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IDARB YERi 
•mnım G6Iba,ı no('}u Ba11111e.ı 

Puarlulden maad• hergf1n çıhr j 
Sayısı her yerde 5 kuruıtm 

B•aılmagan pazılar geri 'Derllma 

ingiliz şveki · ndraya döndii 
Londra gazeteleri Hitleı·le yapılan mülakattan· 

eyi neticeler alınmış olduğunu yazıyorlar 
Südetler yeni bir 
nota daha verdiler 
Amerikalılar Pa~ise bir heyet 
gönderdi. İngilizlerinde iştiraki 
ile Parisde üç deyletin el birliğ 

~~=======================: 
Köylünün gündelik 
ekmeği 
orman meselesi 

ingiliz Başvekili 20 f;:ylul
de Avam kamarasında 
beyanatta bulunacak 

Ankaranın yeni radyosu 
tecrübelere haşladı 
istasyon Cümhuriyet bayramına kadar 
tam faaliyete geçmiş bulunacaktır 
Aukaranıu, daha doğrusu bütQn olarak nAşrlyata ba$ladıtı zamau aıuıa 

Tıirklyenln dJlf ve kol ı k• yeni radyo dalga 1639 metre üz,rfodeıı vı 60-1 '?O 
istasyonu hemen bugüolerde bizim sesi kilovatla ve kısa dılıada gQndQs 19,7' 
mlzl dünyanın beı kıtesına duyurmak ve gece 13,69 metre Qzarlnden 20 kilo· 
ipin tıe bqlamak üzeredir. vatla çılııJrcaktır. Sabah Oğla ve aqım 
o~ günden beri neırfyata ba1laum1,tn. olmak O.zere günde o.o kere neırtyat ya· 

Tt-crObe nl'ş•iyatı her g"n saat 12,30- pılacakhr. 
13,80 ve g(cc sııat 21-22 de hem kısa Htılen nıevct olan Ankara radyo lı
ve hem de uzun dalıa verici teslsatl1le tasyonu 5 kilovatlık bir tadreUe çabı· 
1apılacaktır. maktadır. Ytnl lstasvon 60-120 

• Orman şeroellmizln korunması 
ıazumuna. ayrıcı işaret e 1mek iste· 
tim. Ancak bunda mühfm olan, 
koruma uaslarını memleketin tnrlfl 
'11aç ihtiyaçlarını devamlı olarak 
kltrııtama.~ı ieahetıen o· manlarımızı 
lhQoazenell ve ttknik bir ıuretts 

iflderek ıitifade etmek e&aFile ma
kul bir surette teıtf etınek mecbuı i· 

Bu trcrübeler bir ay kadar ıbrecek kilovat gibi est:fslle mukayese kabul 

Ç k ı · k 'fe tesisat lstel!'e uyğun gö·O. 't1rse katı etmeyecek bfr takatle cahpcatı loln 111 

Almanyanın e os ova yaya kabul muamelesine başvu • u'acakbr. Ye· çok bt1yüyecek ve en nıak yerlerde dı 
ni lstasvonun tam r&nd·man ve P"Oi'· yuzuhla dlnlenebtleccktlr. Ayrıca bir dı 

müdahalesinin şimdilik önüne geÇildigw i - ramla Cumhuriyet bayramındaıı tVYfll kısa dalğ'a verimimiz olac•ğl için ıuf· 
_,,._,_ çalışmıya başhyaeıığı tahmin olunmakta-ımtzl dO.ny&l'ID en uzak kıtalannı katar 

tahmin ediliyor "'ru . - "' ı dır. duyurablleee21z. Etfmestut radyo lltal· 
Etf mestut radyo istasyonu tamam ( Deııamı 2 incldı ) 

//eti vardır. • Bu yük.tek direktif AtatUrkün-
aür. 

