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A 'I: :lGO 

GAZE 

IDARB YERi 
.,...... 0611Nlfı ooGu ıtasua .... 

l'au.rtNtd•n ınad• herg!Jr. ç:bl 

701 her jerde ~ kur '''" 
lluılaıagan ıuılv ~ rcıtmler a-11 rtl 11 

Mussolini Çe slovakyadaki Macar akalliyetler · nin 
bulunduklar yerlerin hemen iadesini tavsiye e • yor 
Fransa ile Almanya arasında ademi 

--- ----· ---
Belediye seçimi 

tecavüz misaki imzalanacak bugün başlayor 
·":::::::--. 

N~fıa Vekaletinin 
Yaptıracağı oteller, 
Nafıa Vekiletinio biri Gümüşa· 

ned~, dığeri Bayburlta, üçüu· 
ti.o de Kara1'öıede üç otel ynptır· :•i• karar verdiğini btpimiz sevicç 

itibnit bulunuyoruz. Bütün güzer 
llhta, yani lran transiti işinde eı 
Itri kalan müessueler otellerClı 

Temiz bir vatandaş Trabzondar 
~ket ettiği andan itibaren rahat 
~ olu.-or, otellerin pisliğinden şiki 
•t ediyordu. 

lt~ı B ırkaç defa başımıza gelen va· 
~D bir tan s ini anlataca~ız. 
Clllterglbtaki oteijerin biricde bı 1 
::e111izi gt>çirmek mecburiyetindt 
le ."'ttık. Odaya bakaı:ı ve pis el· 

lile Yatak örtüleriııi karartan gal• 
'°"d . ' t" • 1ı ~il teııı z hi(ıın g~ ırınesın 

.. ~•dı111 . Gitti, getir.ti. O ı.arnan . ıor· 
~ n 

- Burada kaç kişi fyattı?B 
- O kemali saffetle: 
- Üç dört kişide fada yatan 

'-.ııtır, diye yemin ediyordu. 
L., ~rçok kimselerin otellerde sa
~ra kadar oturduklarınt da bıl;
~t. Bir taraf tan temizliğini temin 
~~yen otel sabirleri de mli~teıi· 
~deQ 1a,ıyet ediyorlar: 

~" Temia insanlar değil. Ne yapa· 
• temiz tutamıyoruz ,. diyorlardı. 

aııı ... l'emizliii mutl~ka • teıni~ etmek 
~t olduğuna gore, ışe hır taraf-
L.~ bıılımak ta zaruridir. E bette· 
~'- •illeti hıfzıznbba kaidelerine 
''Pr.a bir zibrıiyetle yetiştirmek li
~cLr. Fakat tğer yetişmeınişsf', 
,._~1111ran bu ıebepten dolayı 
~flan piı tutmnk, ortalığı silip 
~fllıelr, yerlere muşamba sermek, 
'"hıa .. yi biçimli bir bale ifrağ 
'~k icabetmez ya ... 

C· 1'irlcaç sene evvel saylav Salih 
"-"'-toı lıtanbul şt>hir meclisi itası 
~· bazı llyeler ff!hriu temiz tutul· 
~ 1İıııdan şilcivet ediyorlar, « .h!\lk 
~· ıelen yere tükürilyor » dıycr-

~ Salih Cimcoz ayağa kalktı: 
~--Jlar, dedi. Tül<ürmek meselesi 
~bir h1alettir. Etrafı pis g&ren 
~ mutlaka tü1'ürür. İ!ltanbul so
't l\nna vatandaı tükürmesin de 

1•pıın? » 
~ tier otellerimiz temiz olsa, va
~•ı ta kelldisioi ona g&re idare 
~· Bilf •ıı: yek anmadan yataia 
-. •t. Esasen bu temiıliklen rahat· 

o&.ıılar otele girm,.zler. 
~ ( Ar•a~3 Üttt'ütle ) 

ıl0041 
GONDOZ 

~knyel .rini 
hir l<ac gıino lradar 

b~k eyınız 
~ 

Çemberlayn yakınlarda 
Romaya gidecek 

Alman kıtaları Südet mıntakalarını 
merhele merhele işğalc devam ediyorlar 

Rey vermeğe hakkı olanlar Cumattesi 
akşamına kadar inıntakalarındaki karakol
lara konan rey sandıkları başına gidecektir 

Şeh•fmfzde Belediye ıeç'mloe bu Tcbrlz kap1sı mıntalmsı 
a,bebtan ltıbaren baş\ar.acektar. Btl•OI: Yuıtarı yooceıl ılc. mt h'lllest, Aşılı 
ye Mecllslno yenfdtn fntihap ofuoa~ak yotcalık ll!aballesl, Su'tatımellk mahıalle
aıava ray vermeğı.ı hakkı olanlar bu· el, Kırmacı m11h'lllf8f1 Yu~arı Haaanıtıas· 
i ünden 11ioaren kcDdl nııntıkalarındak l rt mııba\les1, Aşa~ı H tSllMbB.Sn maba\lt· 
karakollara konan ıandıklımn baıına d M bıfet .. •ndJ maha lcsf, Emir vsyb ma
gıdertk rr yle•lııl ı ullanacaklardır. Bu balle~ı. Na•mıınh meballui, 
lll~ııb b·ş'ıvı:cak ofon s•ç'm Cumart@ıl Erzincan lmpısı mınta1'ası 
gO ıQ SHt 20 ye kadar '10rt ıütı devam G·z mana ll'si, A~ağı mumcu m'lbal· 
edecektir Reyler o nkle kaıısr hergün lesi, Yu'ıcan m ·mcu mab11llesi, M ıral 
nabııb saat cokuıd&n itibaren "abul pasa mabalJesJ, Vaııiefen11 n abdlesl, 
edıl"c!'ktfr. Oae mııh ıUes•, Çırçır mahallesi, Şe1hler 

Halkıa ko~a.vhtcla reyhtlol verebil· mah11llııısl. 
meferl fçln, nıehılJeier mtt tata mırıtalı:ı l\lahalleba~ı mmtakası 

• avn\nu~ v tle~ mıntııkaya birer rev Yu~an Hah pcf ndi maha\l91sf, A •lı 
ssnd1~1 kormuş ur. Her mOnteblp bOvl· habep•f~ndi ı::ıahallPflt, Taşıı3ccU nıabal· 
ytt cüz 1 anı ile birlikte, maballeahıe bat· \cal, Hscı cuma mı-hll lest, Kad f;J\ ma· 
h o'ttn mınt11keya g 0 lerek oroda k~;ndl haUe;,J, Voy1s fandl men: J!c I, Kemhan 
•eyini :;az11cakur. Oımrup yumıtk bil· aıaballcıl, Cedit Olllha lesl, DDvrlı aga 
meyenfer da grne orada rımnJyet cttıt ~ab~lıui. 
kims Y'l yı:z imp reylul blızat ıtndığa Gölbaşı mıntnlrnsı 
:ıh'!caktır. Yr~en »ea uuıhall.,Ei, Koscöme r.ta 

Kohı1lıt olmak iizcne mahılleletlıı ro~balles\ Eaı'nkur"u m !l ııeıl Abdur
lsfmlerl IJA bu m~h~lltletl:ı batlı balan· •abmın ııta mahallesi, Kavak mahalle 1 
duk.hm mıntakl! arrn il mlcrfnl yazıyoruz: Allp2şı mahallesi. 

f Merkez mm takası Mark.t zi-ı sandlt be'edlye da\r ıl e, 
· t llcledl)'._, dairesi . dlter mıttakafarda da sıı.ndık' r ıab ta 

1 
Boy hıms m1balleal, K r 11 köse mahal· urakollanna koıınlmnıtur. 

lesi, Lalapnfa mahııllesl, Kulotlu k A1a· 
Tarihi recimlerden: Soldan aıra ile /ngiliz. Baıvek li Çemberlôyn, 1 me«c't mı:ıhaılesJ, C·folyc maballed, 

Haıiciye naz.ırı Lord Halifaka, Franaız. Başuekiii Eıaıpa$a mabaUeııf, Cııo:il kebir mıhal-

Fll<ltA: 

Belediye Meclisi 
intihabatı 

Valad ye, Hariciye naz.rrı Bone lesi, 1 >rahlaıpaıa mahallesi. 

Ccmbcrln~·n Krnla malurnnL verdi\ Pclı·blsU yapılacak yerler Gürcü Jmpısı mınta~ası 
.. K VarJ )y ı 8 - ı.~h kıtaıaı ıu t 14 de Kesnrı paıa maballes•, Alıpaşa mı-

L·>rdnı, a - Ç öntbnlayn ~Qıt ralı bMncl ve lkİncl ~ıtbkaları lşfal etm'ı· hall•il, Topcuoğlu mııballeıl, Mlrumı h- Bugün Belediye intihabatıno 
1lyarc t dertk, vaziyetin duzeldlğfo,, ı rırdlr. Halkı kar ıık cılım d'ter iki mıa m't maballeaf, Fev:;lye nıaballesf, Ayas· baılaraıyor. Bütün Erzurumlular 
Südet mese•cslodeo ç kan teh'ilceDiıı her talı:ıda reylama müracaat edıl•eektrr paşa maballoıi. Ç:>rtan Çukurzeyel mı· l Jü b t d l lc · b • , C f h 1 omuz arına ıen u va an aı 
ıeraf dllmlş otrfutıunu a·zatmlştlr. f&rto ... tJ a"'il"• ı ti es, t1 er ıad~ m• a leal, Bakırcı ·r • lb • . lı J L 

Macarlar niçih üç 
ay beklesinler? 
Mussolini bu işin de biran evve.l 

halledilmesini isteyor 
n1m s _ Brpt,klt Mıısa~ ini 

sOvl,.dlğl y nl b'r ımtukdr, bülü 1 

rn• s elel rln arhk h llcdlMlğlne fÖr • 
M C'-JlarJa Ç lıl0r r.r ııoda~I lbtllA 
tın d bir n avv l ı etfcel ndldlır.e l 
lhım g d'ıl ııl EOylemfş'lr. MııEsolınl 
nulkuııon czdimle dem1JIİ ki : 

- ç .. tostovakvad11kl Mncar top· 
rıı klarnıın in h;st lçirı Prağ hUkumc· 
tlue n.rllon tlç DY mnh t-t ç •ktur, 
Bu m 1 le ' de en kısa blr zaman 
da hn 1 dilmesi fcap eda... Bu glh• 
u1d r mnhal tet gösterm,.kle b lf'Y 
uz n lmarığı g bi, bllA'c.'! btr çok 
ok.tala d z ta• rdi mesl !h l:n Heri 
vardır. Bin nııleyh MOolbte basla 
nan es rl temamlamek IAı:mı d r. Ma 
C\ ıo m k anmn LMacaılstı na lartes\ 
•ç n iç ay bl klemt kte msııa yoktur. 

l\lnc r hükumı.: tlnln teşebbüsü 

Bu ipe~ e 3 - M car t g rt< f 
i ' ıı, Ç'" k 1ovak v Mı car bük Q 

mctl ıfnln t l i 1 cdtc11 lderl muhtelit 

bir kombyo°" v11sıtasIIE", Macar ahi 
lfy-t•erl lşl,.,lrı hfran ovfel b lledll 
mealL 1 istemek tedlr. 

