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Hata ·da milli marş bizim 
istik aı marşımızdır 

Mustakil Hatay için yeni posta pulları basılacak, 
herkes bundan böyle fes yerine şapka giyecek 

Hatay meclisi tatil kararı verdi 
Antakya 9 (A. A.) - Hatay millet 

ıneclisi dünkü toplantısında Halep 
ve Lazkiye hudutlarında Suriye me
murları tarafından bazı Hatay köy
leri Üzerine yapılan tazyika nihayet 
Verilmesi için hükumetin teşebbüs
lerde bulunması, mustakıl Hatay pos
ta pulları bastırılması, Türk İstiklal 
marşının Hatay marşı olarak kabulü, 
Şapkanın milli serpoş olarak geyil- 1 

mesi, tatil esnasında yeni mustakil 
devlete ait kanunları neşr ve tatbik 
için hükumete salahiyet verilmesi, 
bir çok yerlerde orta mektepler açıl
ması hakkında verilen temenni tak
rirleri müzakere ve esas itibarile ka
bul edilerek alakadar encümenlere ve 
hükumete havale edilmiş ve 1 ikinci 
teşrinde toplanmak bzre mesaisine 
muvakkaten nihayet vermiştir. 

IDAR• Yr.ıtl 
Krmnım G6lltaft DOÖU Beaaıme"t't 

ETE 

Panrlutden maada hel'flln çıltar 

Sayısı Jıer yerde 6 lmru§tur 

~uılmagan guılu geri Perllm•:r 

ŞEHIRLERİMfZİN BAYINDIRLIGI 

Belediye bankası yerine 
mahalli idareler bankası 

Dahiliye vekaleti şehirlerimizin 
kalkınmasını finanse edecek 
yeni bir tedbir aliyor 

Ş hlrlerimfzln bayındırlık hareketle- 1 

rint tam bir disiplin T8 proiram altına 
alan D11hlllye Velllftl; muhtelif amme 
ibtlyaçlal'ının en kıs\ bir zamanda başa · 
rılması ve şehirleri fzln medeni ıevfye
s ile hareketli ve faal bir sosyal bayat 
yaratacak yeni teslstel'ln, gene en kısa 
bir zaman içinde. kurulmasını temin e· 
den mUbfm bir tedbir almBk Üıeredir, 

Bu ye ni ted!ılr şeb 'rlerlmlzln kalkın· 

ma huaketle• lnl topyektlQ finanse ed9 · 
cek olan yüksek sermayeli bir ( mııhallt 
idareler bankası ) nın lrnrutması teseb
bnsndür. 

Dab1llye V .:kili ve Cumburlyet H tik 
P.ut'si G cı nel S ~krtterl B. Şükrn Kaya-

1 bu m" nas betle, vilayetlere şu mühim ta-

Doğu kültür kongresi 
kirarları 

Hitler yarın Çekoslovakyaya karşı 
askeri bir darbemi indirecek? 

( A rlraıı 2 t ncld• 

İngiliz Haricive nazırı vaziyetin nezaketi dolayı•ile 
M.lletler cemiyetinin bu seferki toplantısına 

iştirak etmeyor 
Dahiliye vekili ve parti gen•l 

sekreteri Şükrü Kaya 
mimi gOndermfıtlr : 

• Gün reçtlkçe çotalan mahalli ••· 
biyeli balz amme hizmetleriyle bunlara 
alt teslılerfn ihtiyaçla mütevazin ıettlde 
yürntülQp kurulabilmesi için her teyden 
evvel, muayyen bir plina lhtlyao vardır: 
tı protramları bu ihtiyacı karııladı. 

(Arkası 3 anciJd~) 

FIKRAı 

Bir tecrübe ve 
bir temenni 
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TRARZON KÜLTÜR KO '1ÖRESI KARARLARI: 

Doğuda iklim vaziyeti 
ve ilk öğretim 
müfredat proğramı 

Bu proğramı mahalli şartlara göre teferrüatlan
dırırken, mekln ve zamanın ic p ettirdiği bir 
takım üniteler eklenmesi de zaruridir 

Xongrı Bakanlığına hk Vd ormanlık bulunmaları, Enurum, 
Eucümenimlze havale buyurulan Kars, .Ağrı Vilayetlerinin ise temamtn 

ruznımenln ikinci maddesini teşkil eden yayla olmakla beraber bunlardan mese
(İlf'm vaziyetini göze alauk ltk öt e· 11: Erzurum, Tortum, ispir; Karsın Ka· 
tim müfredat protramındıkl tınltelerlo ~ı11man, Iğdır, Poıot kazalarının sahil 
ou iÖre tespiti), ciheti müzakere edil iklimine benzemesi ve hatta bir çok 
dl, noktadan sıcak iklimleri andırması heaa-

1936 tik okul müfredat protramunn bile miifredat pro~ramlarının yalnız VI· 
136 ncı sahifesinde hayat bllıiıl direk. lly~tıere değ'fJ, hatta bir vJJAyetln ml{b· 
tlflerlnln 3 ncü maddesinde (... Ooi· telif kaza ve nııhtyelerlne röre tevzi Ye 

lelerin coğrafya balı...mıntfa'l ~Qyük de- inhiraf t1tUrllmesi icap etmektedir. Bu 
A'ltlkllkler gösteren memleketimiz ilbl nıt.ce ise ancak mahıllan yapılacak tcd
ıen1ş b!r yartta aynı yolda işlenmesi klk mahsulü olabilir. Şıı kadarki Rizeııe 
dotıu olmadılından öğretmenhı bu mn Çay, Portakat, mandalin, fındık, orman 
zuları bir taraftan mıhılll ıartlara göre oılık, meyv.acılık:, bıılıkçılılt, deniz hay
telerruatlandırırken oiğer taraftan da vanları, pirlnç, tüttıa, ıema, deniz vası· 
onlara l9lnde hul•uuhm mekan ve za- taları ilzeılnde daba teferruatlı maldmat 
manm leMp ettlrdiğ'l bir takım üniteler lcap ettltl rlol Trabzonda da tntnn, hn· 
eklenmesi zaruridir. Bu gibi llAnlerln dık, balık, yat, faaıılye, patates, yuaıur· 
yapılabilmeal h~ln yeni py•ğramda es· ta ve saire. Gümllşaııede madenclllk, 
klılne na11ran daha ıız nnlt• nrllmlı- meyvaoıhk, ormaııcılık, hııbubat, hayvan
tir. cılık, yağ, pe7nlr; Erzuruıuda hayvancı-

Hayat bl!glılnln ve dolayıalle bQtüıı lık, sıaırcı.ık, yağ, peynir, meyva vo or
blrincl dıne öğretmeolnfn realiteye dt mancılık, kar, tipi, kış sporıa V. S. üze
yanabflmesl ancıtk her muhitin 4atlarına rinde k:ezallk Kars ve Alrı İllerinde de 
ıenlş 6l9tld9 yer veren husud ders mad- bu şeki de çocuklara malüınat verilmesi 
delerinin meydana ıet ırıımes Ie mum- icap etmektedir. Encümen meselenin bu 
bQ11dür), denllmr ktedlr. nazik tarafJarı•ı roze alarak her ktıltür 

Oçttnctt U ııu:ni Mllfetlıllk bOlreslnl direktörünün ikinci tıırfuJn sonuna ka· 
tcıkll ~den VJliyetlerdcn Trabzon n RI· ciar kendi Ylliyetlerinln husuılyetlırine 
zenin sahtı, Gümütane, Çoruh Vtuiyet fire ıehfr ve k:iy •1r1 ayrı olmak ÜH· 

erinin ova ile 11hlller arasında meyva- re ünitelerin mahallileştlrllmesi ve lla 
veslne ldzum ıörülen üniteleri illH 

Hezarfen 
Hüseyin Çelebi 

MuaWmdlr, 
dlfc'dlr, fizikçi· 
dlr, radyocudur, 
daha ne bilelim 
her şeydir. Ta· 
tll mtınuebetlle 
İstanbnla gidip 
reldlkten sonra 
bu vasıfları da
ha ılyade art· 
mışbr. 

