Rutub t ı 1/ • .5! 
Yıtıı: Yok 
Han bzYJkı tEııunmda) 

• 

• &pOffl 

t>lO.• 

Bu gece « Cumhuriyet • 
Eczanesi n~betcidir 

eece eaat ııkfz bncu'da lfdıra muvaae
letlerlne lntlsar eıtlll vordu. Sekiz buçu
tu çok gııçt'tl btldı gelen glclen olma
dı. Telr tonla aııc1k on bire d tru r-elc
bllecekltrl anladık . 

Erteal sabah çok erken kalkmı tı 
düşüadOfttmQz fp'n J >kuta,:ın babçeıln
de k.nrnlmu~ daran ıotra başındı sabu
sızlanan l}dır'ılardan ayrılda ve dolru-

ca ratm 1 A'! ırlttlk. 
Ertesi v-ün b'ze yeni rörünüfler ha

z ı rlayacak: ve y-::1 m vzu'u tcrecektl. 

Ku?perı.tlfltr bir/idi icl,ue heye.ti 
uaıındaıı Bıya 11 il elime 

uıere Huanka1eden bir aral>a çık.ınlt ı k inan y b dil 1 bl k ç • * a u ere r ta ım ılyut kombi· 
• nez)nlar b • zırla ~ığından tevkif fd'lmff· 

Şotörl1n söyle<illde 1 burad' bltly.l,. tir. 

lngilizier fi .is tinde umumi 
bir taarruza geçecekler 
Arap mahafili lngiJizlerin bu darbeda da 
muvaffak olamayacaklari telakkisindedir 
Beılln. 18 - Kıhfr,.den Alman 11Jın- lerlnlo tetblt hll'ekitı yüzünden ı tem· 

ıına blldlrlldlğhıe ıöıe, i 1rlll•lerln Fillı· muzdan so eylttl 938'd kadar 836 kttt 
tlıde Ar1plara ka,ıı yıpınıfa karar ver- oım- 926 ı. ı ı ı ô 

1 ld ki t us, .. f yara rnnışlır. :en1er · 
m f o u arı uaum tıarıuı Mı•ırda den 6t0'• Arap, 160'J Yahudi, 28'J l r ıl· 
heyecanla beklenmcktıdlr. l ğlllzlerln lfır.llr. 
bu darbede aıuvaftek olacakları .Arap 1 Öl 1 1 . 
mahaflllnde mahal olarak. tellkld edil- 1 en er n miktarı rıtllkoe artıyor. 
moktedlr. 1 Tdmmuzda ~10, 11Q'ustoata 268, ey:iUde 

' 1370 
I• Hisli nde t~thl~ hart• ketleri l 

dtn·am ediyor , Son üç ay ipinde 866 Arap tevki! 

Kudüs 17 _:_ Fıllslln~e aıne tld · J edilmiş, bunlardan yirmisi dlvanıhaplet 
detll tettırş hneketlerl o'.moı va aaller ı tardından lda:na ma!ı\ o o edilmlıtfr. 
bir demir 1o'unu )[~ımiılerdlr. Muıul petroHuı rı Fahtle getiren borular 

FHJsUnde üç ayd• <lldürülenler ıek ' r. defa tahrip o'unmuş ve petro 1ı 
K h re, 17 - l<'f1111ıt11dc Arap çete· atrş verilmiştir. 

Bölgemizr/e yeni yapılan kültür yuvaları : /gdırda Melekli köyünde 
köy ıandıklarından 6000 lira sarfedilerek vrıcudcı getirilen 

ilk okul binoıı 

tnnden ayzıklınnı anrükleye süıüklıye JOJ dtk,ıtne, ça a~ırıntt ba'ııycr, eız1k- hava k.unetlerl u .. Kumaııdanı. Huıcı· 
uzaklt.~tı. - · \ la votka al&ıığa kosuyordu. aı. a •lrulnl okudu . 