Prn~ kabinPsl Mnc:ır 
notasını uörlışüyor 

Ptıığ 3 - KtJhln6 toplanm•ı. 
M'aenr hük. tlıııetinlrı Çd,oslovakya
datı 1 M c u ııkaUlyetl~rı hık kında 
göad •rmfı olduğu 1!0'1.nın telld-loe 
bastaroıştır. Yarınki toplanrıda bir 
karar verllcc:ktir 

Dlr t~bll{) 
Budııpefte 3 .- N'"1"edllen b'r 

tebl'tdo d'!nl'lyort l: «Ç koslovakya 
da bııluna ıJ Macar ıkdılyettcrlntı d 
Almanlar gibi taııı b r muhtıuly t 
vr.rlımFslot nelce lat@mfçtl~. Orada 
rıulunaın M carların da kendi muluıd 
derat'a ını k~rıdil · r ola tay n etm 
sini llt ri &Ü •mii ıtiiW'. 

Artık MQo h tarariarından sonra 
Ç ' k ve M~carJ rdan mürekkep hlr 
Komlsyorı maı lfetllc bu leia ıDratıe 
hallcdılmesl icap etmektedir. 

mı haıleıl. vaz11eıın• e ette ııtıra eııcce~· 

-------------- lerdir. 

Türkce terimlerle 
Devlet kitapları 

Ankara 3 [A. A.J - KDltOr Ba · 
kanhıtıodan: 

Tur~ c, terimlerle y!ıt!an Devlıt 
kltlpları bu7Qo. yurdumuıuo her böl 
ıesfnde satışa :umu\mu~tu. 

Orta Ye Usa ıınıftan için alt 
ltll~p o!arnk ya1ıtJ'Z bn ı ltap1u c.l'a· 
t ltc : k.tır. Bu klt!p'arın hıu ki •ııııf· 
farda okutul ca~ı kt! apların nzarln· 
de flatlarll'l biri kte yaz• lııtır. 

Yalnız, intihap sandıtının ba· 
ırna rey atmak İfİ" aelmiı olan• 
ların büyük bir mesuUyet taııdılı· 

/arını da yakinen bilmeleri lazım· 

gelir, ~ünkü basit bir rey atma 
neticeainde ortaya pkacak olan 
Erzurum ıehrinin mukadderatına 

hakitn bir Belediye Meclisidir. 811 
Meclia, hayatının mühim bir döne· 
me~ noktasında olan Erzurum 
ıehrinde ehemmiyetli ve maneol 
meau/;yeti çok büyük bir oa3if• 
alacaktır. 

1 Bunları Jiııünerek Erz.uramlıi 
---·-----------' vatand.ıılann seçimlerinde çok ti· 

B ı ti .z davranacaklarını ümit etm•Jr 
aş vekil lazımgeliyor. 

j Diğer tart.Jftan intihap netice-
Ank araya döniiyor •İnde Belediye Mecliai az.alıfına 

6elecek z.aıların da, humrnali bir 
Ank~ra 3 ( A.A ) - Buııın isten· l d · · · d bulı1nan 

'luldan Ankaraya avdet edecek olan ça ''ma evre•ı ıçın e 
BL?Jvekll c,,ıaı Rayar Do'm!babçe tara- Erzurumun kendilerini BelcJiy• 
nna giderek, R'llal Cuır hıır Atat6rk 6zafıtına intihap etmek mrctile 
ta afnıdon kabul buyuıulmut ve tazlaı· g6aterdifi itimada liyakat keaba
tırlol arzetaılıtlr. decelı bir auretle calıımak mecba• • 

DOÖU 
SINIRLARINDA 
BİR GEZiNTi 

[Büyük röportajımnı 3 üncü 
eahilem~d• takip edin~} 

r;yetincle olduklarını hatırlamal 
.zarar idir. 

Şa noktalara iıaret •ttilıten 
•onra intihap neticesinin şehir icin 
muuaff akıyetli aemercler verec•lı 

6ir mahiyetle tecelli etme.ini t•'" 

l
menni etmek bi~e clüıen tek "a~i"' 
lcdir. 

Bahadır DOLGER 
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Zelzele mı takası da' Kars kaz ları bu s ne 
İnhisarlar s tışı · ı k t f d enı ev er ışa are istilasına uğra ı 

dam~~~~·b,:·~~~'07::~~; ;!·~~d~:: ka ar bitirilecek Gelecek sm kar kalkar kalkınız 

Kö RQkk~ml11l'lA 'fiirkiv halki ri i 
ulunac 

• n 
•• oy 

e 
r 

terinin h~ştnda getr n tuza 11it ıa~ kem la 

ı·r korucu u olacak n t l lk l:ı.l~t k. BugOo, gere devlet İnşa f Bli'-ıeti bütün şlddetH mücadeleye girişilecek 
1nblsan lfı da ola ı bir b t:k madd yl, J Bu 1 ne Karsın, A'P'l'~J Çıldır, Her köyü 
barnt ve_ pıı tld)'JCI dd ı ı e alt fslalfs hııile devam efmektedir ı Po11cı f Ye K<Va MJıbz ka1111 

1
far• f.tl· 

tike 1 gozd15n ırrçirecetlz. ~ıwltt ltıht- Köş~er mıntııka111le Yozrat Va'l IOI lls·ns uıra ıttır. Bu lıUla kofol\ll , •• 
rını m vzu bu(~ndu u bJlUn rrıadd~· lçhıdc va Keskin .kazasında zelzeleden 1 llode olmuıtur. Farel r baıı tarJaW' 

'er11nıelhıd i preosfp ı;ymdır: y k ek evıerl yıhl11nıar için p blarına gOre 1 tamamen idil& etmtıterdlr . Mam•fj bil•' 
ka te, bol atıı, ucuz bir fıyat, 181.1°3 1 y pılması .tarar'a}an evler n lnfaaırıa lana ekinlere uran O/o 20 Dlshatlodl' 

•ı: çalışııa" devam olunmaat.ıdır. Köş1ter mıntata· dlr. 
Oy ınırı lolnd h 1bsln c nt·ı i't'll tıarut rıatlayıcı m ddel re it suıdıı ıl ındlye adıır bir ht il evin in Fuelerlo ücııdele ttrtl b lıt' 

alını korumak lıö ı korucularınıa nıl 1 kk m .. !d bu ı:ır 8 -pl_ rfn gllzel ~·e şuatı bf mlş, kapı ve pıtı.ceroltılnla ta· mııtır. Elıfaler baııtlınuıcıya tabi 
Kttıpl r,, koruculu d d bil al· ful olao:tk.tar. Hır köy~• eu H lr ko· fnımomcı ttıuhnrlarını f!Orfyo•u7. 9 ~2 aJ ·~ılmBsına bıılanmı~t ır, köylil ••zlyetten haberdar olamıJDJf ff 

dılcı h td blltOı:ı köy memurları mub· rucıı bununacek n e:ı az be~yüı kffiye rle satı,! bPd
1
"
1

6
1 1
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0
1 OOt>ld1

1• 93ıl 8 ~9:49 Yoıg1tıo Biirü cllk, A•lf otla tar "aktlnde maltıınat veremedıtı fçlcı ta· 
1 k: v 1 rıu ra ~am, OU l ıJ m ş ur. v • 1 1 p 11 d ı dk k .... lir tarafıt:d n t yln V t 7 nl l der 1 bir ko llCU tutul caktı?. ~orncıı ınn Jlr BS d l ,.7 , OOO " • 935 36 d r ıtlL!Ç . 01".Jaf mevklfn e toplanmalt re lf Ora 1 eı 6rıy•rek bu cfOrt 

pt taldik olııa• ı ı O m tin op'u 1 iki çnıda ~üçük v ıt ı yışıo· 2. 148
8

000·'0ı:Oı.1 v: 11~~am::· 937 de dl· ı.ırtıtlıe ycııld~n 69 ha 11 bir ~öy J • ın lı me her taraf• 1 va bu kGJlıl'~ 
buJunma1ıQı zım nt r, tavın ol oaa• d n t üyOk olmımn11, tilrko• konuşur 8 _ 

1 
Y k b pılm sı kararhetırılınııtır. 811 kOJ bdln mez•ut tini •armıetır. Zuann öııtlal "u 

a arl rın tudlkla 1 il toplantıda ya· bulunmau, clnay tlo, 7a.but Jt1ı kızarta ierl 8

1 
e~e:.era gdO rd llÇ m

6 
'!3''6"~0~

8 
iDi r IÜZumlu olan lcerp çln h nırhflna bıf'a· çllmet için ( H .ra) fffell n ıebfl 

rn a '"' • ay111- .. ıeı " " ., v ye- 1 d H s 1 . t llr. d • · - ı .,11· pal c lır. fr uo' o 'lalaudırılD!amıı bu'U1· sine ytkseıwfştir. mıe aı r. 4C& ·llm 1'0yQ ~erp•o•ertnl Jt'm th • lı"1'efr. Mucadeledt~ ,. 
Korucul ra l n ç ta dl u1, p u 1 ,., ve 11rbo1 bulun· Bu ylllue" ıst ş·n dlter bir lıu~mf· ba:.:ırJo.aııştır ~·nan, Yoyk.e. N•aretll vıftatfyıt mevıutdlr. Farelrr tarl•"ı· 

te ıonra ymA a vey T il ~ fı • mama ı l zı dır. 010cular, köy muhtı· retl de maltyttlıı oev•mlı oler .. k. umumt lkoylerl Aşaiı Sotraıl·da blrleettrtlmer· dakl baıakla ı ve V! humanJatdı d . 
dan· y uıt dl c Ur K t pler !•· 11 ı 1 ltın_,a ol• ık r ımt iti rd" vel Q 8 nlsb tla olan azatı~ıdır. 93!1 '1R t dır. Avan otlu, Karaova, Çam rı, kolen hububstı yer al·pa Oyle matılt~ 
yfııl kay akam v y v llye bılıllrll c k· onun h r emrini totmoya ro.,'\lr bulu- l 193 000 ıfralık aatıs· n malty• ti Gu9 COO Nı~ rrğ u, K•lnoıkalt>, Acı kOy~rı JQ· ne bir ıetllde depo etmfılcrdlr ki, ııt 1 
Ur naeak.lardır. S •llhla olan ko~ı::cu'ara karşı lr lker, bet mhllnc fnla yıık•n bir sa· jzurnla lcrp'ç ve taş bazırhtındıdı lar. ıl ıeneyo kadar hububata hiç bir t• 

y1 l rhı y zı, h rıp tıt ·ini öy •I ı J, 1mıy<1 k rıı g im ş rıoı r ş , .. ~ü· u"" 11hfp olan 937 de bu rak· Ejrı fll, Knçnk Dıırmuılu, Bn Uk Dur· olma7rcak11 

t tlbl ;6r ce · tr. K t p bu lı••ıd•n do- cu:a rör·celderrllr. ıı.arn 1.445 000 lira ol ıtıştur. aıuıtu, Gnıvır n loyıcrl Tvprakk:aya Bir ko'onlde baıtn bir fıro yıtll~ 
laJı ub r • r 1 • l b 1 oaca lir. u r ·öy ·t.trocul rd ~ ı a O· Pu • t ş 8mllleıl ıır ında hfz'nı m .. vkl:ndı1 blr köy hıllııe eetuU.nak:· ve bir yer al•ı mahzeni buluadall ~· 1 Nüfa u tia v bindt fa olan •Oyl r· ntı\lü ko1ucul r da buluuınak.t r. urun <0fl!l ıporhsr!m ıdao olıın atıcııığı t ş lk tıedlr cJe ~11ıar1nde '263 farı )'atalı Ilı 2 • 
tle bir k" ıp hı.ılD" maeı c b-ur d r. Nııfuau tçın uhtar,- Oy:JQ lln ıl• h \tıtaı la ~~ece~t ğ~ıı~ ·y dıt1 k: t~~bl~lc·l~d~n ~6 dıo Kel hınall keyo. karı·ıında Kırtıt· ·, mabzea bulunmalıacıır. ~ 