Şimdi iş, gl1· 
cü bırakmış, Er
zuru ınlulara rad· 
yo d inletınekle uğraşmeğ' b2şlımıfır 
Dün kend'sfle konuşan btr muha"ri iın1zc 
fU beyanah vermiştir: 

- Ei!·kesll b'I'1f11 un ' ı m mipt.,ıe
rlnden fırsat lu'duğu takdirde radyo 
dinlemesi IAzımdır. Ben bu utra h!lyab· 
mı vakfettim ... E•zurum bir radyo eehrl 
olacak ve bütün dünyaya rsınl vay.lac'ik
tır. Ş ·mdlllk. bundan hsşka bir ıey söy
lemlyecetlm. 

Bu beyanatı Tahsin ]Ta§'maca rös 
terdi~, goüldü, güldü: 

- Ht\le bir yapsın da görek, dedi. 

ederek hrzırlanan ccdvıllerl tasdik için 
Üçüııcn Umumt Müfetttıllıle g-Ondorllmesl 
muvafık ıörülmü4tür. 
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• Kazalarında dahi 
doktoru 
bulunm yanvilayet 

Gümiişa ·:. dan bir o'1ayucumuz 

yazı11or: 

GümUşane Sıhhat Müdürü tayin 

edildiği yeni vazltesine iltmek içill 

27 • 8 • 938 tarlh'nde buradan ayn· 

huca, 2'erek resmi ve ierek. husust 

GümUşane ve kazalarında tek dok

tor kalmamıştı?. 

Bütnn GUmüşanelllerln kalbinde 

sevgi yatatan Sıhhat Müdülümüz 

Atıf giderken yeni doktor geline• · 

ye kadar kfm•e huta olmasın te· 

mennfslnde bulundu ise de, bu tı&· 

mfz vat8nda~ın dilAgl kabu\ edilme· 

mte oJecek kı daha kendisi Gllmü· 
şane hududu ~ dan çı'cmadan bir ç ,k 

zavallılar dowtor Hamaya başlıtmış· 

)ardır. 1 
Bn meyanda kendim de hasta

landım 2g - 8 · 931 den 1 · 9 · 918 
1 
tarlhlae kadar -4 gftn 3i, 5 - 40 de 

lrece hararet içinde yandım, yakıl
dım. Nıhayat ihtiyar anot"mia ilaç.o11· 

rına mecburi lhtlyc.ç ıöstermek su 
jtetfle yaptım ve iüç"ela yakayı 
kurtardım. 

enim g'ibl bir çok hastalar 

doktorsuzluktan ne yap ?: cakJarını 

bllmlyerek d.üıDnüp duruyorlar. Pa· 
rası olanlar hastasını Trabzona gO 

t6rilyor, olmıyan Allahtan illç ve 

aatlık. bekliyor. 

Koca bir yfllyet daha ne za

mana kadar doktor bekleyrcaUlr? 

Allkadarların d~k'kat naı:arını cel

betmenlzt rica ederim. 

L. Kıntek 

Ortaokul TırdlrekMrtJ. 

Su yüzünden kadın 
' ksvgaıı 

Kars, [ Huıuııt] - Bir au yüzün 

den ötürü, htaıyon mahallesinde oturan 

Hüseyin lcızı 50 yaşlarında LflylA Taı
delen Ue Z ~ynbl km 337 doğumlu Zeh 
ra Taşr.lelen bhblrl,.rlnln t~ sla kafaları · 
nı yam ışlardır. Bu lkl ekr ba Adllyey 
verilmişlerdir 

Bayburtlular ve Zihni 
Va fi Riza Bayburtlularla Zihni 
hakkında gaza tamızda çıkan 

• 
yazıya cevap verıyor 

Sayın Bay Nazım 
1 

Bayburtlu Z iminin k im oldu~unu ô~ 
Bu sen ellm.tn veyahut talllmln tim. Bunda~ dolayı d~ sizden stteıJI 

pek aakarlığı üstünde olecak ki : Yazdı· ~il , teşetkur beklerdım . . . 
111 

ğım yazılara Dolu illerinden şiddetli S - Öğrenmek istediğim Zılle~ 
mık.tup·ar ge liyor .. Fttkat bunların ekse mezarı ve mezarının etrafındaki çiçbt' 
ı lıt bir e!IVap n ya fzahh n zly ida teca- r d kildi .. Ben « Bayburd » un « Z' ~ 
vUz ve hakaretle do' udur .. İçlerin<' e z \· ye karşı yaptıtı bu vaıiteslnl zate~ , 
ti aliniz g ibi, edep ve terbiye dalrosfnde yordum .. Benim anlamak lstedttlllld 
kelem yürüteni ht men h-ımen yok g-lbf .. nua ço'I:: sevd:~i vq «Vardım ki ~f.~ 
istihza yollu cümleleriniz btle mümkün dan ayağ g-öçurmüş 1 • mmalle b 1 
oldutu kadar kapalı.. Bundan dolayı srazellle de tasvir tttlğl evi veya~~/ 
melttubu~uzu s lnirlec meden okuduın ve metlerinin muhıı f za td llp edı / 
hemen tle m1ı1 lrabele etmege karar ver- siydi. Bunu da en münasip bir ins•~o' 
dl rak. lakontada rördüğüm temf z ge~I 

m.1 - « Buburtlu Zihni l Ba burltıı& memur kılıkb bir uta ıorduaı ..... ı 
Y ' Y • o da bllmivormuı . Bu zatı1 sorti" 

tanıyan kimsı yok mu?• başlı~ı benım b k 'dt di .,,~• . en mera ımı gey reme m. . r 
ifadem, yan\ benlın r alf\m" aldıtım bır d ,,., I h h ld E ·n, ı so! u1;um asaıı ·r a e • vı 
snal dı> ğlldlr .. O serlevh\ nasıl olmuşsa 1 klb t i . ö"' 1 1 k gO~ 
1 b k 

... - t- ı • e nı 6 <enm ş o aca tır.. ~ 
o muş , «Bay urt• n:ıc l~··ur ua us une su uıya, Baybu·tta oturan bit 

1 ~eçmlş, oturmuı · Mamafı, böyle de 01• daba « Zlbnl • He meştul ettim •. ıt• ~ 
lllHa, ıorul•n bir süaldı r. . Ver.I cek yazınıza siz, bu-.ıarı tep • suÇı 
cevap •evet veyı but hayır• dan ibaret göıterlyouunuz.. J 
tir. 6 - Arz'lnuz nçblle, bu 1~1 ~ 

2 - «Kat datmın arkası» baflıklı vlnde11 tahkik tıtseydfm : ne c~1•P~ 
yazılarım hakkında, ion Posta sraıetesl caktım ?. c Ma'es •t harap oıaıııf 

1 nin 1'4 A~ustoı tarihli nüıhasınJa cVaati dlitft mi?. Htlk.evlndcın snup bu 111 

ı Rlza izah t veriyor• baıhklı bir yazı renmedittıne çok memnnn oldll~f 
yaulır .. Okumu.ızı rica ederim. o'maz~ıı, seyıh ıt esn"sında ntŞ• 