~ö Bizde orman meselesi piyasa ve 
a Ylü bakımından ıki cephe aızeder. 
V llnlardan köylüye ait olanı, Ziraat 
.t~ilirıin Kamutayda demiş olduğu 

':.~ı, bir nevi ekmek meselesidir. Ve 
~"llltk tabirini, Vekilin, ne derece .::•ti ve zarın i bir ihtiyaç karşı-
l et. bulunduğunu ifade için kul-
~rtıış olduğunda şüphe yoktur. 

akilca oı man içlerinde veya or- 9 
~~ civarlarında teessüs etmiş köy
btiıııizi görmüş olanlar bilirler ki 
, llılla.rın ormandan ve orman mah- j 
lllltrindcn başka geçim vasıtaları 

Yoktur. Buralarda sakin köylüleJin, • tk defa, kaya kırıntıları veya boz

'. 

, 

Hatay Cumhur reisi 
bir ziyafet verdi 

"Türkiyede herkes Türküm diye övünüyor 
biz de Hataylıyız diy~ övüneceğiz,, 

A"takya, 15 - Devlet relal Ekse· otduldarını vcblr arada bayat ft9lre· 
lans Teytur Sökmen tarafından, reçcn mlyeceklerinl iddia etmişlerdi. Hatay va· 
perşembe a-tı110. Harblyeı:tekl ÇaQlıyan tandaşları kendi hallerine bıralnldıkları 
otelinde Millet mec'isl azalan Ue kabine zaman, bu ld.:ilanın ne kadar yanl11 oJ· 
erkanı ve matbuat mümessilleri ıeretine duRu anla~ıldı. Htttay bizim 1uvaauzdır. 
bir zlyaf ·t verllmfştlr. Türklyede muhtelif ırklar yaşıyorlar. 

Ziyafet p ıak neşeli bir hava iç inde, Fakat şimdi h~psl Türküm ve TQrklve
memlekete faydalı baabahıllarlc geçm'ş · llylm diye övünuyorlar. Kurtarıcı büyük 
tir. Ermeni ve diğer unıorlara mPnsup Atatürktln eseri n biz Hataylılara kıy
mebu•lar da .söyledikleri sOzlerJle Hatay- mettar bir armafanı olan Batayda da 

bG P~arçalarından ibaret olan ve en 
ta:ı6&ti bir iki dönümü geçmiyen 

oları bir karış boyunda, rengi, 
rç~ile çalar mahıul verir. Bu şartlar 

/ngili.% Hariciye na%ırı Lord 
Halifak• 

~~ /ngilfa Başvekili Çemberlayn h 'arın kendi aralat'ında mesut vı mürer- Bü)ük Dahinin dün olduğu ılbl bopn 
-------------- feh bir istikbale dn~ru pek iyi ıeçfne- de nurlu fz'erlnde yürüyerek cins, mez· 

)' lllde ziraati, köylü bir anane diye Südet1tr hlr nota ,·erdiler 
-~Par. Çünkü mahsul, biten ve bit- . "Prağ 17 ( A . A. ) - Südetle~. par 
~ 1Ytnler de hesaplanırsa, ekilen to- tıst bir toplantı yapara~. uzun muzake· 
~ • O da nadir zamanlarda • bir relerden sonra, huıust bir heyet seçıuis· 

..... li fazlasını verebilir. Buralarda 1 ıerdlr. Heyet Başvekil Hodza'yı ziyaret 
ı.aey,8 lık 1 · ti A l k 'ederek, partinin bir notasını nrmtştlr. 
~Ctlıkı kt yer e/ımemış ctltk vtı ı ' Başvel.ll Horza cenp vermrk üzere üç 
""r Y~ ~· ay~an ~ ve gün müsaade lstemfş •e Cumhurreıı 
d~ vazıyeti dolayısile asgarı had- doktor Beneıt deıhal keyfiyetten haber· 

işte . 
Çekoslvakya ! 1 

bll,ceklerlnl tebarDz •ttlrmlşlerdfr. hep, din, st1mre fark~ gözetmeden idare 
Dnlet R~lsl Tayfur Sok.men zlyafe· ederek yaşayHağız ve Hatıyhyız diye· 

tf n sonunda kısa bir nutuk eOyleyerek rek övünecP§'•z. 
4emfşUrkl : İslrnnderun, llata·yın Sayfiyesi 

- Bir müddet evvel, hariçteki bazı ı,ıcendl'run, 15 - Cuoıhurrelal Tay-
Versay muahedesinin milletler 

halitesi olarak wücuda getirdiği 
memleketlerden biri olan Çekos
lovakyada nüfus rakamları şudur: 

klmscler bu ntz topraklarda yaşayan tur Sökmıı>, Antakyanın devlet merkezi 

• Orman köylüsü için yayla, dar etmi~tfr. 
°'1lıa11 bataklıklanndan ibarettir. 