in a a ı köılcrd m şter lttp rındaa 10 u kn nı gc\ ııuı oııcu ~ 0 
e A oy; uA zk re :a le~ e ,er Jar, Çerlp'er kö1leıfof11 t meller! atıl· F41'e ke11ı1fc1tl ola tarlalardı ~ 

knll o•lı o o ktır. K tlbtn crct buo rı f lml r nl k ym kama 1 • e 11°" raAa k n d8111h" açı 'D ş 
0

t
8l n m•ı, dıvar tnııuıtına bı v'enılaııt bulun· rak: ıllında at ılmıı olan ıol ar btrbl "' 

t dl 1 ı a ış po gonn, rı ıra ' arc man p11 a ı.t d Ö ~ 1 1 ı . 1 1 b 1 l-'l 1 Jd a.ı&ld'' n7a ma al 1>Um 1 tol ôy a o o ~a- bildir ktlr Kıym•k mın tas 1l:ıer • .,ıcı nuıadelAr ••t şını, blrn liç arımı fır. ma. a ır. ~cm ş aOyOo~e yapı ııt'l· rı • r eıt,. w f o uta dın ( ,. ,, 
ıı ta•t olaca tır KAı 1 h lun iyacı ko,- n bu g6 Ollü korucular, asıl oruculıır S·n lerln ayıaıın n d ra ıayıcı 01 tf. sına d vaaı ed•ımttlctedlr. Akpınar evle- bel yeraltı eeblrled flbl) ba rıot ~,.. 
lerde r> etm c it ne, bunt r da rtbl Ultumund mobtar tcrt fını1an cmni· ieler üz rlncıo muhtelıf tuirlHrl , a·dır. rlııto yııpııı dcv.ıım etmek.t~dlr. On beı lonlleFde ıD üotııeıe daha sor olar•',, 
l•t1an Jı~yt r.i im ma lr.ltlpllk vufc· et ve HA91~ hlerlnde tulhınılablltc k· \v ayl md' ır8t•ı def a f z dır Her ~üne dar bOtlln n'ler bmamJaamıf 1 dr. Zira fareler seblrsz yollara ·~· 

d nıtleb!lrc tir. Je.ıdlr . it bııt da rooül'ü koruc Jcr d11 rnmtekada av mev imi rl b tika lı şka olacıık.•ır. M .. ıd n·t u, K·rdOk löy erl 
1
rak ku tulmaktarfırla•. Hna tatbik tf 

K6J e mfın: H·l koru llaı b k 'f ı lAbhetı. r:n •l uğund n1 p~tı yıcı rnadd l ılo muhtt1· H:lnıfı 1 yüy 9 blcıe tlr11m•kte vo 1fı2 len fare ocıklarırdt-n o Q o!arak fkf 19 
KOy m mo.rl rı t ro an kr>y h'p o!acaklardır KorueuJ ra vc-rllccek ıl lıt eeh rlflrlmlzdeld &• t şlarımız11 elt ısta· han .. ıı bir 1 O ı hal•ne ı~tırl'msUedfr. fare çıkarıld fı rtbl, 1tık 1 on far~J' 

iuld il alınıca bu mtmlüıı o1t u Jabıar vo cepbarı Jrr :;~1'0met t rıı,ından •'stl~lor, b O bt 1arnan b'r du•lu~ ızo~- Bu hOyQn tlmdlye k&dar 35 b&auiD.lD ttunalmış bir h•lde her ba111I bit deli~ 
yetlştfrlltcektlr. Bunlu yettıtlrlUrceye muhtarı mı•bus mukısbllındo ci~::,ıbat e~ın rol ; .. rdlr, S •n z ııınıl 1 da f yatıa n~ ııtı_ bilmiştir. ten fırladılda·ı, bir kı11111n n çıkfıf• 1

1
,. 

bda dıtardan aho tltc ktlr. Köy öt· olarak veril Ctktlr. Korueurar- ıllAh n •n ~.:~! ~o fCuz .. ! im~ .olmu•, 938 ı Koy 1 sı"da u!l nılac \: tl'lfln ôldl. ü, bir kısııJ ,ıa temfs baY•JJ ~· 
retmen Vi4Ja e it eni, kltlbl, ebe•I ••o ph neleıf ırctk kendileri kullan1calr lr s tış r ~om yıiı ;· ;ı~ı;ıııegolc•J-. • z tı göz ö:ıfine 11hnar .. k cıvardan neffüı eder etmez cuılaııarak kıfıOI 
dJter kOı rmuıları nya Ulıumlu rO· tar, baıblanna vermeyıcekle•dlr. Korı·r 937 .H zı nı d 165 OOÖ :;·~ t.:: fea.11ııkt etr tında tetkfilrr JPptl· lıtedlll ıOrülmüştür. ..,o· 
rtııen ıanııtıtarım ıoın ~ dceıl masnlt cular ıllthlarını lfJtıdakl hıtllarde kul ahı klrı r m'n etıı:iı ol n JdHr .. , yııı Dl lt!dır. o tiudau yeıllea b uz .. a~veııll f•ttıltrle baıkı ıeklld• ot'~ 
k6ylerde dun k karanla orta mah olan ıaııacalllardırı •ene in şu.,nt syınd 86r.: 000 mrırt a r atiAttn çalıımaıu deva 6tınek.le be CBd•lo etmettırıfr. F•reJrrlD ~' wJ 

1 1 1 k M 1 pıd, 9\20 OH n'ık a!fl k r temin r.l· _ .. d llkl 1 11 d ld k 1 rlO "'1 
•d• Y pı mak11 oı ~d!o ıca1 tlr.

1 
om~~ .. ~r1•1 t - Vntfı>afol yapukC'n kendlıla• nfştir. Bu d barut vo patlavıe• madde- rnber bulDn ev1erln lııf bu ncaya ta: e er ıub • kof udrmı tare1~ .. d• t 

an aernt çı ta-. r eda 111 cır l.ftM&a ra"dmın ve bayatını tıh.lk• ye lroya• t f h d r yel'~ebllmesl f9'n yen'den oıta ve kıımırııı u '"'' on bava .. 
-•·-- b leler S" ı ının ı n I? n mu te)lf av. f . 1 t h dil L edlt 
~cu. r. ldll!aelne ka· şı, ha1atını koıum.ak tçlı rıoa g-Or , blriblrfnd e dıır fa kh yap et t"darl"~ne l~zucn buı 1 oJmuıtıır. it o aca 11!1 m n • ma-.t ' "'' 

K6y imamlı k07 dernellnln ••· mtc"'ur ka' ı ıa, ,3 t•t ttikkıım arın ııb'p olduğunun ı ıusu11ta aıak8b makamlarla tema.· G lec"c•lt ıene kar t.lkar Jıılk ılJ 
fl•I Yll k 1ma~a bnyroltuau ile ta1la 2 - Vazife •nı 1ıparkfn ıballder: gö~t ,r n bit mısaldlr. yap•lmalctadır. tldd tte müc ıdele edilerek f•rt1' Ol' ı 
•la acı dır lm olıoaklar. cıenek l · jbfr ktaı enta cın n1a uzı tehlike a 110· - 41 ULUS. tıın· K z lay tıınf ndan tf!darl edilen z~raıı h'o• IDdlrllehllecekttr. ôııil~1ıa sa olmak tartlarını b .. uı baluo• caklat· da kald tını ıo nr va oou kurtarmal. k aı 1 • ı. tı sr .. tmcm ı ih'lmall J'ÖI d .. lıt senı mücadeleye btıuııı • 
'11'. A11cak k6y ballwıt1 n olcıtalan ıaıt ~ ıoın ba,kı bir çare bulama11&; er de •azltcU bn'undokTat'I Jşl rfn ba· ö fino lın 1ak yeniden kerute t.Nbrl· müctemlen fftlr8k ettlrll•cektlr. 
el ı1acaktır lıAam olmak Jıtı1ealer, or· 8 _ Car o. eşhu'ta, yaal yap hr· ıır da ve koruculnın ey mı.btıırların K.l t h1llsUne de ıtrf~'mfı•Ir. TA y l ~ LE R 
ta ••kltp eıuao d,ğlllerae, kaymaatı· kea v ya y pıldJkta aoma bcnrz izi eımiad oJter Y rl11rdc de aynı sa!Ablye· D !?Ar tarnf an 8 4 ık B t n·ııı ile • O v-oo._ 

t 
' 

d l bl h t h nı d te ma•ik: olacakıarl1ın. l M ,nhııl bu'unan ·n~cil .ı· aıa ent p cca r ~Je aıu A •ydandaykon, bir c'rıay U falllnl ve· ç Ba~ ıh ·c ı:c:lz le atı n ıı ve y11p1l· -
1 1 

• ~ 
1 

I•• };rr 
Umtlhd, heaap, Turt.tye cotrafyuı. Türk y . mıızııu bir tıhsı yak J mak 1 tcdlgı Koruculara ı' lı'e•l rclrmek yasak 111,,uu lan lrşaah mahal in do tetkik Mureıtlıl k Ernn yet Mu111Tlrl 1 J'tl' 
" lllanı tarlb1 11 ık tıl ılndeo •e Y•· bald 0 kim 1 ıllAtı'a karp koyar ı; •ılacaktır: M &tlft dükk P, ııhvch · ne, .,t k flz , gö,dr.rilcn .Müıkfve Müfrt· Y•• M~ıevlr MU•Yldl Bab 1 K••'~~ •' 
sıdan tıh diler it hUJrullu · rıle. 4 _ Tutula bir caot kaçar dur tıan açıp ltletmek veya burıl ra oıta~lık ıfşt • R flk Noy 11 S ma Mucaıtele yıı Muıublı ine Emniyet MOta

1
v 1,,dl'' 

'-t l 1 te nı..,. .. f dl•e ,.tm""'ır· ko·ylOd ı.n her harı 1 birinin veya AY&nı H · brl Dol•"•., hJlll td 1111 f ı.f Ot• ı r. mam r BDhı .. gvro 1 m , emrini dinlemez ve ODU te rar yakala· ..,. ' Re• l B llıiSa Kestfm şehrimize &Y• ' • UI.,. 
•ad r ae y r1Uyo11& ene o ._, Uecek mak fç'n ılılh kullanmaktan ba~k.a çare keııdı ış 1ol gö ·mek üz'Jre itinı z vıız t s · 1 t tı:tılşler ve hanr'adıllan rıporu E Dnhet .M fbVlr MııaYIJı Jla' 
dr. ADee t;u ra 1 t para ile lıter kalm•zaa; nl ter etmek; ko uiutu b t. habç' v ıılA~ııh ın8 emlıra vermfşl,ı:rdlr. Bura· K'mal Kaya, Aııyıı M"t'drrl P' 
1ııl1 t fi Odemln bfldceJ ko 00 u•acak· 5 _ EJklya Ukthl smuııuda 1 hk ekfn' rlc diğer m11h nllerdeo kendi ha- po J rm t tklldrden ıhnacak ndloelerıt •Y nıftlna d~ Nlld EmolJtıt J\JSI 

~r. uht rbk konuru muvarfaklJetle 0Ja11 yerleıdıın oüvh1ll blradıım o kar ve sadına ful dar~ faydıt'anma~; k ndlbay· (Ör z izale a h•n dakl ta lirete 1enl rem .S.mawer .t.1Jo edl&mltllr. ~ 
wtı ı l '"O ı.ııı ll"'l lf ı d van•arına ve k o ye çobınus: et "k • it v 