3 - ~iz yauyorıunuz 1 « Kanaatlan- ç •rmawııi oldu.. Yazınızı okuyııP 
aıı hak.ık.at _olmaktan çok uzak k:alraıf, aslını Ogrendl~im zaman, • fzınlt ~ 
yaalıı bir duıüncJnln mahıulü olmaktan nday1m.. Fuar içinde bir c oı•Jll 
ltaıta bir ıey de~lldlr .•.••• • •.... roreceğlm ieln, Zlhnfofn hüıooııO, 
Yurdu birdenbire öyle kütültmüşslnitz bafiftıtec~ktlr.. rS ı 
ki .. ,. Ben de ılzln bu yan&lş «Kanaat• 7 - Köprünün baıında, şeb& 
larınızı dlzelmek lçia bir şıy yazmaya- med•n • p. j 'llhrde. kıyafetli • ,~ 
cı~ım .. O m aktupta yazdıtım ıatırları ıördüm • Uzaktın ıe1arln maoı•' ı 
tekrar etmtğl lt11amıu1e buluyorum. Fa· bir hıra be rlbJydi .• Şoför dl ". ı 
kat ıizden rlea ederim: Bayburt hak- ediyordu .. Bu ilk ıntıba beıtd•· 
kındakl mektubumun batından 1ı1ı,ıren, harabede yaşayan peJmürde ~1 

ıofOrle olan mnkalemna kadar yazı· ıadsm'ar» hissini verdi . soor• 1r 
mın parçuını alın .. « Kanaatlarım • ı, airlncı aldandıaım1, fördütünı f~ 
«yanlış ttüştıncı mab.sullerJm • 1, « Yur- ınzalllklul kudretim yettıtf kB0'~ 
dunuz h1kkın ~aki düıOncelerlm • l,Do lutti4iml nasıl olur dıı üç sütuııl1111 
ıu ıazetHlle nııredln . Yahut o yaz•mı içinde ıOrPmiyorıuııuz? Beo 811f~ 
oldvtu iibl bastınn, sonra etkirl umu lıtemiıt•m ki: «Şoför bana 6'·, 
ml7eye ıorun: «Bu kadar bir sütun yanlış anlatmış. İlk gö!ünen 

111 f 
içinde, günlük h er hanrl bir g-azeted~, :n11anda fyl bir tesir y11p •nyor · 
bu yazı kadar Bayburdu mfth ' den vs çıtrl glrirce yeni açdan ataçh ~ 
Z•hnlye karşı olan h:tyra~ l ~ Q'ını anlt tan dere kenarındaki parkı, sahlld8 0ı 
'Ylatbu bi ( s ~ bifd daha ıörmüş veya 0 . olan lokantaısile şirin bir şeh 't ıı1 
k.uıı: uşlar mıdır?. nu .. • « ·• Cooiun bir nehir, ı V~ 

j - Z1hr iyi mulekta~ı nnned ecek dar coşg-ıın · Amma onuu kad•f e 
kadar bi ' oıeyen ' şofö : dcn ber, büyük dı ·ğtl .. O, ahayurdunuo mateıJ11~. 

- mı@tı. Bu, kurtuluşuna sevlnlYor 
ıafr hıkkıoda maltıu: t almak fçln süal o vefa" . k" aoııd0 
~ _. ,. . --~ __ , .ız ya11rıe us. 

sormatbm , Bılakiı ona b1 lmedlğl hlr var· vtfalı yar yctlttiriyor 1 »DlyordıJffl ··~ 
lıktan h c.ber verdim. Yani bi r çocuğuna ederim sizden h 1 daıt ı .ı 

_, 

, u yazı ar . ,~ 
B tyburtluya, Bayburd, hakarejı 11-
Ç!_k.~myorsunuz? ... Bsn mi yaı ~rl 
Jamıyoram ? Yoksa sJz'n göıl 11 
h '!:y<can k epl •m:t? .. TabJlıol~~ 
benim gö:.ı:'erfmt htanbulun z3tı8'' 
lası ki letmlş d a, Anado!uyll I 
reeek kadar « Snobl ş 111ş » 0' 
Aksine olarak ; Anııdoluyu ço~ ·~ 
' • cefJY 
tırsıtt buldukca o · uo her ıco, ~· 

Tan Ton amca •eyrÜ•efer mımuru 

yah1t yapan bir: adamım ... 81'fl İ'~i 
dıtt yollle, Batum tarlklle de el' 
dicn .. Her halde daha rahat ~ı 
8u y Jlu tercihimin sebebi: Ş~• 
mek içindi. Mııradıma~lıtl ·· 

( A.lttar aft 9. tJlıcadı) 

-===:".-·:====~=====================::=::~==~===========================~~ Roman: 1 An~reyl? 11Y8~~nı~ 1tltından • akar!_k, • S h yı_memurıınun onu huta sa 7• 

TAYYARECiLER 
Ya.zan: /. RAHILLO Ru•cadan ceviren: N /HAL YALAZA , 

Hndrey, pervanenin geniş kanadlle törleri ısınmakta idi. Birden bire karşıki 
atraşırken ayağı kaydı, başına lsabet1 tarlada birisinin kuıtuğunu ıordüler. 
eden ağır bir darbe onu yere, karın fçt.I Muallim telaola kayışlarını çözerek bir 
ne dDeürdü. İyice sersemlemişti. Dizle ı talebeyi koşanın arkasından. birini de, 
Jloiıı üstünde emekUye emekliye kalktı- ravire gönderdi. Uçuı nöbetçisi tayyare 

Muallim kabineden merakla baktı: meydanına çapraz işaret konulma11na 
- Ne oldu? emir verdi. Tayyare yanında toplanan 
- Hiç. Her fey tamamdır: bir kalabalık merakla ve sükQnet l9lnde 

Andrey seslcJn tablfllğloe kendisi pervansvl seyrediyordu. 
bile hayret etti. Bu tabllllk onu herşey· - Adam akıllı çarptı. 
den fazla korkmuştu. Başlıtınını duıel- - 0A"lanın Jcoıuşuna bakın ... 
tirken birden bire kolajının arkasında Andrey a~n htssetm1yordu. •Tali-
sıcak TC yapııkan bir şeyin aktığını his· slzlık (şte ... Bir ay kaldı. Halbuki şimdi 
aettl ve tayyare meydanının aksi letllra·l öteki sıoıfla lmtlhına ılrmek lazım ge
metlnde bulunan tarlaya dotru keşmaQ'a ltcek. d•ye hidddle düınnüyordu. 

baıladı. 1 Matmum, ıDneısfz gOk g~çen kı· 
Tayyare meydanıbdak.fler ne olduğu· zaklardan c'lllarmış iİ'li pa.rlıyıın lrayh 

~ Q anh7amadılar. Utup hazırlana mo- 1 yol ıerldlnin içinde aksediyordu. Bu yol, 

nlhayats z. gDm1Jş bir kut'dele rlbl, kay- maması Andreya iyi bir al aıııet ~gfö' ıö 
bol~p gidıyordu Andrey bunu tayyıır" r~ndü. Bel 1 .:le doğ ·u ld ? Andre 7 g" ri 
iniş nde süratle kaçan l<'p" k manzara· ıltmcQ'e haz ı rltınır um tayyare m3yda
sına_ benz,t·I. nından arkann1an gö1deıi{en talebe. 