Cebinde, merk,z knmandaıılıtınıD Vulr. oiianın l9Jnd3 dıvardan dıvara Vohıın elinde gitara: şukı ıöJltıyor• 
tevkUane lumandanı nam ııa, aldığı ha· 1 mekl~ do rnyordu. Saı b ş kafası 1da i ir 

1 
• Suralsıı tankın reç nedlğl 7erJer· 

pis emrlle tez\cercal vardı. 1 tcJk saQıam t kir yoktu. Mos~ovaya m k. · den. • 
Hruat.ı!ef ayrı!' mıntıka htva kuv- tup v,z'])ağa :ı >rlanıyordu, r.ma ka1ea.i · Çelllc kuılıır stız ,1 lrce\r, .• 

vetltrl kuaıan~ınındaı da ş' fcbt' t•kdlro 1 nln ucundan rabıtalı bhıcy 9ıkm17ordu. Fakat ~u dakikada kuı kafesin ıoııı· 
ooaruı kaldı. 'Masanın üs~Uıırte 1/ ! yerde yuırmıı yır ' de olt!rUyMdu. Volk hfddetıe rltara11 

V ölk hfç bir )'t1rde rô:ünmüyordu, tık kAğ tlar dolu Jrtl Yemt k yemiyordu. karyolaya fırlattı. , 
Evlnd~ kapanmıt vot'u çekl1ordu. Ye· M Ş1Jlk111 ya1 t •ğı yerdc-ıı onun sab!l-1 - C~henname ... Bari eldlvenlerıııı• . 
ıxıeQ''nt, rğrl bacaklı, takat dinç b'zmıt- ha kadar oianın tçlnde do\aştı~ını, kAtıt bıkayım. 
c'sl kocııkuı Maoutka rıtirlyordu. yırtığ ı" ı ve ş'ş~dtn bar,ıQa votra bo·) Volkuıı kıtnı v' bir de irtifa uoııf · 

Ma~utkanın hayııtı tayyanctllğe bağ· şal t ğı- ı duyaralr", aflamaktan ~ıımlf luında elfcrl ve ayakları Qş'Jyo~da. y,ıı· 
lı idi. 1919 da bir hava· kıtasının eşcııı- ) Uzilaü yastılt kılıf le ıllerker: \ tıpn lbtlyarlıktao, özUrden utanır gotbl 
ğıııa glrml!J ve milli mücadelenin ıonu· - BODUll da ( c ·11 içe içe ııelt'1ck, oek.hıfyordu Or Ull fçlo evde ık amlat' 
na ktdar orada kalmııtı. Mıışutka tay- dlya muı'dınıyordu. 1 ı&ldlven v• keçeden yaptlmıı uzuo f 8 

vaucillğ' eit hlllahl"rla kılaler re mev· s1bahleyln Vo k Matuşk ~yı yarına ııcak ~Valeogt. deııHen bolların elcktrl~ 
kilerin lıtmlerlnl bir hava kumandanı ç• ğırdı. e~ll klyafetl pek korkunçtu. leftlrllmest üzerine çalıııyordu. 
k:adar blllyo!du. . Traısıı yilziinlln detfel ıararmıf, pö s1-ı - Prltl l<Jkar, soba ile 11 nır rtbf 

Rivayetle e gO P, geıçFğlnde, ba- müota Rıctındakl ~ ö ulek gö'leQlne k.a- ıs1nmm. 
cakb:nmn ,ğrl olmasına ratmeo, Maşnt- dar yırt-! ··~t•. 1 Volk bavuldaa h't cırt •lrllv•n Ç'" 
ka gr t ldf. Son bir kaç s ne içinde - Bu mektubu pos;aya götür. Ta karttı ve mııkaela dlk'şyarlerlr i sökfO• 
t,!rdeıı bire {ötmüş ve lbtiyarlamı~tı •bhütlU, ve yahutta, mUstac ~ı VE r:nln, O esnada lokanta damının artamıdaı' 
bJskl hyyllıecli~r onu 111 tanıyorlardr. o deh 1 iyi. M•kbrızu da uıutma . . mavi krf s1a1rgll>I pıtlfyın goöge tayyare· 

MGtuş\ra Vollc.ra evloln mutbıı4ında M~tuşka blrfey sö ılemeden çıktt ler müsellesi fırladı. ,.' 
ot·ıruyor, Slblp•fz k 11dllerl besliyordu Yo'ds zarfın üatQnde: • \1 ~'<ova. Mllli 
Volko pek anJ1ordu. Odaaını t•u1'11I· Mild ıaa ~oml11İ'llll• So "r A 1"oır ( Avıluı•ı oaı) 
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Macarlarla 
yeni görüşmeler 
Çekoslovıkyad•ki M.ıcar ıkal