-va rea a •ra .. 1 • P • YH es e korucnnun dar emrine itaat elmey•p ka· - ' ()Jr veçhe y rllecettlr. 
TarllıbUece•tlr. 041.,; h•, resmi elbtae al !ıh ve cuzdanını Oze· 

Mub·ar ÖJ m r mQı,ahdıtm· Bu baJlerden bııka korucu llllh•nı rlnd• taıımamak VflJtl d aı,urmek. 
Jerf e dotr~dan dotraya ihtar, t vb.h kulaodılınd n doıavı ceza ilh.cekttr. Sl1ilıını ve C"ph n sini kayıtsızlıt 

Ilı f l kad r 111 me c•· Konıcu ılllb l ullanmıya mtcbur oldct· ynzaııııeıı kaybrdtn v. ya fşt• ğl ile bıış· 
' • 10 - 9M ..., ' 

Rtıqlr aQratl : Sakla 
Sürmenede yağmurlar 

a Y rcb ıttlr. ocQee karul1J ım bil ID mkDn ol1ueu kadar, O'· ıı.asının eııre i'rçcn~sln {'.bep olen ko 
Htlan ır aylıla aclar cb kulleblle· dtırmekıldn yaıahJUlk tııtmıya dl&kat ruco, hemen çıkarılar k hekkıvda ayrıc1 

Fazla m1k.t11da Y•I n 711amurlat 
KöpıQo• fi nahlyeı1lndclı::I k6vlorln tar· 
alanrdcs ol ı u'-ca miihlm zararlar ba•t.1· 

• istikameti ı » 
Yftbek ılhD.ll t ı + 18 1 
S llD t t + 61 lrJlr: edoaektlr.. c u .y p lm11k Ozere bü• tımer h!i.lıer 

BütDn köy urları malltara lrlll'f' Koruca1 rın kı'efatl .rlle ıUlblanoıt> aıl!ecek; slllh '8 o pbane para ı Odtl· 
o gt llrmııtır. 

•pıut olacekıar T mubtu kendi hatla· fC1kll ve ctnıl Dablllyo Vekltethıce tt:ı· tfrll41c·ktlr. Bu gece nöbetçi 
nada her t rJb tabk kat ve liklbat yıp· bit olwaac ktır Köyıerd bit ve b ahçe· Projede bun1ardan baı'fa, k6y mnl· 

Dilfill ılhu t ; + 2.1 
Rutubet t '!. 57 

• 'lbly t e .. u bulnn Dl tu. hrl ff çeı\tll mabıilıl•rl b kf mck üz re yet v• asavlşlr fn temin tek.lln e.lt blr « v AT AN )) ecz •'1·: 
Malalar, 1 1 y p ıy• &Da kan t t- 6y ldar ne tutulnn maulmlıll: bekçi· çok 1cnl hük.Qml r nıdır. • 11~ 

;,_____,~'~=----------;.__~------------------------:-~~~:::::~~====:::::::::::~::'.:':::::::::~:':--:""--!.-~.._..-~~~·~ 
·- . ""' w•klnahenı'nt fazh yük'ü o'dnfu lota dı. K'lmHr sravrl lbtlya.,l ıantt•'1·•'ne tndfklerlnl, atı11• tabii •aafyıtt• ''°~~: 

Yacını 1. RAHILLO RucaJan f•ÜM: NiHAL YALAZA 

•Stntıı. ıtıattla, tQmftlllı, nembQı.. Çıkladzent bfr d klka dOılbıece • 
11161, ttratnı, llümaı ı . • 'flklt verıl'lydııer lbtlmd U m Dtt ce· 

J[oaıfıer batD.n lk:loat defa upı np vrrea.ktl. 
ppmıfb. Vo r•Phlı uçaıtaa Dl.1 Mıkln•ye y kaaak konarken. 
fa artcl 'I• karıı olu lıUdadındu aıt· bnlutlındı. E •ıe11yıt uomuıtu. 
kı SJJNmlf • ıadfıe Ue dOflnDyordu. 

Uoaıl lttlbat ka andanı En r f - lrllra olma!lıfı lo'n, ptroteJ r' 
eal • Popof'Ja bHlllte t•tbt· dllmeıj bari Tultell1D l~hıcl luı~nı J• 

kat çu u l'tdorken, Ganlka bin met· paJlm. 
re lıllf11 bu1duıtan, aekfı vire), dtlrt çı Çı-Jıdı• ıevlndl: bu vlrıJlarla o -.ır 
YI 1r eJI 7aptıktaıı ve keyarak, lr meler yerlDd kalım; • V vaı yav•ı ahı 
tıfaı b raktıkt n 180nra, ahı polfıor uaa sa daha iyi ol ak. Oaun toln Gavrlkıı : 
lallaa t git k Oıre ımJr Yerdi. - M~k.W. vakbmızı da U7betmlye 

- Hzdefe ılıl metrodan daba J&tın Hm. d dl, 
ıetmeıı m d ıt.mcdlflııl dı uııatma• B•aenyef Gınrktoa deha trcrüb 1 
JWI. idi. PdotıJı ıltaıek.,.emrlnl mua1veii'b'i' 

C kYadıe J nı "• danıytrda. maknt'a ,, rm'ttl:_beDıln dolu ~batlaıH 
- Oanlklı rlda ı alllalı1 atıp 1limik_t1o ll blr_lft! --

yu\ı11lmfş plk.odorı büvOk çlkme ile y pıt& ve göz1erlPI kapadı . T~yyan nt pek ı.tlyıno anhth. r,ırat de•9;,ı-
k 11tı. Ç hıdı k hrnen•n kenarına . burnunu yere dlktc~k rlbl olaıuıtu. 1 da k udi acemlllllodeıı utandı. ~· 

11mrıkı tntun .. r k, m r' kin hu ı"ftr de j lt•a'yöz · ta.ıa tıt · ta·te. dıye itle· bakl3rla atrıı ınthaade dtlQI lota ~ 
u up kusm17fc•tın1 dütllnO~ordu ·T• y- f mf'ğe haı adı Gavtllc elli m"tro tO&cı.-k· alDI kııba1uatlı bu1uyorcu. ~,-ı 
re ar ua koyu ncml( bu'ut eranh· llkten manltelayı kendhı e çekti, fakat Çıkl•dze bu meseleJI h.tırl•t 1( 

gıoa da\ma taydı • lilç bliff y o1mu 'haddinden fozıa yüks lmls makinı dlıck· JISık çoc ıtıı dt bot yere mnııll ... , . 
yo•dn; h ttn hoıuna 2idlyo rdu. Pıısul • s'1on11 tı at tıutyerık: s.ıvkl tabl7le nl· kle düt'lrdıim . Sehl dt beni• flll1 ,,, 

nın taneıln bak r k tam. m ti b r tOr· ~aıı dlr ğl ü tüne, aQratlı llo11rll)ortta. ml•r o:dujııda hiikmtdtcıtUr, dt>" 
lu ta in demlyor; şaıtı·ıyo·du. •Mutlak Oıtvrl makfcanıo ko'u u d•h• •u•v~tle fDadQ. ti"' 
bu:anı rıusulası bıı1ke1» dtya dü1U11dü çekti ve tayyare gürll tQ ile yere hımell: •Sfrıilı, ıtralQa, kQmtllb... Si 

Mı' orolojıye ç!:llıoıyotdu, amma Uıre llı:en vaz y t alablldf. kQmQ•üı... ol' 
çuı itinde hıı. A za11ftı, Polfron Um bl· Kom1so: rt>zlerfnl açh. llaklna te· ç ıılıdu ıa bal'nı ı4•dQrır•lı 1ı· 

1 r, ııcr d kaldı? af llda olı ydı, d6r llelı UğU lu ile r•ne lrllta alıyordu Çılt· ganıo itine 1lrdi. Dııverd&D Obilt :tıl 
ncü h ogarı aıh11of'U olı:ıogu EOyll· lcdze tç nd n O.avrlkl takdir elli. Baıbu· da uyuyan tayrarccUorla rabıt " 

y ııırdl, tııket yukardan. havadan h r· kt öte l beyec~n ıad ter lglndo idi. ikin· abılan geliyordu. ~· 
,ey baıııa tnrlü gOdinOy •rda. Bur d el bir oğrl!y ~ yapmakı~zııı do&ru tayya- Blıı d011<1Q. Yorran ytteud!l ~'4' 
lÖtUI Ye dÜf ODÜ taı ZI <Ul bııfk Olm ı.. re meydanı D yo\tandalat. dan r 1-tı fam•le batladı. Ü~ ket ~ı.f 

bte ormBlll dert'' polt on da trım Oıtnlk bir türltı kendini l"plrhya tikten 10nra •• alt karanlık ve )laf 
< nııda. Etet, doteu:, l§te DlfAD direk- madrkı lçla, ÜÇ defa IDlfl fltUff halde •nım"'fiı.t• ııplandı kaldı, J,ff 

ti. nıcAk dontüncüd.e inebildi. Pi ot Popor uzak ıtmalde, tatlt,ısı' 
T vyare fam po froDun QstQnd n Pcsıigondın kurş ınların hepsinin de bal kcı atrealade dotmuıta. Çıfltllld t•• 

c çll v at ı tm te müsaade aldıktan t m lnb t et it olı1utu haberi ıaıd•. ıtır ıutları, tabfatla daimi JDÜ~ ;ıf 
i nıa d reye dotru ıçııdı. Oavlrk ol At ı•a lılılrel olıın ve bfılocllıllnJ kıs· azmini •• hllnlyete t ıı •vrı lıJll 
tarafta hedef ırçıyo du Makhıa Mrıı.z lıa cıhkla mubaf z:t eden E ıenycf, kom- lıık f.d •lllımlfUr. 
lçAldı ve h11ttı müııeklmd.en uçarken ıeıdea G4vılldn yaptıtı tı hakkında t t 
!ıd D bir rt bir hareli U a 1 atrl-1 ıılit lal dt. Ç.aklaaıo, Jll'9 pek yam. 
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& nin• et TEŞRfN t9ss ~~:ı~~~ııaıı'i111i- - OOGU 

[D1 A 1 
Alman kıtaları Südet mıntakalarını 

işğale devam ediyorlar 
Çekoslovakyaya 
da• M 1· • • (lfaş ta.rafı ı lncid'3 J Fransa ne Almanya arasında 

~ 
ır USSO lillillD İtuıynda da tcr·Jıls b111tadı bir ademi ifca,üc paktı 

R ınuı, 3 - 11 ve U hıcı aınıflarla p.,ıı, S - •POtt Jurnal• ıa P"ris 
l yazJSl ben müddatııı l~ln ıllah a.'tına alu:ı an muhab'ıl, Çımberlayn'.n FtanH A'man· 

l Hi1k 4 11 
t 

1 
aynı sınıf a ~erlcıl.11 terbfslne emir ıre· ya a ·aıında bir adtmf tecunz mtaııkı· 

11 ın• n relim organı r> arı il 1 l 
"il Popo/o d' lt11lia nın ı5 Ey ıil r m şt r. nın lm11lanmuı hususunda öııayı k ol 
1988 tarihti nDıhaı;ı~da Mu6EOlini- Protesto mak taaanarunda ku:u"dutıınu bildir· 

' P.a,, a - (A. A) - Ç~oa1ovak· ıaıktedfr. 
:, atfedilen aıaf1ıdakl mıtkale neş· yadaki siyası t, l im ve rDıel sautlu 
t unmu~tur. Bu yazı ita ym gıue· ! lcmfno mcıısup nüıntaı ııbıl,Jetler Fransa, artık C"ncvreden 

BÜYÜK RÖPORTAJ 

1 OÖU SINIRLARI 
emR GEZENTi 

3 

Yaıan: Bah:ldır DÜLGER . 