' - Adam sende .. a~m bir daroe · nefeı nef ıe yetişerek, sıhıye m muruna: 
den ne çıkar sanki. İşte .ko~uyorun. Bu • - Ne dııruyorsıın? P~ ns ımıı" yap
kadar ehemmiyetsiz mesels için bü1ün sana .. Çabııkl GörUyor .iiıuıun,- adam 
t8yyare mey1an m ayaklandırdığından yedlai d rbeden ayı'tta &aramıyor .. Q. 
utandı. Fnkat revire iellııcıı, baıka bir t1ı1rsa'Ja AnrfrPy, diye bağ rmığa b şladı. 
zamanda bir sıçrayışta atlavacaaı dört Arkasına iskemle verdi, Sıbıyc meı 
bas ma\", ona asılmaz bir mania i'lbl iÖ· munı soukk ıınlıhkla ba,lı~ıun tokasın 
rüadü. Pcumakl ta dayanarak yukarı çık ~özdQ Fakat ba~ı"l•a yarıınm kaplıyao 
tı ve polikifnJ~e daldı. Sıluye memuru koyıı kırmızı kan lekesini rö ·üocı tela
kııputunu aeymiş öğle yemıığloe ıldl · şa dlttü. Andray b11şlığını kend1s ı uıuI · 
yordu. ca fı\rardı. Talebe arkade ş ı ylM sıhıye 

- Burıu vurdu... mımururıa döndü: 
Andt·ey yloe sesinin sük.Qnetine - Koş, • dokto~u çağır. Çabuk!.. 

hayret ett. Andrye al b .r çfıara. Ç•i ıra iyidir 
- ktıııe vu tdu? hem de aıhbt.. 

- Bana, ADlirey arkadıfmı clllt. hafitçe itti. 
- Tuhaf şey... - S 11n rlt Gi vrlk. 

Sıhıye memuru kapu•unu tellşsız Doktor kola ını sıvıya!a'r sari adım-
çıkartırken söyleniyordu: larlı& içeriye a-Irdi. Arkasından sıhıye 

- Tdyyare meydanında sıhıye im· memuru burnundan ıol::ıyarak yettılyor· 
dclt otomobili dururken, ehemmlyetıiı du. · 

bir şey için buray ,ıne diye g-P.lffo"sun? Gitmek için tereddüt eden arkadaıı· 

na birden bire kızan AndrtY: 
ı· - Sına git, dlyoruııı. 
~ D!ye ç kııtı. GHı'i< .. çı·'tp,1 

b2_ l•me odasında du ~ıııctsdt · .d~· 
o tasında olup blt~rtlı·i din111' 
dola'>ı aeıldı va kapandı. C•11(~' 
ciadı. M tkasın -mıd mt s:si .. · 1\11 
A'1dreyln •ahi. dlve hafit ıııu;,~ı' 
'lüküt. Ayak s'sl, yırtılan sa' 
t111 ve doktorun ıul: 

- ai u. 
- Glde?llfr miyim? .81~' 
·- Aman o~lu:n, d~ll aır,~ 

fimdl h utıneye y .ttırac Jğ•I· 
anlad .n mı? 

- Çok y.a tacak mıY•'°? 
Andreyln sesi kmktı. 
- S:>nra ıörürü' .. 6fs 
Düş!n iskemle ve yıne 

Kapı açıldı. 

- Neraye ıtdıylll? . 
Gavrlk arkadaşına ko~tıı~o6 
- Yardıın edeyim 1111 ,ıı' 
Andrey somurtarak bU $ 

dlılne uzanmıı eli itti: 
- Bırak canım, l' 

d 
b 
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[oış 
İspanyada siyasi 
Vaziyet ne h lde? 

s 
DOÖU 

ri e Başvekili ile mecl ·s 
isini öldüreceklerdi 

Şamdn çıkan Ellnıa gazetestnlo atfedilen cürmü itiraf t.tmfıler, C~mil 

Orta Avrupa buhranı fİ dilik bir yazdltına göre Ba~vckll Cemli Merdem M'l!rdemle Faris Huclyl ö\dürm(;k lst · 
sükunet geçiriyor deyelim. Sü- ve mecl's rclsl F.srfs Hurfya suikast dlklerlol ıiy!en,i~laıdlr. Bunlardan Ne

~tt Almanları partisi reisi Almanyada yap:nak isteyen bir komite ke~fedilmfş- dlm Ş3hl!p ve Zeki Mar sur geçenJerife 
ut h tir. Cnıtl Merdcm'in oto'Doblllne atılan 
.. r teıg"den'e ~derek Hitler'e gö-

tilş Meşhur Suriye vatanperverlerfndfn b mbayı da kendilerinin atmış otduğonu 

3 

h tü ve avdet ett~. ~·laşıl~n Pr ğ Nezih Müeyy t B yln riyaset ettltl ld· ıöylemfıl rdlr. 
Gknnıetine mukabıl hır teklıfte bu- dfa dll!n bu komite azaııodan Hıllt Ntz1h Mtıeyyet tarayyüp etm'ıtır. 

!tınacaklar.. Ve galiba bu beşinci Fiyoml, HUseyln Baytar, Zeki MHıur, ~ulkut teşebbnsn He alAkadal' daha bı
J>lan üzerinde yeni müzakerelere Nedlaı Şeh p namlarmd dört renç zı ~imselcrla tevkif edilccegtnden babı· 

66 Nakleden: S. A. 

btşlanacak. tevkif cdilnıtşt:r. Bu ı»•nçler kendilerin• edilmektedir. 

Fakat beynelmilel vaziyetin ioki

l•fında ihmal edilemiyecek mühim 

~sirler yapmaktan hali kalmnyan bir 

Panya meseli daha yar ki, o da 

Siidet meselesinden az ehemmiyette 
der;;ıd· 

lt lyada bekar 
memurlar 
terfi edemeyecek 

Almanlar yarın 
askeri bir harekette 
mi bulunacak? 

51.1 ır. 

S (Baıtarafı 1 lncld•) 
üdet ve İspanya meseleleri oto- 30 y şında IYIH eyen memurlar Londrada ziyaretler 

ıtiter iki devletin, yani Almanya ile iÇİ J Oİ bir karar klbUI idildi Parf ı 8 - Fraosanın Löndra sef rl 

o uncunun ayağı 
kaydı, yuvarlandı 

B şındaki desti param parça olun
c , bütün mali mülküde kayboldu. 

~~ya111n umumi siyasetlerinde bir- Korben SQdf't meselail hakkmda Fran-
bir,.. b b d 1 z h' b Romn, 8 - Bu sabah saat onda sa bükuınetlnlo görflşlerJnl tngUlz hU· Bir gün oduncu evine doıtları da· ı dır 91kt1rım emek nyi olacıb ... Diye 
. -..e agvh gi i irer. a ıren u t dl - ı. dı iki aıvekll B. Mussollolola rl1aaeti altında kdmetine bildirmiştir. Çekoslovak vı L•- ve e P uyfta. bir zlyıfet v rdi Ye d- dGıttndil. Ve adıta can hullle batır : 