Lt b b 1 1 k.. ı- Variste mühim görüşmeler olacak ,
6 

lf e u se ep ere, orman oyu- . _ 
• elOnini savurduktan sonra civar Vatıoıtoa 17 ( A. A, ) - Pırfs hu· 

1lyla k" l • I l k 'd kumetl ile temasta buluoına\c tızere, A-
•ty ... L toy ekrmed aki~ckeö 0

1 
ara gık er, merlka Hariciye neıaretlnden bJr h· yet 

L. _ · cuıu ya ın a y ere ve asa- • ı ı p 

Çekler : 7.780.000 
Slovaklar: 2.345 000 
Almanlar: 3.300.000 
Rutenler : 568. 000 
Macarlar: 720.000 
Lehler: 100 000 "'ll burun Pctrfse hareket etm şt r. arlste 

t-..•ra kuru odun, kömür ve çıra yapılacak gö ·Oşmelere lng-lltereden de Prağ hükümeti işte bu nisbet 
ka Yarak kışlığını hazırlar. Kış bu bir h'yot iştirak ejeceklir. ve vaziyet dahilinde ehemmiyetli 
~Ylerde amansızdır. ilk karla evine bir kemmiyet teşkil eden ve Al-

muhtelit unsurların bh b'rlerlne dDşman ( Alt ta.1afı 8. anca~'!) 

"{ ~ {i ~) P OR rAJIVlIZ 

Doğu sınırlarında 
bir gezinti 

Yazan: Bahadir Dülğer 
..ı Panan kö,.lü, ancak ilkbaharda lnQlllz Raşveklll Londrya döndü manyadan en geniş müzahareti 
'4!tA- k b 1 B kı d L d 17 B kiti ÇembPrlayn Gazetemiz Doğu aınırlannclaki ıehirlerim~i ue oralardaki . -., çı a i ir. u uzun ş evre- on ra - ışve , gören Südetlerle uğraşıyor. 
'ltıde k d" · ·ı · · · h Berhtesaaden de Hıtler ile yıptıtı mü- hayatı okuyucularına tanıtmak ic,in geniı bir röıportaj ha~ır• 

en ısı ve aı esı ıçın em 6 Y al01z Prağ hükümeti mi ? 
"''•gale, hem kazanç vasıtası olacak ıakattan sonra, ren• t~yyare ile bura~a Bütün dünya ! lamıştır. Bu reaimli röportajda aıra ile tanıyacağını~ y•rler 
il~ a" • l • d ku l k avdet etmfş ve kablneyı top1ryuak mu ıunlardır: 
'•cıh~~ el ışden, .. net o .maalcı 1 :t ikabn neticeleri hak.kında izahat ver ---llıtlct ,

1 
ne ~ agaç :ıntı ~ e 1.: mtour. Saylavımız General Pervev Horasan köprüsü - Çoban dede - Karakös~ -Taşlı 

•,rcb; 0 an maat e erı sanayu G· zete1 .. r, evvelce tahmin edUdi~I Demirhan şohrimizde köy- Diyadın - Kızıldize -Doğubayazit - Agrı .. fğdır · 
• rlbl, Baevrkllln iyi ııetlcelerle avdet et· Enıırum Savlavı G9~eral Pertev De· K k l K ğ K s k 

• • • • mlş olduğuııu ynaıaktadırlar. Çember mlrban l•t günden bert ş hrlm'zie bu- Bra a e - a 1ZID8Il - ars.. arı amış 

1 

~ Aalık olmakla beraber bazı köy- layııın 20 EyJ11lda toplanrcak avam ka· unmaktadır G:tnnııl Pertev akşam Hat Yakında başı ıyoruz 
de vardır ki civanndaki ağaçlar marasınde vuku bulacak: beyanatı ıhem· \on dokuzda

0 

Halkevlnde Erzuramlularla\ 
~~a~ 36n~~ ~pUı~k~nm•~~. •~l~bkhu~~!~bıılunmu~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~.~~~~ 