11 -

AGRI ~erltıds tayük hlr ehemmly~tle Frnnsa ve lnel lftTfnln ihanetini protcı· çekUmell imi~ ! 
d:ııılandıkfan b:ııka bur.un, dı(1er to lçfn bo memleketlerden almıı oldıık.· Pnla, 8 - • Flıaro » gaıetesl dl· 

ua matbu • tında ve bi/ha$Stl .Mil- lsrı n'şan ve madal aları lllde • karu y1rkl: Ağrı , o sade yere değiJ, gö~e de b k n 
C•r NS Leh muhlllsı inde sanıasyon vermhlsrdlr. y Y « Ftan11 büyük bir kibustın kurtul- .. _. l•p'•Oı d~fatıd kayd dılmiıtlr. Jle· . • . .. .. . aıuıtur. Dlplom11tllr. m6zaker@leıln art k bir esatır ilahı gibi .... 
110.ı kıym•tlni J;.ay'ıetmemiş "lan 1 ·J>.lD)ada1'I gonullüler htç bir tbemml1cıtl kelutamıştrr. Artık D'y•dfnde r.oı. '"almadı k, •olum11z 1 ı 1... T onuı aı a H - t t dtl t F " .. • ,; - .t lram~t Cenub'garb1, oraya fi 
.... IJUIQ• i•tibas ediyoruz. 1 , ' ~ - 'ııu:ı: ~yı • m yerı tansa, c~n••... batakhk.larındı daha uınn o'dı t 'l ve valııt Otl11v\ bayii oeç d k b1r habere go ·e, Muı•ollııl . ÇcmberJaJD uıan mGddet kıJa•H • 1 f ı • ece 'e yığınur olup Jcrc dü;ccekıln. 

RUNC/llANA MHKfUP müiaknt ından sonra İ.;panyadakf gOııG '· ti~ ç la bızc ıı:ıcnk blr mlsıfirperverltk Bazıwıa: 

B
irkaç hafta evvel Praga git· lüler mesd•al de temamıle halledlleetk- Bir ha'ta bayram ıt(ht ren <:ost ardan nynldık '

8 
DJlu - Şu deli ruzgarın pe l e takıl vı 

&.ı.. aıek üzere Londrayı ter ketti· tir. Bu ıu• eıle frıglllı - ltalyın anlıfma Berlln, 3 - Almaıı erd11ıunu.n Stı· lieynıt yoluı u tuttuk. defol bosurumdaıı g-Grm !ycylm a81ll bb 
t•lı uman kimse sizin hangi sa- sıderhal mnıyet mevkllne g''Ç' C:t~t1ı. det mı!1tak•aın~ rlrmesl dolayııll•, bü Diyııdından çıktıktan sonra bfıl fş dtıba ... Nereye faterıeo gtt emrini vııl· 
'lllaj ' ' M tün Sudıt oeblrlerlı:dı ebah bayram tal eden tek tık.it tıtn d.alıtı gö:- yor • 
.... ~et ve mesuliyet tahtında buraya nıtalmlar l§gal edJldl 1apmaktldır. Dila ıece ordu 1uı,, 1 r cnBkll... Ve buluUar bırer kö\ tb! S ~·~· · • b tl 1 d V · Pa ğ, 8 - Aıman kıta1an ba •ya• Y a ı T. kf K' ••• ta 1.. :-.auıız ısara a e an ıyama ı. .,zı- iki 

1 
• n 

1 
"' 

1 1 
d ıercflne hır tarafta &lyafr.Uer nrlımıttlr. ur yer.lq en bnyQk det•, v.hıl gü· oıkarmadan ona ft& Bt ediyorlar. 

~ ... :_ bi . _ . "d'? D - l r e gun •5 a ı cabe eıa yeıhnl tul• Ba ıellllderfn lf•lttl"'I ' t ıh· 1 A llıi jd'.' m• yetı resmı mil ı • ~ııı r , k hedd .erine varmı ılardır. p •l••J• yrom bir lılfll devam ıdıccktlr. • a m • v • ar ı • ıo acı bir ğrı nı • t •p eılol bolullardıo ıocer· 
llıııL ı? Blltlln bunlar, Londra sısıne •sk rll'fl de ktJodllerlne verilen mıntak.a l\lara,al Görlng 1~gal hahrll ile ls!DIDI kııydetılraırı o'an Ağrı ... rnd etmlf bir hddc görmek fırsab pık 
~ bir ıis tabalulSl ile muhat ları t•m•mll• l•~•I •lm't••rdlr. mıutakasıuda detlD yandın oznkleıtıktan ıonra &'ene nıdlr rubur edarm•ş.. Bizim ıan11m11 

! tllııüyordu. Bu vazife, yalwz bir ühlau hfç blr htı.dlse çıkmadt Berlfn, 3 - H sva N•ıın Mnııal ,.851 :rm 
18

1 nn
1

at bcy1ıız1 bir bulut P r· var, en ufak btr detayı bllc kaçırmad'u 
• .. t · • • • 'h • p · Görf a f 1 dil s·d Y n nz yen çpea n zaman Z~man ODU tetkik edfy1ruı 

••assıt mabıyetinı mı ı tıva tt· rnQ', 3 - Ç •le arıJ'lnı nıo bir lehli· '• H• • en u et •nntakaluın· ır6rfiyomı Fa'cat be K :ı-~ idi yoksa herhangi bir daki· il• • gOre, budut•arda vukua r•'•n •l•k ıa a•aamı l•mlo elmot " Alnıon kıla gedltlne ~kl•ıoak it yoc8ftımw oçu Ko;u ged ğlnlo tep•slndo oldukça 
""'a hlk' k kt • • t ki l • f r va alar isti•" a edi ılrae Ç koalo •ırıuıa yerluı.ı mı ball•n ı .. b 1 etmek Bo n k - l K zım. dl 1 uzun bir zam•o kal mıı o lacı ğ il ki Feb-
-.S em are erıo~ ar~e me e vak ya 1tt lılç bir bAd se ıkma:X.ı ııı. QHre ••at OD Gçte BerUnden hare kıt i o u vo oço ge 1 nden re· mi Toluy bizi lkız etti: 

llltıkelleftı? Htr ne ıse, sız Praga , ç " ıtmlıtlr Kendtılne Al11t•n bava tuman çfyor .. . O da D Jğcd 1 kt bir bot~z1ar ve - HaydJ, buradan ötede Ağnyı da· 
t"ntinizde kalabalık bir yardımcı ~···~ts!o~nı;;·ıt para l~l•yor dı•lar•~d1a Goaorıl P.lou rdokal el: ••t:~r g'bl birçok "'&'erdo. · Ba11na kar hı oot ııoroc ilh, burada vakıt pçlr· 

fdeai ile geldiniz ve bütün dünya- d ki .ııı ıı, - .tr s g ıete .,rJnlo JH· mektedlr. dllş um O Y 1 vermlyormuJ .. V• f rt•11alar, mek doğ ·u d ğ:Jdfr. lğdıra soma ook 
ııa, di . . _ . . ı arı"a gGrf', Ç koı1 ovık hDl-tl ,,eti, bornlar orda bhblrlal kovahyoımuş •• geç vıımaınız .. 
~ kkat ııazan sı zın uzerınızde son e\roıtomlk darlıklardan dolaJl lnrU Berlln:l .. kl J11pon sefirinin Otr m'>bll bir hlm 1olu takıp ed• lbtlyar do~tamuzun bu naa,hıbnı 

lıGz etmeye .başladı. t ' nin muz haratını lıtemltUr. bir 7iyarctl rek gedl~t:ı t~p~slae ç1k yor. Oradan dlrılememek kabil değil. .. Otomobil• 
ı... Bundan sonra, ıse herkes, ıpDı· --- • • · . BtrUn. S - Jıporıyanın Berlln se AQrıyı bulun buyuklüğQlye g-Ormet bbll ~lrdlk ve yo,a dQze'd k. Fakat gözleri· 
"'l olan vaıifeniıi ifa hu~uaundu u_ğr:ına mücadeleye ıırmek keyfıye- fırt don Oğlad11n ıoı:ra Harfclyı Nuırı olacalr... Boııa 1 tbnnn drafımızı çevl- miz hep ıığrıda ... Onun ş~klllerlnl Ce· 
lt,terditiniz gayreti takdir etmek bnıo, logiltereyi ariziamık düşüııme- F•ıı Ribıntr p'u zlyuıt ederek, uıun ren çıplak dıı ~la•ı boş gözlerle eQı n 0 . ğ"ıUrerı t u otlarla her an d'ğ 'şen man· 
.._buriyetinde kaldı. Bu birkaç baf- ye sevkedec •ğini izah edebilirsiniz. mOddot r6rtıımiif!Oc. um Bana bu O plakhk b ç bir lbtla11 saravındın dJk.ktıtımw çovlrmek kabil 
'- l rf d ü 1 kt Loodra nıüdahaleelmeyec•ğini bildi- --~--. •ermiyor. Nihayet ... S•atlardır bire bin· olmuyor. 
'-la a ın a y :z erce me . up ve rirse kimse harekete e mez S d bir cUve llo göıükDp k• ybolan AQ ı iş Koçu i'ed'ğ'nden ao1ms yol kıvrıla 
N. lıra olnınıak mec~u•lyetıle kar• • . g C • • On taarruz a le k•rşımızda, , Ge iş bir ova Uı<rloe kıTrıla K zıldlıcyo d' ğ u iniyor. Aı ile· 
Lıı..~tınız. YUılerc~ insan kabul edip •. EgE>r Hıtlf'~. ~ lıuç.uk mılyou Çe- F 1ayılm 1 otur arı koskoca bfr d11f ..• Kar rlde Şth Qp karakolu var... Tunslt yo. 
L~" nıill'yctlerin ıeflerile miiza- kı ılbak elmtgı Htemtş olsaydı Av- rankocular 100 ıı-rla ö tülQ tepeat meydandı, bey111 bir luoun bu sene blterl!ecek olan kısmı O· 
~de bu\uıımak zaruretinde kaldı· rupıı beyc;:cana düiÜP lıuekete geç- k•} lUlut tuıı kaıu, Ağrıyı bir kemer ort, sın· rada nihayet buıuyor o no'ıtada J.4"dı-
"'- f;a k t dı a•nıı bir SÜdet mOkle haklı bulunurdu. Fakat Hıt· 1 ometre ilf'rlemişler dan sarm ş .. A~rı da2ı bir ılbhbsı ırt· mi Tobydan aynlac1ğ z, o gerlve Ttş· 
"-J ~ tı .. ~' af k y b" M . lerin dilştıodüğü bu dtğildir. Site bu bl loıanın gözl" rlnl Qz-.rlrıe ç·ldyor lıçava 11