. nıesele ayn ayn görünüyorlarsa top' anan ıır ztrlar konseyi yarın tekrr.r blıtan 8 ~tirleri de loglllz Hıulc•ye Naıı- Y fıtin ıonunda mcıhur tıhıımh d11tiyl - Mahıeker, nereye ıtdlyounn, 
da, hakikatte öyle değildir. Slldet toplanaca1dır. Burınnktı lçtla:ada kabSne ( ~ını ztyAret f!fmtıterdlr. _ ortaya çıkarnak o u doıtlımna röster- Hna bir şey söyleyee ~im. Beni dinle· 
llleselesi Hitler Almanyaıının mauev- umumi ldarel•r• menilup m murıarın Ingillz ıefl11'1n<lln son tc.>şebliüsu de dl. D etiyi göreDlerln h psl ona karıı mezun p'şaıan o'.ursun, zatın banim 
ta I ay asız mı . duydukları hıyrruılıtı söylemekten çe- Dasibat ıtmekte11 batka nı faydam var-

sahasını teşkil ettiği ıibi, spanya m5deot hali rl hakkında bir kantın ka- Rarlln 8 _ ş ,nsölye Httler Mkeri klnm dil r. Bu ıözlor oduncu un pık dır. Tılccınn otlu m~eyde dndusunun 
llıeseleıi de Faşist İtalyanın f aliyet bul ctmt~tlr. Buca röre evli olm .. k dev- tıfdılerlodon burııya dönmüşlerdir Lond- hotuoa ırlttl. Ve hemen ortadaki desti- naaihatını dinledl§'l itin birçok faydalar 
••. haıını te~kil etmektedir. İtalya lat mcrnurlarmın terfii için elzem bir radın yeni talimat alarak burayu döo- yi kaparak b ıına fötüıdü: görmüttlr. 
il.indi v şattlır. Terfi hnkkı fç'n memurların yll- müt o!an f 11gllz sefiri sır Ke\111 H~nder- - Benim b,r danrctk deaticltim, Bunları iıtten Mıhıtker geriye dön-
f 'ye kadar ispanyada yapbiı 

11 
da hssaba katılmf ktadır. Otuz ya- ıon Harlc,ya Nazırı F.:ın R bbentrop ile beıılm ömrümün sermaye•I deallclllm dO H kaf11ln y>tnına kadar gelerek: 

tdakarhklann mükafatını bekle- - görllşmü ı tür Bu mülakat n neticesi be- diye 11çıryıp oynamata başladı. Bu sı- - Bana o hlklyeyl anlatsana, ne 
~tktedir. şma relmiı bt>Ur bir memur <1aba yuJ:_ lnnz kat'i surette anlıtşılamamış olmakla radll hlr azı eseri olaca\', ııasıln aya- olursun Du1u diye yalvardı. Dudu fanat 

c k bir dPreneye çıka'Dtız . Kü~Ok mc- beraber, b dhlollk: zail olmııı değildir ~ı kaydı ve yere yuvarland ı, kendisi "ir kaoırmadan yeni blkAyes1na baıladı: 
Orta Avrupa vaziyetinde husule murlar için bu kayıt 21 yaııtdan bıı· Gazeteler: « torillera çok şayanı eıı f tarafa desti efe bfnbir parça elarak bir - Vaktlle ttıccann Ut>ıyde adında 

ıtlcc k l h h . rv• lar. bfr tal>jve ku lran yor,. dernekte ve Al- tarafa dü;ttı. Hı•en o aada ne kadar bir 02ıu urda. Yakışıi:lı bir del.kanlı 
ı e sa i veya ut iergın ıgın t ·u 1 k 11 d ,.. t hdl ma1ı n pıraaı yarsa ortadan kay- o~ao Uoeyd11t babaa1 bir gtın evlendlr-
l.lp"'nyada derhal t"sır' lerı' ao .. rülmek- DJ~er bfr kanunla kadın memurla- maoyanın ngı eren n u r. n '•' o t b ld 1 l 1 kir k b1 ~ ... • ı t k b ~ ,,. ı k o D Ti oduncu gane asklı f bl a mete arar vererek kendisine genç r t d nn uınnmf ve busm·t !darelerdeki nl beti P 0 1 asına oyun e5meyec &

1n yaz'lla · 
e lr. Onun içindir ki ispanya buh- ıtadırlar. bir adam b llne ırefdl. kız aldı. At'adan bir mUd1et geçtikten 

r,,., d . . tahdit edilmiştir. Bu ııl bet yüzde onn Ekme~ 1 bomba va tercih etmek Ldmı buraya getiren Oküz yanında- sonr• U :>eyde karıs·nın yanından avrıl-
... a kanşmazhk pohtikasının mu- 1 k l F k t k U ., ki d ı k b f ı•ce'll yece t r. a 11t mevcu 11nun I l:ler.ın 8 _ Stnd,..ır.ıda toµlanan ha· eıete öner k: mas b r bale gelmişti. Ne so~ağa çı 1-

b ' .. azasına ve inkişafına samimiyetle (arla hdınlara te hs~ı edlımlş olan foler rlçte ycrleıml~ Almanhr k.ongreslnde - E1 abdal es•k dedi, odurcmıun yor, ne arıasııu bıb sını zly ret eıllyor-
aılı bulunan devletleri son derece lçla böyle bir nisbet yo'ttar. Almanyanın A•o~ta,ya'.lı:o:nlserl A. Bu!ktl baıına bu fcJAket nkıtsJz oyoamata du. O~luoun bu nzlyetlndon pık ziya· 

"eşgu} etmekten hali kaim maktadır. bir nutuk söylem'ş ve Ptanaa bu1udan· k lkıtıtınd n g idi. Sen de eı klik edip dı mütıe11lr olan tllcç .. r ona blrook 
da Almanyanın baıırhklarda bu,uodotu- valuth v kıtsız ammHn, bizim tle baıı- nulba•ıar etti, yalvtrıp yalcardı: 

Bununla beraber general Franko- Dog"" u ku·· ıtu·· r kongresı· na dttfr o'an hab~r(ere temas ederek de- mıza böyl bir f ilk t r•lıcektlr. - Ktrı"l bal,,llndir. Oatma 8flnlndlr. 
lluıı cevabı Lo•draya bildirildiği •ittir kl: Fak t ışek öküzlln bu nas\hat\arıaı Bntnn ömrünce oııunla beraber yaı•ya· 
tli11d b d • . kararları dini medl. v çlrkto ıseılJ• bıtırmnsında caksın, yııpma, işleri ihmal etme, kendl-en eri, orta a vazıyet üzenne - Bizim Fransa hududunda barp 
lııtıessı'r olacak hı"ç b'ır haA dı'se olma- B d vam etti. Bu ,esl bahoavasalar işitti- nt bu kudına bukadar kapdmaa, erkek-

b1ıırJadığım12:1 iddia ediyorlar. u dofra lcr: J'tlne yakışmar:, 
~lftır. Frankonun gönderdiği ceva- (Ba,makaleden devam) detlldir. lmnn ve Fransız mlll t'erinlo - Bahçeye eşek glrnatı diye koftu- D.:di. bir nıttc& 14e edemedi. 
ltı gönilllülerin eri çekilmesine ait T l b l f dalı lı · ka~ıılıklı o\ rek blrblrlrıl takdir tıtmelerl lar. Orada öküzü ve cıetl bularak: Z·naitı toccar çar sl-ı kalmı ta. Nl-

l>lan b'k" · ~ k" b' kl a e e ere ay ' can ve ıı• ve saymaları sulh lotn en kuvvetli bir - Öknz tekkeye kurbı.n g lmlt dl- bayet •eıeleyl pık sevdltl ve kıncllıl-
•ok.tu~ tat" 1 1~1 ım ansız dır ~e .. e yarar bilgiler verebilmek için pro- esutır. Bıa ıu1h ta şimdi mtvcut hudut- ylp ıava\tı hayranı kıstll r va kuu-r a ne biç bir ıırnnı saklamadı"'• ,erlklne 

gu gorüluncE" hattı a emı mu- .. . - ı d d d ktl B' b bl 6 

d,h . . . ' . . . gr mların boylece muhıte uygun hale tar uıer n 9 evam e ece r. .z ar vaptılar. EteQe geline ona da OmriDto açnaı~a karar v.erdl. Ve ona h•rfeyl ol. 
k ~e kom1testnın reısı Lord Plımut . . . hazırlamıyoruz . BHAkfs h rhl menetmek ıonun k dar taş taııttılar. dutu glbl anlatırak : 
<>ın.ıteyi davete bile lüzum görmemİf getirılmesınden bafka çare yoktur. fst8rfz Sulhu lmrıdaklıyan her şahıs ban- Dudu hikayeyi anlatıp bJtlrdliten - Blrd• naılhat dire bl:ıt dinlemedi 