Jiyetlerfoia buluoduğu yerler 
Milnilı kon feranıı kıran mucibit c.a, 
Üç ay içinde M ~ culıra iade cdile
C ıkti . Fakat f im1i bu m•sele hıwi -

1. hten mühim bir dava teklini aldı. 
Bundan enci Mıc ır hariciye 

il lzırı Kanya ve SJovakyanın yeni 
~i\!ırı Tıso a · utnda, M,car hudu

G•Jnda ahalisinin dörtte üçüoQ Ma
~01r nUfufUnun teşkil ettiği Kımarno 
l•ıninde ktıçUk bir kasabada müu
kerelere başlanmış, fakat bu müıa
ktreler Macarların yilhaek talepleri 
k«1rtmada inkıtaa uğramııtt. 

Mac uların bu müza\cerelerdf', 
l<aı·patlar berisi Rutyau denilen ~• 
Çekoslovak haritasının Ş ,rk mllnte-

haaını teşliil eden Rutenlrrle mu· 
~fııı araz"yi de Macuistaua ilhak 

'"dcrek, Polony:ı ile hudut birliii 
Ynpnnk istedikleri ve bu Is adar ge-

80Aa ...................................................... . 
-~ 

EN SON HABı;RLER.9 \1 ~ 
Dört Çek nazırı Berline .,, ........ ._ 

gidiyor ... 
- fi -

Hanın avlısı 
.. 
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Sent 
No. 

63 
94 

141 
154 

2ii9 

309 

310 
315 

319 
327 
32b 
329 

407 

262 
287 
299 
368 
398 
479 
433 

r~ C. Ziraat Bankası Erzurum şubesinden 

Borçlunun ısını Mahallesi 
Gayrimenkullerin Parça 
bulunduğu köy Adedi 

Haci Gençoğlu Zakir Gamii kebir Mülk 

Mehmet oğlu Rifat H. Basri Ülya Hancığaz 
Hazık oğlu Muştak Dere M Süugeriç 

Mehmet oğlu Mustafa Taşmescit Habip ef. çifJiği 

Şükrü oğlu Adil ve kızı Fatine, ~uhibe Camikeb'r Arşuni 

25 
6 
1 
4 

9 

Kırbaş zade Fikri, Memduh, Ülviye, Lütfiye Vani efendi zDerd~, MUjhldi Cef. . 16 
er ıga ya ınıs 

Hac= Mustafa kızı Nafıa ve Ahmet kızı Nemile Muratpaşa Gez 

I-iaci Dede ağazade İhsan Köse Ömer Söğütlü 
Haci Dede ağazade Ihsan ve Sıdıka 
İbrahim oğlu Selim, Kazım, Hanife Şadiye 
Haci Ahmet oğlu Fevzi, Dede kızı Nene 

Mustafa karısı Nafıa 

Abdullah kızı Fatma 

Cinisli Hasan oğlu Tayfur 

Vahitpaşa zade Zeliha ve Nadire 
Haşım karısı Salihe, Kızları Sakibe, 

Mustafa kızı Müslüme 

Mehmet oğlu İrfan 
Salih oğlu Sabri 

, 

Sabile 

Küse Ömer 

Muratpaşa 

Tambura 

Muratpaşa 

Köse Ömer 

Cami kebir 

Lalapaşa 
Kadana 

Emirşeyilı 

Zeynel 

Mumcu 

Yoncalık 

Şeyhler 

Gez : Alipa.şa 

Gez : Yarımca 

Kümbet: Tambura 

Yarımca 
Sögütlü: Süngeriç 
Mürdülük:Kümbet 
Cinis 

Mürdülük 
Giregörsek 

Arzutı 

Karaz: Öznü 
Pezkeriç 

Cinis 

Nerduvan 

14 
41 
12 
18 
10 
9 

12 

2 
19 
12 
4 

3 
4 

Cinsi Dönüm --
Tarla Çayır 512 

85 

14 
131 

" 
" 

Tarla Çayır 

" 

268 

372 

206 

697 
Tarla ve hane 193 

" 

" 

Tarla Çayır 

.. 
il 

.. 
" 

" 
" 

" 
Tarla Çayır 

240 
166 

79 

295 

170 
316 
99 
38 

52 
50 

265 
387 

.. 
ı. 