ötlecek', btz ileriye doğru yolu-
... eıı dt'gıl, a at ır acar rne k b •• -• l{arımıı 1a o v~rlrnn göılerln'zln başta muu devaın edecrğb. 
~af, bir Leh meselesi, bir Stovak me tu u ya .. zanır., ~ahre~e~e olarak tiukucuetcıler lllU avemet t>lr yer l;cvmasırıa, dıter , ,1ıere dik· Fehmi To'c:11yıa fırsstıra kawşanlu 
'leıi de vardır; yani Vers'yrla şu ka~ar so!lem~ıe ıa.ltllyetl .~ar- etme i n geri Çtkıliyormuş ·0:t eıı btıınutnc ımt.l!n yok... Oraya yolda yolda bOyle bir nrkadqı terket· 
~il Bene, cumhuriyetinin ihtiva dır: Eger Hı1lere Uç buçuk mılyoıı .,akm• ğa mecbarlyetınfı varmış rlbl bir m ~, mtcbur o'matıın gQçluğanü ldrall 
\{ti~... ill" ti . dedi kadar me· \Çd<la veri'mesi teklif edilsevdi, ken- S ıahnnırtkı\ - Umun-ı tarMırfth hisse kapılıyoamııuı. Ve nnun büyüUü· f'dcr. Bu şen, tıtir t •rütaze m\ıh •u!dla, 
.... nı ıye eı ıo • disi nezaketle. fakat katiyetle bu t•il ıe.bl1f: Kun·ctit rl:ıı'ı ı c h 1 mıotak.a- C ı albnda Adeta eıl iyorıunuı... tratt1lt yo u üzuinde ı bQICn ş blrlcrdı 

~lbevcuttur. . • ; .. • ••Dl lfi amlt kuta m f bulun kudu:· Ağ ınıs yarında tıaıka büyOk dıı büyQlc bir sempati yaratmııtır. Her yeı 
ı az1ilcin Aüıümran o/Ju/ta hedıye)ı reddederdı. ~urer yılnız ve ıa•. Sll bir !ıdt• uıiıad kuv .. ıı rlmlr ı r da varı Küçiık Ağrı dOrl bin mtlr~- ~e bir kaç ahbabı, bir kao dost• vu. 

bir " Aıle n ya!o ı z. ftç . hı ç~k mılyon Alma~la ıltrl b~ ~ :-;fün l yüı k.Uom•t·od n f11Jl1· ye yak\ şau yüksekllğl il bfç tı ihmal Yo1rn1uğ11 bir s1kı~t lar s ls\lfst yerfu 
z.••i!dersem Çek denilen bir ala kadardır. Kım se o o un bu busuı· dt•. BD il ı. c •pb • ltrd ~ n~ il ne• p l er u· d •le ~lllr kıymd d 11;11... F 4 •at Ait rıyı bir z"'kler temadisi ball•• &'•tlrm~ıılıı 

~,. d 1 d. r k d taki hakkını inkar edem•• ve J.imae cnooıel o•modon ı•rl o•~l ı..ıırıcr. gö·eo OD tan b•ıkasın• dikkat e4emlyor s rrıoı blllyot, gülüyor, koooşuyor. S•J· 
~ ç1~ "

1 
emk m~<e~ ~y~ 1 d 2 " onu bu vazilryi ifa etmeaioin ll•llllO O koca lepe bir ana gibi biilno y!ks•k bop ICarakol• ya'<hııırton, bizi ciddi bir 

'-! .; ·~ ~·· y; ~· e ~D em•~- geçeıqez. Bilbaua buna mllmaıil v~- Yeni Japon hariciye nazırı d•ğla•ı .. ,.,, •• lopl•m•t· D tnlırl mü hDzDo ·~ı: 1 
' '•:n '~ Çn~ ·~~s~:y ~::~:::ı ziyetler geçirmiş olan İtalyanlar bu- Tokyo S - DJ~eı eJ 1nsıaın resmt hvaıldblr t~~ulak~\r&bağlzdmıı oıun hu· ıord;;,. yrı aclkmıyıı Bay 1'"'chml? dlJ• 
~ ,_ dı ul 0 • \ ' nu herkesten iyi anlar. teb'IJI: Dün uat y!rml ll1do aktrd len 1'aurubnua em! u 1svı-l b "

8 oruyoılbar. Bü - Napapalım, Napa?ım diye cıvap 
il~• •an an o an ansan ann arasın- 1• bi t 1 b h rl 1 N n s se er ıı, u ovanın ve u ma- verdi ~· v B h ..a ne op .n ıodı c ya &'lm h\ 1 k · ı llmimiyetin, hiç olmaz.!a a~ga- 6 arının o ~m~aaı ia kil ı tlf ı ti y · t 0 t.- hblml o.• Ağ 1 sade yere de 0.ıun Napalııu tabii tab11ı1 -'bl """ 
11 

d Pi b
0 

"t t k 1 b" k ffc 1 1 aıını vrrm' r. erıne ~n 01\oe de h'lk d b' ti il b ' ' x• '··· lıı. ••ecesini dohihavi bulunmıya~ • ısı mın a a an ır """ J •ponyaaıu eall Roma BüyOk E'plolııln • ' &' • cıe •• r esa r 1 ' bhl, lyl7lz, iyiyiz! p•k meşhurdur. Homıa 
,. 

1 
ailenin içine dil,tüolb:. Hayır, tespit edildikten ıoora, bunu totl>ilo llJI• .cııııcell nnnedılmoklcdl•, (lbl... ~ırafıı 8 bnloılar loplal•yor. O her clmleye bu kellmeletden bir d-· 

~'i'tlloslovakya ailesinin efradı mub· ke1fiy•tioin hrihi, tekli, ve kontro\ (tfnkl roğllrad bu •1va1rc yol~ulanna direk· ılol koymadan yapamaz.. Hele ribl il· , t er Vt > mc e. Km alnı: bllerl ıı.deta dili ı 1 tdl 

• ırklara mensupturlar ve bi•hir· tarz•nın kararla,tınlm111 kalır. Bun· ' • 
0 

pe.e1t•&' r. 
"-ıııe tahammül etlemezler. Bunlar, lar ise, memnuniyetbaht aeticeler Oltunun Yasamıl yaylası Şİl\A ,.E, LF.f\ " • • 
"tlteze m1ıtevfccih olan hissivata vermiş olan Sar plebisitine müıa- ihtil!fı hallold•ı u l k lb t Nafıa Vekaletının 

,. ·. · b'h b ı ·ı ı b" k kt rc1 ı uat:t~ız ı varsa e e 
,._ • meı k• z ~en teh ıd eden bıssı· ~ .' ey e mı e ır are e e o •· Oltu. ( H111uıt ) - l•ltıacuk aı1.,. •• • • w 

) la llbi bulunmaktadırlar. Bunlan hilır. dıalıilrl Ollııııaa KOmlrlD aıbl711I bal duzeltıhr yaptıracagı Oteller 
.,.rıı.,,. tazyik Hpletmektedir. Bu Bülüo bu me1eı.ter liiılledlldikt•n •ı•ıa n barnalırıaın ;rıyl111 n otlı· Oltadan bir okuyucum•ız yaZ1gor: '1ilı durduğu takdirde Çeko•lovak- sonra Avrupa horitaam ıadelqlİ· tı olan Yam11ol d•lt oenelerdonherl Olluoua Torkıye CJmhurlyetlne ( B•ımakaledon deva•) 
h1aı1a da" l bld' . g~ i kabili reıı v~ bir kargaıalık ve endişe o- Oltu •• G6!ı haltı ar111rıd' mera me ie~meıloden sonra o _zamıuı te~zt rdi Naf•a Vekileti otelleri inıa et• 

gı ması 15~51: yr . .. ·~ • ıtıealadı11 n: euıllfib ldl, Sc .. e'trd rıbe en tarlalardan 53 do 1üm\~t bir ktaım tirdikten sonra örülecektir ki otel-ıp ve mukavemeti ımkinsız bır caR'lnı bu taraf eden dıg.-r hır te- rl bu ıncna1ıı d~vııı::ı ed 1. cktı ve h ., d' baoa veı llm ş 1. 926 ıenealnda ya- 1 . kal gk d 1 . . ' ll 
ola -'-•·- b ddnl k ı l<t' Sulh rı ... · ı h er temız aca ve ev e\'D ote er 

CaJLu.. e vu u ge ece ır. yo ı e seuı hllk blıblrlne rl•mekte idi. Bu oı an tapa h rlılade fı'lu tarlalar h z'· . • Pleb~il d•flasyone edilmiş Prag, ayağ•nda 1tne do JIJI& aa•ılmtadı r••• oı•o • ye !etik 1 eyle41Uon ben <cı l ınloll hakkı~~~· arzusu memlekel'." bu 
Zaıınederim bay Run•imon an- düımao milletlrrini• kurıon ııil leıl •in ıı:oreYHk kOıll h•ikı 7ayıaya r•· '°"" .. suıetll •klyordum. balgesı ıçın tahakkuk edecektir. 

~•iıaı bu vaziyeti bizzat ;iz de cılmıyacağınden dolayı daha kuvvet · lernk Lu defa ey.er 71pmak ıureıtle d d
928 bselrln~s1fnl d1e Ka-:ı~ıbotnh Rccftp Giiınüıane, Bıyburt ve Kara• 

...__ l& 1 l l dl 11 
'" • e n 8 eh. bir lllm ile kö b b" l 1 " 1 · k Naf ~"t11hade ettiniz, ve belki ele size li, d ııha em'n hafif adımlarla ilerli· Y•J rn 1 : tfı:n l er ' ın hk.mey ı. ınOıac s et ederek. Şllraklı· se 

0
• ına ar a sus enır ~n, ıa 

~Pacak bir ,.y kalmadığı hfıkkında yec•ktir. it lyaoın bugfinkn Çekoa- Kom rliiJUlarfa mGra .. ~lı t119rlne rıo Ç· pe •ll me•ktlode allı dOnüınliik Vekiletı, halkın başarması ıcıbedea 
~di kendinize ıüal de irat ettiniz, lovakyaya karşı dost politaka tal.ip mıbıılloe 1l&blyeden mOddır •

1
e kara·ı btr tarla IÇİ Q hazine ale} h 'ne btr dan bir iıi de görerek, halka rehber ol• • 

"' . . . ._ k "k b kol komutaoı tlderek mn abe eyi me· açmıı vo n ticede kezauaııı'ı BllAhi e kt ..1.-

L '•rihe g~çt Cl'k olan bir şey veya etme ıoın ımKioı yo ı en u yan- nıbn•k lıtımfı'u fae de Kereventllle· 1 d • r ma awr. llllt lı . . . . . . . B b . • • · ' te•el ürn unuırı a ııerden ~• ne ıur,.tle Atı. are\eti şımdı yıpabılırsıoız. oın emyası ıç•n mllmklln olacolo• ıln luanndll vo lı:rrıı ralaıelırl nzcrlne vcrlld ğlol anlty•macıRım bir ı am•a Sıra Belediyelere ııelmiılir. Onla• 
ld..:'.lt mOzakero devri ııecmi,, K r- tır. Böyleee yeni poht'co • territoıi- it -.lllJ•'• ıl<nyl••lt n vlltyellmlzle • ' im ıo bulunan 147. 148, 149, 150 ve fara da bu mevzuda içine daıtüklerl 
'~d ıeride kılmıstır. Beneş, eski ale yaziyet, yeni mü.,azenelere ve K~n ,ııarett arattnda iki b&yet t•eek· 15 h ,zfoe !ca)•tdlı ve numaralı 53 dO rehavetten çıkarak, çalıımak düı
~llaıentocu ııfatile oyunu kaybeta ihtimnllere yol açacak ve bilhassa •ül ıde•ek vlllyetlmfı namına gtden nüm tarla ile ha adama ı2a ,döcOm mektedir. Otellerin bu hicranlı hal· 
~ti g· ! . . A · b' h b' b f Kaymekam BaJ F~hml Kıya ve Orman nıikt rında ge iş bir toprak v~ıldl. Bu • • • • ~ r. ız bay R"nsuuao, klebıs tı, vrupa yenı ır ar ı ertua et· mUh•ndld Bar lleb net Ali Kı•ıl&o • buıuota bir çok makamlua müracoal lenoı ıdamo etlirmektenlO, kapat• 
~td•ıı yıloızfAlmao Südetleri i<io miş o~acaktır. • ıaa h•yotlle t•ırıl<I m-ı ,d,,ok, .r:ı etılm kim•• de•dlml dinlemediği rlbl mak elbet daha evlidır. 
G ıd. fak.at bunu isteyecek olan bil- Mılyonlarca ınıau bunun bertaraf t 6yltrdea dlnledlkl.-rl ıehttltılo ve ku· ohr!~~~ ~as~ : \kyasla hem haz1nt1n1tdnl C. B. L' iier milletlerin namına talep edilmesinin muhakkak elzem olduğa- yucl resmiye tedklk edtlme\c. ıordlle J~n ... ud .. ybo , u .. .,, mutn:arr