.. 
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ilk defa mezarı y1ıp1Jıı.n • 

bir haJk şairi 

Erzurumlu Emrah 

Vaıı, bunlaIJ 
aelmlı: 

- Benim söylcdltlm ıatr kimselere 
aöre d•tlldır, deyi t.svlle baıtımış .• 

Emnhın Nikııarda aldıtı ıon kanıı 

bir fÜD demiı ki : 
- Y ıhu tfeodl , sen hnkeac Az 

çalıyor, f ır okuyor, iöı.üllerlnl şld edl· 
rorsuu, bana bir şhr ok.usaııa .• 

E111rab1 kaıuuuo dök.ülmüı dişlerine, 

buroımuı ya~alllarına ve ak.laımıı saç 
launa bakmıı ıunları okumuı : 

Nezaket vaktında tıtd çağında 
Efzuo ola:az nar lmlıslo acvduğum 
Deryalar beğlasam ttskfn eylemez 
Bir ıönmn nar lmlısln aevaııtum 

D O tJ 

Rakamlar sövJevor: 
t8 BTLCL teaa 

Ankaranın yeni radyos 
tecrDbelere başladeı ; 

HAVA 
11 - g - gu 

Rtızalr anrall : Sakin 
» istikameti: • 

TDhek ılhwıet : + 24.1 
Sobunet ı + 13.9 
Düoüc ıühuıaet + ıo.ı 
Rutubet : •/1 57 
Yağıf: Yok ""-' -GozeIİİkte han lml~s:n bir zamaıı 

C.ımı içinde can lmltsln bir zaman 
Ton ton amcaya göre ... Hem araba, hem Otomobil Han taıyıkı (Krnnı.mct.) aJ' 

a a \D .. u 11YJ111fade~ -
I 

Rom8n: 6 

TA YY ARECILER 
( 

- Canım,~ ıözQ ayafa dü,ürmlye· 1 nayı kaaatlınndan tutan mo!Ö"cüler zor kerle1derJn altında kıldı. lı 
Um ... ilk Ooce yol hırıtam1Z1 taklb eder · kaçabildiler. Mılklna sQr'atle Uerleaıeıc Motör ve maklnanın .,0 kı•os• ,ı 
gibi flderiı, l "Dra bQyOklerln föz:lerln· baıladı. 1 Andreyln Dıtünı Jlİllıyordu. " r 
den sıvıııp uzak kuytu bir yer buluruz. 600 metre gelince toprak bir alı arka üstQ yabyordu Vo k, belll --: f 
Olmn mı? ... Yoksa korkuyor musun? perdu le kspınıyordu. Kıranlı\°, bent- ı la ile h•m ayaklıırlı stopctu. ııı•ı.-

Vollr, neıeslz, kibritle ditleılnl ka· ten kurulmuı su rlbl. hOcOm ıttl ve tay• an lç'n ba~uş11QJ vaatrettı durdll• lı 
Yaaan: J. RAHILLO Ra•caclan eviren: N /HAL y ALAZA rıılır ıyoıdu •. Ke.Jfl yoktu. Rahat uyku yare meydamnı boğduktan son ra şehr• ı Andreyfnla batının albad•, ~ f 

Ç uyuyamıyoı , alnlrlerl de boznldu. Öğle akmata davam etti. · ısıkları göz kırpıyordu. Açık Jlf ~ 
yemeği yemedığl için lrarnı acıktı. ÔLe· Koyu mor topratın (lzerinde aley dızlar tekorleklerın albnda 1"''~d I 

liri rün sonra An•rey Te Gavrlk. bir başap~ı o'arak bir mııkhıe tf c- den beri alııtığı rıol cepleı iol karııtırdı l'tbi parlıyan nehir zlrzaklarla kıynlı· I Andrey ka1•ılarla Hıldıtını bll"~ 
kıtalarına hutket ettiler. rübHi yep •ca'<lar. Bu flbt tecıübeler ı' ve bir paroa teker bulunca ıtzına attı: yordu Su, ıoğııyan erimft tıir madebe kablnsnın kenarına ıanldı sıad•1 f 