~~ Burgos hükumetini daha makul Bundan dolayıdır ki Kültür koniresi gt mlll iten olursa olsun kendi mUl ttne sonra Mah k re döndü: ne ~öyiedlkse para etmedi. Belki ıendı~ 
ır Yola ıokmak için, İtalyanın te- bu mevzuu ele almış, programları lh nıt ıtm'ı olur. Alma~ya Ye Fransa - Mıh11ker dedi, Sen dı h1ç vakıt utanırda s1zlla.i1 tutu diye yalvardı. Tüe 

ftbbiisünü temin etmek maksadile ahallileştirmek çarelerini araıtırmıı- ııayretlarlni blrl•ıtlrerek harbi lmklnsız gözetmeden s~vgllfnden ayrılmak llt• canrı şırJkl bana : 
~onıa .. A • • •• ~· • kılmalıdır. Ekmek el bombalanr:dın ve yorsan, va\ı:ıts z iş ıörmek iyi tlıglldlr. - Aaıan dostum 11e dlyorıuıı ? .• 
<>lnı ~ hukumetı nezdınde .mue~ ~r tır. Bu mesele ne kadar ehemmıyet- miih'mmattan daha iyi bir şıydtr. Yaşat- Belki u yüzd~n heıına bir tıl• beli r•- blo anuının vı babasının sözünü dinlı-
Sef·a~a çalışmıştır. Romadakı İ~g~lız li iıe o nisbette de güç bir ittir. mak öldtırmPge müreccahtır. Çün'c.ü Al· lir. vaz ge~aıe, ştmdl nvıllindeıa vaz rıç meyen benim sör.llmü dinler mi? yalnız 
N iti bu maksatla İtalya Harıcıye Zira adı geçen vilayetlerde• meıeli man anneler ve Ftauıı anneler çocuk- mınln sırası d tllafr. Hemen onun evi · seni dı bu sıkıntldan kurtarmıtı çalıı-
ClZıruu birkaç defa ziyaret etmiştir. . A • • luını yabancı davalar uğrunda öldürül- ne git zevki ıefana balr.. . maklıtım llzımdır. A'<lıma bir f~Y gell-

F akat hakikat şudur ki İtalya hü- Kars vılayetının merkez kazası, ta- mek için do~urmamışlard>r. Mah~•k•r ba laflan işitince 1tvladi yor. Bende blrlıl erkek dit•rl dişi iki 
rUıtıeij açık söylememekle beraber, mamile yayla ve souk bir iklim ol- Vl hı en hnırlanarak sevglllılnln ya- dan• Duiu vardır. Buaları Ubeydeye 

'Patıyadaki önüllülerin eri e ekil- duğu halde aynı viliyetin Iğdır ve Maha}}ı· İdareler nıoa gitmek istedi. Fakat vakıt ~eçlk- verelim. 
- • g g Y ç mit gOneıfn ilk ışıkları kendisini (Arkası var) 
tsuıe razı değildir. Bu bakımdan Şuzluca kazalarında bol ve makbul göıtırmlıti. O 11mau kendi kındlnı 

:eııeraı Fraakonun Londraya gön- yetiıir nefis üzüm, elma, armut, ka- Bankası Savıltn biçar•f•r ötıue Bayburtlular ve z;hnı· 
l Ctdiii cevaptan memnun olması k 1 E rum merkez Çun divaıu k•ldı •rleye , l vun ve arpuz o ur. rzu 1 be 

tungelir (B.,t•r•fı 1 incltl• diyerek •rt11I rihı akşa• o •aıını k- Baı tarafı 2 incide 
· kazasile Hınıs ve Aşkale kazaların- ı dl 

Ç.. k"' l F k kı . . Terllp sıras1nda alınan vlllyet işleri- c · _ nasıl çılı11tı~ını neler yaptı"'ını ter b un u genera ran onun ş da meyYa ağacı iÖremezsınız fakat 1 i 1 E"teıl i'unü akf am olunca Mahte- v 
6 

' • ' ne 
l•tırnıadan İspanyada muharebeyi T l . k 

1 
' 'ki' . ne alt teste eı n

1 
bp~orram a mu,yydttn iza ker: yapac11tındı yakinen gördüm.. Alkıtla-

Rllibi tl b' . . . . b'lh 1 ortum ve spır uıa arının ı ımı manlatda kuru ı ı mest fçln mad m _ Dndullon dün akı•• bana nr· yarak yaz ıtlm, Erzurum ye Karak:öse 
•tr d ye .': ı:ırmesı ıçm, ı ~ı~a şu sahil iİbi her türlü aeyva yetiıtir- kin ve tartlıırın aynı zamanda ye bfr df~i izin bıını katidir dl erek ola re- mektuplarımı okumanızı isterim .. 
l a a gonllllulere ne kadar ıhtıyacı . . arada t bakkullu lcabeder. van oldu. Y 1 Amma, aleyhim• yurQyeceQ'intz 

o duiunu bilir. Hattl gizlid~n yeni mektedır. Şu halde programlan vı- 933 yılında kurıılan Belectlyeler ban· Dadn Mahşekerfn kendine ht9 bir « K,,lfmeler • yahut « Cilml619r » 1 değl\ 
ı.<hıültü kuvvetleri ve harp malzeme- liyetlere göre değil, her vilayetin kası, şıııhlrhrlmfzln tanztm ve imarı bel· lat ıöylemede11 ıokala oıkmak üzere ol- « s~; ~ton» :~ııiarı · · ~arktan aldıRtm 
•ı gönderdiği bile malumdur. hatt ku:alarına kadar mahallileı- de testslertnln kurulması ve alılıtla~ nıe· duQunn görünce heycaııa kapıldı, ken~i :ç· ~~ara a ıymum ao, m~t~eıa: l ki 

li 1 1 · ·· · · sal ro ramtarının tatblkı1h hususunda kendine· 1 n yazı razmııım. f su un ya mz 
ü lıa ogıltere hukü"netının Ro- tirmek icap etmektedir. Bu netice P Sl 1 k lmkt l · takdir ve te'Jrlklerle tolu.. ıolnde bir 

~lda yapbğı teşebbüslerden bir ne- . • beledlytlerim ze ço _geniş 0 a~ v r· - Eyvah dedi, M\b4ıkcr bana bir kelime var: c Pejmürde .. • Yahut bir 
tice k ıse oralarda yapılacak mahalh tet- mfş. bu sayede btlyuk e11rl r vucude ı söz öyl., ed•n gidiyor Bu .. ca zama~ 0 1 8 k .. 1 1 çı mamı~br. . 5 t i 1 1 b 1 b d · " c m e : « u a.aar ın:ıe söz ıöy cyeıı 

kiklerin mahsulü olabilir. Netekim galmlştır. u es 1 er un arın aıın a bl d b d l '.:I V 
D•v 1 · b" d .Alınan feyl:zlt netfcı, bu teoekklllfin r a am ura a nası doğıııuı r., • ay 

1 
• ıger taraftan talyanın mutı ır kongrede de bu mesle böylece tHpit ır. . , keze rönderllmtı oldu2undan tatarrufla- fendi•, 11n mlılo bunu yazanı ... Oç 