11 
ed 

'ııııa-•· i · · · · · k "d' ı ı oı h d d ı lnd !d ve h1'm e en m z vetllr hakkım ne7· :N ~atı ııız. Beneı plebısıtı red mı na anı ır er. yay anın ıu a u 11 f e 0 0 1° ta· • dllaı't bu1u ,duaı A b d1'nüınliik bir ({emabtan trenler 
işlemeğe başladı \:'~t? Siz de o zaman kendisine Mürekkeple çhilmiı hudutlat', tell- hakkuk edllmlı 'fi m.Qte~abll zabıt VA· 11ım tle bu klıkadıır vaat }11r toprıık 

~ladan ibaret olan ve bazen tim- rar mürekkep vasıtasile tadil edile- rak1aıan J•hpıllmakl ıurcdtllflo f KtloreKv~nkll· R~c h rıatıl verildi 1 Bir tDrlQ akıl er· 
.. D · '- d b'li ıer A 'IDQ 1• 1 il mın· m f r. umQr· d.rt m dlm Hak mu arayo llm? lı evleti bazen de aucuK - ev· ı r. ıa baltanm ta'ilat ft 1ıu1anıoa bozan 

1 
Olt d ,. 1 h 11 1 d Kemah, 2 (A. A) - Kemah lıtai· 

" D • k d d ., f F k Ali L. l"J f 1 u a ı anpttıa ma • un e amı verilece erece e cogra i a at awn ~ 1 e ve nıau ana vıyla ıh lllfı da baı nrtll• koküde11 y 11suf ooıu çtfıçı yonu baıbden Ulbaıea ltlılllmel• •Qıl 
•U ucubelik arıedca bir devlet k•Jlil• çizilmiı hudutlar clejlpiü. baUedllllJttlt. DUR.a/I SOA,LU mıttar • .. 



• 

Erzurum Vilayet daimi· 
encameninden : 

htaalık: ko?um h rvan\amu• ve• lhtlyact olan 2000 kilo yeni J1l mıhıulu 
.,, ile yl 1 ı yıl m h _ ta 1700 ktlo ı aan ve 2000 ktlo yono •n 23 9·?-1Y 
lnllnd a ftlb•rea oub t ıtt ıo:ıra •ıtlv•t dalınt oncü 1l ıs1n.d9 puulıkla lıt klı· 

ı lb lo adli o tir. ıoları lh.al 1 7-10-938 Ca a tlnO J&pı stut1 f~"!'.. 
1 y t.ılf '•11 ~ kateı•l11• .. m r•aat etmeleri. No, 58 4-4: 

DOGU 
6 lllBINct TERiN t 93 

1 Nizamiyede 2. SY. J. Taburu atın 
alma komisyonundan: 

1 - Nfnmfyede bahına11 2 SY. J. Ta'ounı erat ve bayvınlannın ı . 10 • 9~ 
1 
d ~n 1 - 10 · 939 ta·fhlne kadar bir ıineUk fh'fyıcı fola asalıda cins vı .. ıkl ~ 
yıızılı 16 kalcl'll erzak 25 9 93S tarlhtnden itibaren ıoıt ek•'ltmeter 15 ye k•P 
zarf usu f eksi'tnuler d11hi 17 g-Da mOddetle ~kıUtmeye tonolmot•u·. 

• 

Erzurum vilayet d imi encümeninden ~, 

2 - Tdfiı>Jer erıak ıartnamelerrnı Nizamiyede bulanan 2 SY. J. Tabutu" 
tın elcııa komlsyorondın parı sıı lıtey·blllrler. D 

3 - Açık Alc'slTtınelerfn ihalesi 10 10 978 tırlbfoe t,ııs dOf odan Pazarteıl ;'' 
nfi ~:\"t 9 dan 17 ye ad:ır k:apah ıart usu\ile ekcllt11eya konulan •rıaktaa tJ~ d 
12 10 938 Çınşar.aba gOr ü ıut 1l de va v paııın lhal1tıi ayııl gtınde ıaat 14 Husu t fdıueyı att Jlıeft yfır dopon da bıkılrn•kt,-o1~!._~t?-"K'ık av ~· 

erk•pler n 988 yıiına •it J"ın lhtl1 otar~ otan· ıso O kllC?J!r~ _ 2~0~ kf 1>~' 
ısooo k!lo ku•u yo ca e , 1700 kilo aman 23·9·938 rooüııd n Uib ren 15 l'D" 
mQddetl soık sllt eyo koaa!ıııaı!urı. B.ıaların lb 1111 7. 10-938 Cuma rDııQ a · 

ve o un ıhıle!il saat 16 da vı sam,mn lhd811dı ıatt 18 de Nlıamıy .. dı bol~ 
Tabur komutanlığı dalreılc da taburon aatıa elma komııyonu taıafıııdan t•P~ te 
c11ktır. 

at ı-. da Tll yet dal 1 eü e ,, de ,~,,~cıkt!!:._ S~ıa r 00.!'_YO~'_!.!!_o_yanl .~ 
H ıh Ju v Ilı • J l•T deposuna testi 1 IAzundır. Mubımme beti!!:!' 1082 
lira mqyak.k t t mı - ll 82 llradıl'.-: tr ıu-ul mak-lıt jan talipleri ncümeı 
kalemin mur ea t et teri. (No. 1>9) 4 - 4 

4 - E'<'ıU!meyo rtrec~klf'.Jfn ( 2490) 1ayıtı artırım, eksiltme •• Jbtİ• ~ 
nunna eslade yazılı •Ysafı hıfz ve tabmfo edilen bedelin 7üı:de yedi bupk • 
betinde muvak1rat temfoat paresıaı hamil olması llıımdır. 

5 - Talfp'orfn teklif mektup•arını kannnua 2.3 Gocl ıddeterl•d• 111ılı . fi' 

rzurum Ogr tmen Okulu Dir ktörJüğüod n: 
01tetmıu kulunun J:ıltb talebeıUçhl Eıblı llk k.Umifla fotfnl r1 12·9·98~ 

üı· iye 
1938 

ası 

kıtt,.n bir ••at eyvel makba'Z mukal,tllade ı1ttın alma komlıyoou rlyııetl•• ~ 
m"lerf ve teklif m•kfup'an poıta ile gGoderl dftl ta\tlrde mt11c6r ıaata "'d 
komisyona gOadeımr§ olması ve dıı zaıfJarın mühür mumf1Jo mübDrleıuafı bfl~ 
maaı § ~ rttır. 

• itibaren 15 rll m6ddetle a91t ekılltm•y• koaulma~ta,., Ş rall 1 anlım•~ 
•• Umuneyl i'Ö mık lıtey !!lee Oıret en okuluna bat YUimaJan • .,.. ihale ~ront 
:~: '110 938 Cı:a 1nnn ıaat 1' de . Killtllr .DlrtktOclOQIH :evrılrı Dıbt•, l 0 Ç.0 K C A RJ NE SA P l l R 

6 - Gerek kfıp,h .,. geratıe a91k ddltıaeyı konulan ersaktan yalal• Ol 
va S:sbu!I rahllle tabf Jfr. 

•• ı mfa•t evraklırll• aurauetlın tlb elunur. < No, SO ' •-4ı ik mlye ıanı 7 - lba•eter Nizamiye keza Jraymaka1Dlıfının taıdlkındıa 1011ra kltlltJlr• 
8 - Taif plerdAn erzak nümonelerfnl rOrmek ve ,.kılltme bıkkındı dıh• 1" 

la m_a 6rııat almnk lsteyel\lerln her gün Nizamiyedeki 2 SY, J. T.tburu ı tısı aı' ---~-·--"------------
.. ad t 1000 Uralık <000 Ura 

lrornısynnuna uıil·actat etıııalerl 114a oları ur. ( N '· 73) 4 - 1 
Tdatıh!ld Tc1bmla eıltlen bade) MuYakkat E'tıllt110 Erzan. olJllf 
nıi tt rı teminat usulQ 

" 600 • 4000 • 
16 • 2ı:SO • lıOOO • 
76 1 

Erzurum Askeri Sa. Al. Komisyonundan 
• Erıurum wanıfzona lbtfy cı l9ln kırt iki bin klJo koru fnulya kt pah z.a1 f 

11111lli Ilı satın alın ca br. Tahmia bedeli dclr bin iki ytıs Uıa, Ur. teminat üçyOı 
80 

200 
• 

• 
.su • 
i.s 

76 • 
•oou • Ki'o 

6 000 
2)f'0() 
1aıoo 

Vr• L ra 
1• 210 7ô5 ,. • 5000 • K'ıp\h zarf Uı kırk altı Ura ili kurut'ur. _ 

ı - Şartnameler E·ıurumda LY Amfrl'tf sabn alma k"mlıyoruttı1a rö·utebfllr. 
ı - Eltılllmeıl 7-10 93-c Cuma rüoü saat onblrde Erzurumea Mııt. Mv. bina· 

aıada Enuram L~n:ı!m tmlrıftl aahn alma komlayonanda apıl2:cakbr. 

1184 • 28600. 
Kmal rı ı M 5000 

4000 
5000 
3000 
aıı o 
1000 
]000 
1000 

4ıı00 

30'0 
750 

120) 

800 aolk etaUtme Et 
225 Yal 
S7 Bu•raı • 

4 - TtklU mektuplan ihale aubndıa bir saat Hval ubn alu omlıyoD 90 Pı•Jnf • ıooo 75: .... 'kanlı tın v rllmlf olacakhr. • Pa•ulf• 
5 - Şartnam nla yed net mad 1 lndı fıtıHn veılkalar t kUr ıuktupfan ile 600 •s Merel111d • S60 27 Ukte komllyoo lbru edllmlı olac ktır. (No. 84) , _, N>hut • 400 30 • Şeker 

800 23 

Erzurum Askeri Sa. Al. komisyonundan iLAN TARiFESi 20~000 

3000 
2"00'0 
150000 
200000 

550 42 
1400 106 

• O zam 
.. Saba. 
• Odun 

ı - E'ıunım arnlıouu lbtlpot için on altı bfn kilo koyun eti 11pah zarf 
tUUUle bn alıoıcak.bt·, Tdım.ln bedell dört bfn llkls J(iı lira ilk temfoat Oç 
J1ll aıtmı, liradır. 

7 
6 
s 

f r 

" ,. 