• il Anl rınızı kabul eder, 
1 1 1 

Bütün Doğu t nı 

'' 
mem 

e t r 
• 
ır 

'' ke 
Ü 

p rçası 

da ok f 
g z tedi . 

ır 

2035 
4950 

5226 

5364 
5413 

Mehmet oğlu terzi Zarif 

Mehmet oğlu lbrahim 

Ahmet kızı Peruze Gez 

Mehmet oğlu Yusuf, Arif oğlu Mustafa, Ye· K k'. ara ose 
men karisi Lütfiye 
Ahmet kızı Rabia 

Halil kıı.ı Zülal 

lbrahimpaşa 

Veyis ef. 

Gez 

Mahanda 

Uzunahmet 

Konk 

36 
33 

3 

5 
" 
,, 

Doğu illeri ile ilgisi olan bütiin 
1 mii.esseselerin gazetemiz vasıta-1 
1 sile kendilerini bu geniş bölgeye 1 
1 · tanıtma/an menfaatlerinin I 

37 
ilk icabıdır. I 

ı!; AN LA R 1 N 1 Z 
24 

112 
4959 
5410 

Ahmet oğlu İ'>rahim, Yaşar, Kasım, 
oğlu Ömer Mustafa kızı Güller 

Köse zade Aslan 
Ali oğlu Dursun 
Tevfik karısı Fahriye 

İsmail Veyis ef. Haydarı 

Mumcu süfla Ebilhindi: Karaz 

Karabıyık - Karabıyık 

Ebulhindi Ebilhindi 

8 
2 

12 

16 
7 
6 

" 
Tarla Çayır 

" .. 
Tarla 

Tarla 

Tarla 

174 

235 
109 
92 

Borçlarını tadfs\ntn g-eçınt>s'ne V8 ytıpılnn teblffatn refmen Ödemeyen 8(1hlSID1 meYki Ve cinsi yukarda yazılı 
baakamıza ipotekli iayrımerık.uUerl 3202 No kauuoa tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arthrmaya çatarılmııtır. tba· 
l•l•rl 1l·J1.g38 tarlblııe teaadür eden Cuma rUnü Hat 14 de baokamııda yapılacaktır. 

P•J a~çed ıUrtllen peyin yüzde yedi buçutudıır. Arthrma bedeli bankamız alacaııoı karşılamadığ'ı veya haddi 
1'yık rırtUmedlll takdirde en son 'arttnanın ta11hhüdU bakı kalmak şutlle arttırma on beş gün uzatılacak ve 28 11-938 
tartblat tesadüf adin pazartesi gl!nü aynı sanlta ihale olunacaktı1'. Kat'I lh'\leyl yaptınp yaptırmamakta bankamız mnhtar 
eldutu &'lbl kat' l lbalıye kadar borç~ular borçlannı öderlerse mu11mele tesh ve iptal olunacak mnıterl lıe pey akçesini rerl 

allüktaıı baıta bit bir ıurettee!bak lddlaaında bulunmayacaktır. Bu hosu ı ta daha fazla izahat almak lste1enlerin şubemiz 
liral IJD'ular aenflhıı müraeaaUuı llh o:wı111. ( No. 66 ) :>-3 

Kars inhisarlar Müstakil 
Müdürlüğünden : 

l - Şa,tntll~ •• profeıt ınucİbhı l Karata yapılacak idare blnıısı tnıaatı 
k•i•lı zuf uıullle ıkılltme1e konulmuıtur. 
- 2 - Kıtlf bedeli ( 40237 lira 20 k.uruı) ır.uv. kkat teminatı ( 8017 lira 79 
konıtur.) · · 
_,j __ l::ulltaı 31-10-988 P111rtesl iÜDU ıaat 14 de Kan lrıhlsular milıtakll 
•D4Dr10tlndı J&pıJacak.hr. 
. 4: - Şartna•esl va projelerj 201 karuı bedelle Kıırı lnhlıarlar ldarealle lstan-
~ •• Atıklra BaımüdUrlftklerlndea alabilirler. 