'eij olan Burgos hükumeti, İngiliz . . " kuvvetlendlrılmeı 'faaliyet sahaaın10 ıe· nn ve miktarlarının bQdcentn bınrl ter· ıntüne teıek.kür yok da, Zihniyi çok 
ı>la,.. k . dd ki edılmıı ve kısmı mahıuıumuzda iO· n'ş'ttllmeıl llzomunu t yit ettleind n be tip ,.. raulların1an t mln edlıecetlnln ıtk k ö k ü lll _ 1 L .... nı atı surette re etmeme e 1 B k ( b Ut ld 1 Y" u i rme tın m teve t ıoyltnm ı 
~rab rf ak t k k k receğiaiı tarzda bir karar alınmıştır. lediye er an asının ma a ar~ r acele k rarlaıtırılarak buna alt encüaen bir cimledea dolayı tekdirler hesapıız 
.1· er, sı 1' ı azanma ma sa- bankası) tckılne knlbl ve sermay 11nfn b t ~ ö d ıı ı ı ı d ı 1 ... 
'lile l b L d ö Bu karara iÖre önlimüzdeki ikinci - maz a asının i n er mes n r ca e er m Suna c n11flııhk • derler 1apana da d ~a um ceva ını on raya g n- • . lıtfgal mevzularlyle muttnas'p ş .ıklld Ayrılec k fotlrlk hfssolerinln büdce « lnnf~ız 1 » .. . 

1 

d trnııştir. Bu suretle muharebeye Teş!ın ayının sonuna kadar tetkıkat çoQaltılması kıırarl • ımııhr. Bu ma\isa_tla tutarının yüzde birlnd n a~ıgı düşilrOI· L\fı uz•ttıoa .. E111n Bayburt bak-
evanı etmek için bütün askeri Te- devam edecek ve hazırlanan cetvel- bıııırlaonn lrnnun ı ylbası . yakında yuk. memesini, iıık nan üıaadesf derıceıin- kında yazdığım yazıyı bile tıkrar fıte-

~•iti elinde bulunduracaktır. Fakat Ier Umumi Müfettişliğe gönderilecek- sek kamutay'ct sunulacaktır. de bıı nlsbetln arlırılmasmı ayrıca kavda nydl.n, ılzl l.dtlt etmak için ırüzel blr 
u "•kit kazanmak usu'ünün tehli_I tir. Cetveller tetkik: ve tasdik edil- Bu hususta vlllyitlerln o~mdlden ha- ııyan 2örl\rOm. c ~vap olurdu .. Fıakat hın msmteketlm l 

kelerle d 1 ld v da kah l et d'kt 1 k 1 tedrı· znlıklara geçmeleri .ı ve budcelerlnden VJ!ayet buıast idarelerinin relıl ve va mamleketltlerlmt fok ı•ven ve 00. 
o u o ugunu u - ı en sonra yapı ac o an - 1 t f t · tt &'- hl ı l - -

l!ıek .. .. I . . . yapacak arı asarru ı ış r a. ss s o icra şoılrl o an va1llerlmfzln lüzum ve e- ıımn gonul rahitı'lı lıt .ditlm için b!ru 
leai l~zımdır. Çun.ku spanya mese- satt n bıttabı daha çok ve~ım alı- Iarak Belediyaler bıınkauna yatırmaları· hem iyeli aolkar olaa bu teııbbllsü yQi:- faılaea ı;öy!endlm .. Bııııdan dolayı oku· 

Sudet meseleıı kadar Avrupa nac k, çocuklarımız d ha aaglam Ye ııı yerinde n lazumtu bir lıaret ıeklln· ıek alikıı v~ eh9mmiyetle karıılAyarak yuoulardın özQr dllu~en ıfztn dtt biraz 
"ılhUnü rahatsız etmektedir. işe daha çok yarar bilgiler edinmiş de telak~I diyorum. lazım g- len bassııslyet ve l!tlcaH röste- daha io1aflı olmanızı diler, seltmlar 

DiPLOMA T olacaklardır. DOGU Vıllyıt biltcelerl hazırlanarak mer- receklerlnden emlntm. • g-öl\derlriaı.. Vu/l R. ZOBU . . 



''DAİMA 

TİRYAKİ 
' iÇiYORUM .. 

e Her Tiryaki buou 
sôyluyor.Acaba' neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on
ların uzun zamandan
beri bekledikleri s1ga 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç de2'ışmez. 

Her zaman 

AVNi .HARMANI 
AYNI i Ç 1 M 11 

AYNI NEFASETİ 
TİRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

• 

DOGU 

J ürkiye lş RaPkHsı 
1 9 3 8 

KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 
İkramı p· planı 

4 adet 1000 liralık 4000 lira 
3 • 500 • 4000 • 

16 • 250 • 4000 • 
76 • 100 • 76041 • 
80 • 50 • 4000 • 

200 • 25 • 5000 • 
~h-4 .. '.iof)Ou .. 

Kural<tr: l Mıırı, ı H ınirnn, l E) 
iıl, l Birinclkinun hı_rıbiude çatnlecektt 

En az ellI lira fllı\Vrfu:ııı bulun;;n be 
11aplar kuralara rh; hil edilece>c •erdir 