Ud ij 

' • .. 
• • 

900 68 Gı• • 1400:> 10)() kaprlı Hrf Arpı 
~000. 675 .. Ot 

10000 7.:.0 

l 25 t:IUJ 

so .. 
75 • 

2 - Şartnamal r Eıı:arumcJa l.T. Amlr1Jt1 aabn alma komisyonunda r6rDla· 
"UJr. • 

• • • 
• • 

· Sa • _ ___..,,, 100 • 
50 • 

' - Eksilt eli 8·10·938 Parıembı rnnil Pat Oft birde Erzuruında Mıt. Mv. 
lllmamdı Erzurum Lv. laslrlltl aatm alma _komlıyonunda yapıltcaktır. 

1 

)1 

• 
• • 
• • ~· : !=' :zurum Öğretmen okulu 
,it it ,00 ,. 

oo u oar - Direktörlüğünden: 
4 - Teklif mekl"'lolen lbcle aaatın:lın bir at evvel aatm alın komlıyon 

ı\t•nlıtıra Terllm't ol11cakhr. 
ı - S•rtn m nln yedncl madd,ılndo lı eo vHllrel r tw Ut m, ktoplar' l• ııt cut et - • ô fi' 

L H ve ,tretm!n nlfuUarıouı bir senelik y")''Hlf ekatlt•ey-. tonolıBOI t•' 
fa. d bunlar.sn Sıtır v • Kovuıı elf, ad11y· ğ, Pirine, N tkarn•, ç ,

1
, ş,.\' r, 1cur11

4
,

aulya, Yumurt11, Z9y'h ve Hytin yaf4na istekli bolunm1.dıt aJaa 4- 10 • 038 

1alrllkte ko JOH lbru dllmlı olacaktır. (Ne. 38) 4-4 

Karaköse Satınalma Komisyonundan : ra 
f!c. fr ıll it b rrn bit hafta müttd11tle eksiltmeye konut uıtar. , 

1 - Ketıınıan reanlı•nu fçla ıekhı ytlı bin kilo arpa Y• be1yi11 elli blnkflo A.dr d l tlt 
ltırılc günü 10 10 938 P.zarteıl rilnO 111t U dedir. lttıldllerln ıartl•tl ~ı 

2f) )tar lak Do· ma\" tızre ö tratmeo ok•ıluoa baı •urmıtarı ve tbıfeye lıtlrak etmek lat•1eıl 
baly•lı ku u otu Ue KarekOıt rımlsoau lota lwk bin kilo 11lır tU k pah zartla r•t tahldlr. 
JUfden ebUtmıye konutmuıtur. DO~U Abo 

temin t ve ticaret be'g-a.Je Kültür DiıektOrUllbe martcıaUarı Ht11 olunur. 
1 ( No. 78) , .... 2 - A·panna muhıamen bedell otu lkfbln lira. ilk tembıab Ud bin dOrtytıı 

Uıadır. bııltsl 7 ı Te,rlD uae Cuma patı ... t 11 dedir. 12 Ura 
ı - Kaıu otun mllhamaıa bedeli on Gobla Jedl JbeW liradır. lik temhıatl ., • Erzurum Askeri Satın Almn 1012 liradır. 
S ttr ıtlııln mahımaen bedeU 5800 Ura Ye ilk t •laab dOrt J1l•Jl•l llradır 

baaleıl S-1 Teıtln 938 Çarpııba rbll saat oa T• ODblrdıdlr. 
4 Ş rtnam }eri komlıyonda &Orüleblllr İttekUlerfn ilk temfaat Te kıu:unl 'Y • 

alarıle teki f m ktaplu ı Uuled•• birer nat •••ellM kadar to l•yoa ni 
alt olacaklardır. (No. iT) 4-3 

Kar Askeri Sa. Al. komisyonnndan 
1 - Ksrı r•rnlı:onw ile ir4ıbaa al•Jlaı• ve Ş · ha•Jar twbur lbUJ çlaPJ ffh> 

k•pab sarf usulflı ıkılltmay• l:onnlaa Unl., th•I fGDG,.de talip ç .k•adıfıa11 an 
•ır ay 1arfınıta lntıo edilmek üıare paaerhta konnlmuttnr. 

2 - Pasarlık ıünlerlyle ııılkdar ve ehıltme Deri, talıala bedelleri, munk· 
kat t•mleat mlktarlan • .. tıda 7aıılıdır. 

S - lhıltıı~ Karıta aılrert ıatıa ala• tomlsroaa binasında yıpılacatbr. Bv· 
Af Te .. raıti fclrmt fıte Jealerla btr IUD Te fbafeye lıttrak edeceklerin btlı ' 
umıada toml at mektuplan Ye tlaaıet v111blan il• blıllkte komlı)o a mtırecı· 
illan. (No. &9) 4 - 4 

' - JlayklJ Cinai Mlktan ibate Ta. ıo.ıı Saat 
Karı U• 4srıooo • ıo 93i Perıımbe 10 
Ardaha11 • lOOOOO • • iı 
eaıa.a1ar .. 100000 • • 12 

Tabaata bedeU llaYakkat ıemlaat tlı•lenla "kit 
Sfi500 Lira 6175 Lira Puarbır 
2 ' 900 • 2100 • • 
14000 • ıı 10 • • 

Erzurum Levazım Amirliği 
atın alma Komisyonundan: 

• • 

Komisyonundan: 
1 - 28GOO ltl'o ııde yırfı 11tın alınacaktır. TahmlD bedell 21000 Hıa ye ~ ti' 

cnlnı:ıtı 15 15 !ıradır, ,,ıt· 

2 - Y ııf ın enatf ile teıllm mah • 1 va ıert•a•ı ıartnameılııde yuılıdıt· Ş 

1.50 • 

ı 24 Lira 
h rl ı : H 

yr1 
• 

name Erıurumdı satın alma komlıyond• a-örQlQr ven istenir. ı 
3 .- Eufltme kPpıılı zeri uıulllı olup 27. ı Teı . 938 perıembı r081l fi' 

--·--·-·,-----------... 11 ds E rzu •umda sıtııı alma k.omtsyonunda yapılıciktır, ı• 
A 4 - Teklif mektup4arı 27 10 · 93J Pere nb~ ~tı r.~t o ':n ( r:f~t'!!) ,ıı· ğn vilayeti Asliye (dahil) kadar Batın aJm, komhvon Bıış,anlığın makbuz mukabl.lhıdı yır.aıl• 

Hu usi il nl r ·cin 
tarife .. tbikedilir. 

Mahker11esinden : ıuııacaktı'. Ru saa~tu ıo trı mntupıar kabul • di!mc. . ·ı .ı 
Afn 'hazfne vekili avukat HaTusr 5 - Kıtnanea bulanması llzurıgeleo tlcoarl vaacl IAdc e •litm~yo 11 · 

Tı'zmaoın müdd·f ısleylı ka! !nnın S.d- edecek.terin komisıon baıkıuıhfına ıbtu etmesi IAıuıdıı. ( No. 77) 4-S 
hkiya maballRsfnde mu f ıu J .:1ntfarma - ·- . - ,.,,,,,,/" 
iubayiarınd~n M ı blr ısht}blne açmıı oı. -

ı ugıı taııu 'cıu düzetıımesı davasından Erzurum As. Sa. Al. komisvonunJafl 
tolııyı Ağn 1 f ııs1lya hukuk mahkeme- ._, ıJJ 
.ıııda \'.ıııp lıın durus12 larındll : 1 - 260:>0 kilo sad3 y1tı 11bn alınıoıkbr. T.Jımln bedall 192!0 Ilı• fi 

Müddefalayh Mıbrt na'!lıntt çıkarı . temfnatı 1443 Uradır. , 

•n duetlyeJe nıtıb -,.f r tarı f ııdan veri· 2 - Y 11A' n evnflh t111fm mtltıl •e ıut'an ı•Ttnıaeılndt Jblbdu. ş.,tl' 
ııın ş~rhe nBzuın muma•ıcyb yerJ 111ec- me E zurunıda satın alına komisyonunda rö·Qiılr veya lıtenlr. , 
ıul o.duğnt dan babıl1ie lııdc adi mit 3 - Elcı•ltme kaka'ı z uf uıulllo o~up 23 10 938 Cama rbn saat t1 cf• ~ 
e bu ıuretle tebliğ-ata sallb fkam•lgA urum h L ı . A S ı. A.I. loaı lsy>aa'lda yapılıcıktır .. d 
ıl bulunmadığı f ibt kt>ndialnlnde lıaltn 4 T • ' ' 
ıereda bu undueu aınJa~ılamamı olma ,. - 19lrl'f mııktııplan 28 10 938 Cı.ıma rüotl 11at 9 dın dıbU saat 10 

11
• 

• mebni tehl"" t fa ş J ~ili&( s '· Al. Ko. e., ~a 1lılıaa mıltbuz m11kablUAdt Hrmlı bulu11oakttr. sıs 
bk k 

6
" 

111 

11 nen yapı masına :stt .10 ırorıra mek.tupJar kabul edllmıa. . .. it •a emece a rar var mı, vo bu bıpda - tfP" 
d muhakemenla E0-11-938 tulbfoa mo- 5 - Kanone11 bolunmaıı ltıımrelen tfccarl Tllaltlnde eblltm•JI ff ı 
'..:!!!!. Çuıamba gününe bırakılmıı olda edlc:klerin ko.mJı7on baıkuıllfına IDru etmesi llıımdır ( No. 71) 4 .... 
~~ndaıı mezk 'Or g;;ode miiddeialeyb Ma· • - _.,-/ 
ırln bbzat veyıhı.ıt blr vekil gönder. • .. -~ 1-=-ı~um~ rarnfıoıa kıtaıbaın lhtlyıfl olan otuı bin kilo plrf110 kapıl 

t'f uıuUt satın ahuoatbr. Tahllha b dtll alta bin ye.il .Jllz elli llraJır. tık tt · 
al.Dalı bef 10.1 ılb lira yirmi bet kuruıtur. 

2 - Şutııamiıl Ecıurumda Levulm Amhlltl .. tua abu komisyonunda rö 
rllıblllr. 

1 - Eh!lt • S 10 938 Cmnr.rteıl aut on blrdı Erzurum da Mıt. Mv 
'lnuıada Erzurum Levu m Amtrlilf aatuı alma komlıyoııutda yıpılacakbr. 

~ıaı la!.;dirdr, muhakcmeııfn frl}'Bhır.da Brzurv Vlllyet Matbauında ------
: :ry n_e~ecr'i ilan olunur. ( No. 75) 

1 

_.. 
RaJlık, Duvu •• Sl·lltnlara, Defter, Patura, .. kınıs, ........ 

S tılb Te Başına'uuırfd Kar&vbU, A.aıel• karaHl, BYJ'akkalemlert. ll11ba1ebel a.,.111' 

4 - Tıkllt mck uplan Uıale aaatıııdu bir saat Hnl saba ima koınll)'o 
' nlıtına vtrllmfı olmahdır. 

5 - ŞartDımeılaln 7edlnol mıddellndı lttullıq Yulkatır teklif mektup· 
birllktı al ou lraı •dilmlt olmahchr, (No, 28) 4-f 

1 

CİUAD BABAN 1 v Ualı"• 'lU ll~mam BYralu llatltua. Kl&aııı, 8•UJ ........ 
8ılalaas ,.. BAYIJ•I (;Qzclaalal'ı uıaamı " ırı at• td r :.ı Y :d 11'•rı UCUZ ve N FIS lR SURITTB TABI 

l\IQdürd: izze& DELİÇA y 1 
Barit Vtla7e&le ... ea ••••erllHek llparlıler ılraUe ita.ar .... 

4ıfJıı ,...,... Vl"ıfl VatiıU' Wfl T r [ DOCu l D 

ta 
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~ia 

tict 
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