~ - E~ılltmıfe l~tlrak etmek latenyenlerln N • tıa vekaletlnln 12·8-938 ve 
87 aayılı tamimi mtıclbltH cbllyet vcı!kaıını bıtz bulnnması lAıımdır. 

6 - Mübtlrltı teklif mektuttoııua hnunt veaalklı Nafıa vekaletinden alıuc~k 
ihlİj•t flllk11ıar, ,Uı:Je yedi buonk rnnnme paruını Yeya teminat mek.tobunu 

. t•dva ıcleıek olan kapalı ıarUatın eksiltme r1lnl1 en gt9 saat 13 çe kadar Kar~ 
i1tıt11rlar mGıtakU mtıdtlrlülftne mak.boı mukabilinde verllmft olma11 v, Po~ta 
Uı rc111derllıoek aıktaplarıa da bu Hatta komlıyonda tuluadurulmaın lazımdı r. 
PMtadı olacak reolkmıler kabul edilme• . ( No. 113 ) 4-2 

I 

Karaköse Satınalma Komisyonundan : 
1 - ırırak6ıe birlikleri ihtiyacı · f çla 121500 kilo kuru r .. utya açık eklllt· 

ilet• k•ıuilJitqtut. t ahmla bıdıll 2117 lira r>O kuruştur. tııc temlnalJ 164 liradır. 
~ - Eulltmınln 26 10·988 Çerpnba fÜ!lÜ ıaat 14 de Karaköse Sa. Al. Ko. 

fı ,.pdautbr. ' 
' --: lıtt lllırla Uk tedllaatlarllı koml•yo"'a milracaatıarı ilin olunur. 

ıNo: 89)4 -3 

Ağrı Sv.Tüm Satınalma 
Komisyonundan · 

i - Iatıköıe BlrUkletlnln ihtiyacı fofn 3400 kilo sabun ahoaoıktar. Açık 
taıitmı11 konulmUŞtur. Tahml11 b<rtell 1700 Ura lh:: temlnatı 127 Ura j ı kn"uıtue. 

. . ~ Ek.alitmHI 26·10-9B8 Çarıtnba rUnU ıut 14 buçu1ida Karaköse türa ko-
mıi1onbıda 7api11cakdır. 

j _ Şartnıaeal ve evsafı k.o•lıyotida gOrttleblllt. l•teldllerln mnkür günde 
lık. teaJutlarl1l• koml~yonı müraeaıtlaıı. ( No: tı t ) 4-3 

Türkiye iş Bankası 
1 9 3 8 

1. 0 Ç 0 K C A.R:I HE.SAP LA R 
ikramı ye planı 

• ad•• lüOO liralık 4000 lira 
3 • 1)()() • 4000 • 

16 • .i 250 • - - ,000 • 
)71 • ! 100 • 7608 • 
80 • ~o • .fOOO • 

'l()() • " • ~00 • 
t8'4 • 23600. 

Kaıaiarı ı Ma.rı, ı Ha•lt•n. 1 Br 
111, 1 Birinci ttnnn tulblade çetllecek.tlTı'. 

Ea u •111 lira m•"fduatı bolaııaa 'h• 
1aplu k11rıl•r1 41rlatl .cıue~ckl rdJr, 

{No. ·'7t) 

Zayi Cüzdan 

. .. 
Vila 

Doğrudan doğruya 

AZETEMiZ 
gOnderiniz 

t Daimi Encümeninden ' 
Nıı!ıa anbannda bolunan 100 Ura muhammen bedellf vllayet!n bıyık m8r1'•11 

eski otomobilinin 12 10 S günündrn ltlbereo onbr~ ruo sonrl\ vllayl!'l t daimi eJl' 
cUmeolode fsteklJye ihale edlıecektlr. Bıı otomobilin ihalesi 27· 10 - ı:.Jt:; pcr~elJlb• 
rünü ıaat 15 de yapılacıığ'ıadaıı taliplerin enoQmen Judo ::ılDe aürıcaat etme?crl· 

( No. 109-) 4 - 4 

Erzurum Askeri Sat ın Alma 
Komisyonundan : 

tt' Açık ek•lftm~ye k oınluıın ?5COO kilo merclm•ge eksiltme rttnnnde talip çı~ıP 1 
d ğ•ndan ekcHtıntsl on gün untalmıştır. Tabınln bedeli 1700 lira llk. t eminatı 131 
lu 25 kuruştur. Ek.slltmeıl 24· 10 938 Pazatttsl g-Unü sa•t 15 dedir. Ekslltlllles 