Tayyareler birbirinin arkasında gOl kıtaıar dıt katı sureth menedilmı,t ır. Fa· -lçimln bayğınlı&ı recıln ba il btn:r:ivordu. Gurubun yaldızladıfı tayyare ' altınden kasketle uzun ~ıdılC ııl' 
relerini r:ovahyarak at.ırltan ıynhyor kat Vo'k srenç tayyareciye mubııkkak: Soıı toyyareter karenlırıa iniyordu. bıııa lrtı fa abyorda. Haıı raılar rornn.I kayarak dOftü: Btı Jhtt~at dtrer11~ 
•e yok:anja fırbyorlardı. Aadrey ye nl bir muiftt göıteımek latıyo·du • . o rün- 1 Volk üıtüıte ıkl ıırara lçu ve kaotııeye mlyordu. ı nuıı boıta kalm·ı mınlveleaı ıdl O-/ 
bit maklnıınm kabinaalnde nttırarak ya lerd9 yeni kıtaıı an aht tırılması lç ıo Mos- r rai. Volk tayyar~ me dııtıınm Os'ilnde dan kayan tabanca kılıfı kulatııı•Jl /. 
pıhtını tetkik ediyordu. Pek b'tenmlştl. kovadan iki kltlllk yeul bir ketıf maki· ı _ Ktrnkofl'Ja U"acı~ıı t 1 d 1 1 y k . b ı aın1a sallanayoreu MotO o~' I 

- Dümene bakın... Muharrik bir ,, f ı ., & • ser ve ren f a re er yapau ıltl in · r, ı1dlı 
1 naıı 8' m ıt • _ Anarey kaııkettı.i ıaudalyenln altına metro a•d•. Andref kenardan 118~1 bakı· aırmığa te inkıta 1apmııa t>ıl ~ 