(No. 47fi ı 
~~~~~~~~~~-

Erzurum Askeri Satıoalnı~ 
Komisyonundan : 

On beş bin çtft yemeni kapalı zarf 

ı K d la ekslltm1'ye konulmuştur. Tahmin be 
Kars Askeri Satın a ma omisyonun an: .re i yirmı ydd(bfn un uıc teminat· ik 

bin yirmi beş ltradır. Elıı::ıtltmesl 21 Ey· 
Karı, Ardahan, Şahıı alar iarnlıonlarının · unları kapalı zarfla ekslltmeye ko· 11ll 938 Çarıanba ı-nnü saat onda Erzu

nulmuıtur. Miktar, tahmin bedeUerl, ilk teminatları, ihale ı-On ve saatlan aıa· rumda askeri sııtmalma koın~socınund 
1 k S K 1 i ı kt yapdaca\tır. Şa.rhıa'Tlesl her gun komis. ğıda yazılıdır. haleleri Karsta As eıt abn almıı em syo!lun a yapı aca ır. yonda förllleblllr Teklif m ktukları bel· 

= • § 

A a l 

t ı .1: Y L ü L uıa~ 

l eder, 
1 

tanıtır 

ük bir b 
rçasın1 11 ~ 

unan 
ze edir. 

Doğu illeri ile ilgisi olan büt{ıO 
müesseselerin gazetemiz vasıtd' 
sile kendileri i bu geniş bölgeye 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

iZi 
Doğrudan doğruya 

AZ Mi ZE 
g ·nderiniz 

lllDllllHUlllllllll lllWllllll Şart11amelert her ı-On koillf syonda g-örülebllfr. Teklit_mektuplan belll gOn ve sa- it gün ve saatt n bir saat evvel kom is 

atlaıdan bl:er saat evvel komisyon bafkanl1ğına verilmiş veya posta ile g-önde- yon baıkanlığına verilmiş veya pr>sta ile 
.ıllmitı bulunacaktır. N 1,( 697) 4 - 3 gönderilmiş bulunacaktır. (No. 694) 4' 3 

---------------________ ___-/ 

Mevkii Cinsi 

Kıııs Un 

Ardahan Un 

Şahnalar Un 

T~ hmln_be- İık temi- lbale g-ür:ü 
Mikdarı bedeli tcmlr.ah ve saati 
Kıla Lira Lira 

20. 9. 938 
4[ o 000 fi8 50il 4 175 Salt 

Saat 11 de 
20. 9. 938 

200.COO 28 000 2.100 Ea•ı 

Saat 13 de 
20 - 9 - 928 

100. O((l 14 CCO 1.050 s 1 
S e. at B de 

lbble 
şekli 

Kapalı 

Kapalı 

Kap 1 

~""!Sm~mmmeemmm.mmmm~ 

•• Tü[.k ava urumu ı 

su ~ 
ııeşı. c; k•·şldı• H Eyliil mas dedi'. ! 

Büyük ikraıniye 50.000 Lıradır ~ 
Bundan başka: 15000, 12.000, 10.000 lirnlık ikramiyelerle (20.000 ve 

10.000) liralık H i adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak 
etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz ... 

~~mm~mmeem:rı""'tr•"'*m*"*m 

ar van orsası Satış Cedveli 
( Ağustos aylık 

/in .,,,,, En 11uicarı Vrl• 

t.-••" ·'•fi 4<;ıriıJı ~r. ."! Kr. $, - ~ " O~uı 483 168385 5 Ol 11 62 8 ' 4 
inek 226 51°670 4 80 10 00 7 6 
Kotu ök.oıro 202 211' 5 5 26 10 00 7 74 

Mındtı 5 1735 5 88 10 00 5 15 

Buğtt 295 o 00 o 00 6 77 
o ... 3S4 5405 4 3fı 8 88 6 63 
Okcç 41 2601 ~ 06 11 52 ıo 01 
Toklu i" 3845 8 00 il 52 10 1 

Mar .. • 956 48521 6 1 3 13 00 9 94 
Ku:ıo 29l 1203' 7 27 16 66 9 95 
K9ÇI 90 3840 5 Ol : (1 00 7 16 

Yeı•~ 22n 2135ı o 10 "" o·• 38 00 
Kıl keçi malak 1 220 4 o rı ço 00 0) 00 
Tere yuğı 50 4 T. 90796 ·5 1 00 57 00 55 00 

Paket yağı 190 T. 320 00 00 60 00 c o 00 
Erlnmi~ rıığ 7• T. 1276 62 00 65 00 64 00 
lç yatı 5 T. 400 16 00 00 00 00 00 
Kaşar peyı lr 54 T. 452n o 00 30 ()(ı 00 00 

Ralımura :r•l••7 P. 167 2625 OıJ ()i 4 5·1 no 00 
Koyun dt-rf si 1350 3100 00 00 00 Çifti lRO ()() 

Keçi derisi 5i9 1620 00 0(1 o Çlftl 14') "O 
ıa1tırw 12n 120 00 00 00 10 o ı ·, 

Erzurum Askari 
Satınalma 
Komisyonundan 
Kapalı zınf a eksiltmeye kotıulan 

id adf t hana"ara istekli çık td. ğ nd,u 
20-8-938 den ltlba•en • ir ay f çi ı d~ ne 
llco;lendi ilmelt üıe.ıe paz 'l rJı~a çıktır l
mrştı~. T, hmln bede i elli ı 1•1 b1n yedi
yOz en~:; (5 '3711) lira oı dö - 4 kuruş 
llk t"mirıatı dört bin seksım beş 4085 
lira ye trt i~ ı·ltı 76 kuru~tur. Pazar 1 ğı 
fstekıl ç ı kt ~ı t ~k ıı r 1e h r gü, yvp .h1-
caktır. K .. ~if. rla" ve ş rtNm"'sf h •r 
gün komi•yo,· ·~ göre İ l r n. 

(N) 6ö8) 4-4 

Erzu ru uı Su h hu uk 
V1at1 "k mes\uden 

lJ ıvnc ı ı!:•z·ıru:na ı Mura.t p ı ş, ma 
halles:n ı n l) ·a ıi n o_tlıJ ı:; ll ıu K•t ıp~ı 
le uıüddı:i al• yh mezkt1' ın•ba l~1en 
Bekır kı7.ı vP. ö ü Kawu ~ttrısı HerıH~ 
ve K11rakös d' Emeldi B nba ;ı Ahmel 
Lüt ı l.ar s ı \el ·r11hıın lı.ızı s, iye lran1 
~oçın arı>1:ı.sın"a t•h ddllı ede~ t ııkslm 

V'l bal >yl ~uyı 'ü rla ııısı so·und!l mı.h 

1 
kemeden sadı ı· o up kıı tlyt t kazıınan 

ve i-:raya gonan ?-5-SEB ta.rib v~ 299-
155 ı umarn.h ılan muclb'rc•) bunları" 
E·zurun Mu·ııt pışa. maha'les(nln dere 
sokağında kain yeml:ıi şeınlf hatı:ı va. 
resesl yesRrı Mabmet oğlu Hüseyl;;ı ve 
Ş-tklr arsacı ark11sı surl atik c ph'3si ta 
r k u,, mııh1ut altı da bi: sofa, üç oda 
iki mutba va bir o ıuııluk Ü$lt~ bir so: 
fa dört eda ve bir kahve ocağını müş 
ttmtl dö : t btn Ura muhammen k·ymetli 
bir bap hane ve lttlsıtlin'.ie 296 metro 
murabbai rıda bahçe ve arsanın bilınll

zayede Sf'lılınasına karar verilmiş ol 
makla satışın IUl:ı tarihinden itibaren 
bir ay so:ıra su'h bu'mk: mab.lceuesi b:
nasıodı yJpılaca~ı artırmıt şutnımecl 
b rkes tarafındaın gö rüleblleceği sııt ş 

g-UnUnde a~t rma muhamm·n bedelin 
~ 075 ini bu 'madığı taktlrdA en s1n ar 
tıranın taah'ludll oa'c:ı ka1 ıu ıık Uz 3re ar 
tıranın on beş ırnn dah 1 uzatı acağt fpo -
tek s?h\bl alac a klılarla dfğer alakadar· 
ların bu gayrı menku\ üzerindeki b k .. 
lmoı f ıtlz ve m'"sarlfe dair olan iddiala· 
rını evrakı müsbfteleriie birHkte yirmi 
gUn · çin 1e lia•reye bildirmeleri vn aksi 
bal.ie ba'\ları ın tanınmayacağı ııan olu -

nur. ( No 713) 

R RA .KT.RENL..ER-' 
28.800 :~iRA İKRAMİYE 

VEREC K 
Zlrıuıt Bttnkası da lrnrobıralı ve tbba ız t sırruf h ~sıtpları ıdlin eP •: 

50 llrası bulunanlar:ı s"md 4 defa ç"kllecek kur'a fle aşağıdaki ptiO 
göre lkramly ı dağıtılacaktır: 

'4 Adet 1,000 

4 500 

4 250 
.ıo 100 

100 M 
120 40 

160 20 

liralık 4,000 Lir1t 

2,000 • 
1,000 

.. 

• 

4,000 • 

5,000 • 
4,800 • 

3,200 • 

DlKKAT: Hesap1arındaki paralar blr sene çi de 50 liradan aş~I' 
düş"illy =ml~rc Jkramiyd çık 1ığı takdird' % 20 ftlzlas 'le verilecf.'ktlr. 

Kur'alar sanede 4 defa, 1 Eylül, 1 Blrlnclkanun, 1 Mart ve ı Haıtr•" 
tarihlerinde çekilecek.tir. (No. 623) -

Sahib n Bqmahırrtıl 

CİHAD BABAN 

Onı•J i N"şrlyati idare E.d.n Y u 

f,ı rl VJl ü ü: İzzet DELİÇ.4 l ' 

,,ı 
Basıldığı yer: l>OGlJ Baill11' 