"O' Erzıırumda aıkeıi sat ın alma komlsy->nunda yapı1~c ık.t • r Ş 'lrtıum e.s \ her güıı 
mlsyonda iÖrüleblllr. ( No t Hl) 

Erzurum Askeri Satın Alma 
Komisyonundan · ~ · 

Ap k dı ll ıı q ı l onu:ın 15<00 kilo Nohuıa ckslltme gUnünde t.llp çırıııll, 
dtfınd ım ekslltmcsl on g ün u ıatı lmıotır. Trhınln bc cı rli 1'275 liı 11 ıl~ tcmlnal• 

1 
lira 62 kuruştur . Ekslltul6SI :.!5 10 938 sılı rü :ıü tıaat 15 dedir. E'ufltm,s\ j, ı~. 
ıumda Asileri ıatıa ~ima komlsyonunaa yapılacak tır, ~ ırtnamosi hergU.ı ko.ııis)'J 
da görülct>hlr. ( No 1211 ) 

~~~~~~~~~~~--~~---~---~~~~~~~~--___.,. 

imar Birltg·w i Başkanlıg--ından 
oııı 

l - J ıc.ı onblye ıııcr k9zin<1tl k l bınyo larııı merrluenlerlnln tıı.ınlrlle etrafı 
TrtJtuvar lnşaaı ve bıbçed~kl luuuzun tamiri puu:ııc uaullle ak Utmeya koı: 111 

muş Uf. 

2 - Ke~ir bedeli ı ! 2 ~ Ura 60 kuruştur. 
3 - ilk teminatı 106 lira 70 kuruftur. 1ı 
4 - P.tzarhk. 31 ilk teşrin 1938 pa:urtesl güııtt ıaat 15 de Belediye uııı• . 

dabUlııdc lmar blrHtt idare heyetince yapı iacaktır. 
5 - ~aılt .,e aair ovrüı imar birliğ i muu~ndlsHğln rı e görüle':>lllr. Uıl' 
6 - 1 Jtck.lıler ticaret oduJ ve bu kadar iş yıiptıfına dair N d a vekaU 

1 den alıomı1 vesıılk llm z uı.a mecburdur. ( ~o \18 J 4 -

-----E rzurQ!!l Vilayet Matbaasında 
Başlık, Duvar. ve El·llAnları, Defter, Fatura, makbuz, ccı-vel' 
Kartvizit, Amele karnesi, Evrakkalemlcrl, }luhasebei Husuıife 
ve Nallalara alt Billlmum Evrakı Matbua, Kltab, EhUyetnaJJl6 ' 

Sıhhat ve lltlvlyet Cüzdanları 

UCUZ ve NEFİS BiR SURETTE TABI 
Hariç VUAyotlcrdcn gönderilecek siparişler silratle ih~ar edillt 

Vilayet Daimi Encüin-eninden 84'> nu:nırah Bank cUı.dınımı kay· ._ _____ _ Adrıııs · Jl.,.tınrnrw • Vllıu«t U•th•a•ı 

VU&711 otomobili ıarıjında 400 Ura muhammen q'delll vl ·ayet eski foıt 
tiht•oblUnln 12 10-938 rOnfiudeıı itibaren oobef ıün sonra vllayıt dalmt encii 
tıuamde arbrma ıuretlle lıtıtll1• lbtle ıdllecıklfr. . 

Bu btôaabDla lbaloıl 27 / 10 / ~88 perıe111be günQ ııat 15 dı yapılacalmd11 
~llplıtli .-ı•u bl••lat atırıcaat ıt•tlerl ( No 108 ) • - ·1 

~Ww ycol~nl ~ıcağım~n Mk~~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hükmü olmadığını ll4n ederfm. Umumı aeırlyatı idareden yaal ııltt'1 

ı~rzmum Hasanlbasrl SüfJa M. Sah1p H Baomaharrlı Müdürü: İzzet DELİÇA y 
CılDbaz Mua oğlu GİBAD BAll. ~ 

Ali DaRlıtanJ 
... .. . .. ... ... 

. i.N~. 121,j-