radiyat6r~ Jtralye mus ul~, lrtits ~nı; O· Andray havaa·r barakada ya·ım iUll ı attı Ve blı flı&ını baalacn. Kayıfların va· yordu. Güç'üde aOıüaen topraQ'ın üı· I rekslyoJ?, l7fce itaat etmedfll 1910 I 
hırma yeri iıılp yukarı ç.kıyor Hele bir oturup yeni maklnar ın uçma kabiliyeti· ztycUni de oüzeıtmek lazımdı: Bııaıatı tünden, ba d , ~ın fçlode bir çay tıoetl abnı kaybett i, bir iki blçlmılı tııl' 
~~~r e1~: ki t •n ılddetll ruırlr bile ana nln ıoroıüılerlnl ~etkllt etti. _ • uçıukeo dOf oek ihtimali var. rıbJ, b:k bir t 11yyare vlraJ yıparak dO· ve kanadın üstone yattı. 6-'1 

~eknf•treıı \'e m törenler de me.kt- - Nazırı c hPtten hiç bir guç ük Mutör ufak tt.ı1larda iş iyordu Aud· nQyo du... Rüzgar sol taraftan, k.ondaıt 4 ./ 
J 

0 tahmfn edilemez. Olsa o!ta, motör bo· k k bi d t d K bt . lbl b v lk L ki blf f ııe7I her Jltıdan 11yredeıkcn tesdlk edi- ~olabilir. r~y ar a a 38 a 0 uruyor u. • ne Y&rml dıık'ka böylece uç'ulır. Son- su g ' çarp · 0 dl D sJ#' 
uorlardı· V lk , llktl buyQk ve tevlmslzdi. ra Volk hazırlanma i•ıretl verdi Tayya kette makloıy• ufd uçuı vazlt' ' • o p~rnsızca omuz arını s : Ha 1 ? w • • hdf 

- Hakikaten ... Bu, bfıfm eakl telli _ Saçma H.mf~Y tayyareclyc bat· -- 1 r mısın re, ssrp da2dan b lyormuJ i"lbf, meyiu8 • v • 
baJalıykaya benzeyen maklnalar gibi lıdır... · Andrey bıııını salladı ve eOılOtllnü 

1 
nerek eıae-ı Iomete ve baı ·dO'ldQrOcQ 

~etil... f - Fakat buna hava ıeraüzeıtollJR ta'dı . Volk elini kaldırmadan, alıaılmı o ve yuDuşak ıür'atıe yukarıya, yı'dıılna 
Buı~n V~!~ '!a A11dıe71 tcr1 u;uıla dem ılc! JD!? · • hareketle ıru atk.tOrUnü çevirdi Maki·' dolrq 9ık11].ıl• blltlaclJ! Ol~ çlı&i•l tt• ( 
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Köylünün gündelik 
ekmeği 
Orman meselesi 

( Bı ımakaleden deva•) 

IEN SON HABERLERs 
il'lgiliz italyan muahedesi 

meriyete giriyormuş! Y•vaı yavaş tamamen taranm1ş ve 
orman yerlerinde şimdi yer yer pır
nal veya mtltemadiyen yaprakları 
hayvanlar tarafından kemirilerek Rem•, ıe (A. A) - R'>madıkl ,1n· llAacarlar da 
bü - • fid nl ki kal br rlHz MaalalaatgQzarı burnıı Hınfc ye lrl.ı 
yumemıı a ı ar mış • k ı d ki S ll . h N1Zırnn :dyatet edere , spanya a 'l,A,hl 

e er bu köylerm sa asma munt~· i'IDÜılQ 'er meselesi etrafında mtızakere· aı U anma 
laman kayalan yuvarladığı, topragı ıerde bulu1Jmuıtur. Ga'letelerln yazdık· 
llllitemadiyen yıkayarak inbat kud· larana göre. lnrlllı - lt•lyan aaıaşması yolunda 
retini azılthğı için mahsul bitmez pek yılı:ıadıt mırfyet mevklf nı rlrecek- Bodıpeşte 16 ( A. A. ) _ Macar 
olnıuştur. Bu köyler yem yeşil, ke- tir. Nasyonıllst llrubu dün saat 16 da bir 
ıif, gibel orman tepelerinde bakıl- 1' asyonaltatlerln bir mu"Vaffakiyetl toplanh yapara~. sll4blanma programı 
dığı zaman insana, her tarafım tır- Sa1amanka, 16 (A. A.) - U.numt nın mOzakereslne başlam1ştır. 29 Eyllll · 
tıl yemiı ve yılnız iskeleti kalmış kararrahtan teblli : KuneUerlmhı Sı- da toplanacak olan perlemento müza
bir ~ k d d 1 n hüz Juıdorı civarında mühim noktalan ele kerelrrtnde sllahlanma fşfnfn derin mü· 

llü 
ya~rl Karşılsmha uyu a .. - ıeolrmlıterdlr. Burada bulunuı 1200 ka· nakaıalar rçacıığı tahmin edilmektedir. 
venr er öy n er ıeye ragmen L h" t LJ • i N k ]Qb • • • h f • • y dar b6ktımıt aekerl ıllahlannı bıraka· e ıs an uarıc ye azırı 

u esım mu a aza etmiştir. nz rak teıllın olmvı1aı d ı r. • • 
leae, iki yüz sene, beş yüz sene Son bombardımanlarda ölenler Londraya gıttı 
Y•şıyan çıra kökleri anyarak ekmek Mıdıit, 18 (A. A) _ Bir fıtıtlstl Varşova 16 ( A. A. ) - Lehistan 
Parası ç.ıkarmağa çalışır. i• rOr• .. , ta11arelerln IOD bombar- Harlcfye Nazırı Bek Londraya gltmtk 

. • • • dımınlı;ıoda 2500 kiti ölmüı, 4320 klş' üzere sabah uat 8,30 da buradan hare· 
Orman kıtili, bizde asırlarca ev· ıtır ve hafif ıurette yaralanmıttlr. Yı ket etmiştir. Hariciye Nazırının bir haf-

\'el b t bili · · · · d kılan bina adedi yüıdeD fuladır. taya kadar dOnmeıl muhtemeldir. Gl'Ze-

a 

70 Nakleden: S. A. 

Dört mühürden 
çıkan marifet 

Dudunun hikayeleri bitmezki ... 
Mahşekere kıssadan hisse çıkaracağı 

1 bir hikaye daha anlattı 
aş amış ve sms~ aınsı e- hler bu zlyaretrn ıebeblr i tahlile çalış· 

•ını etme~!e bul~mUf hır yangı_?· • maktadırlar. iyi haber alan bir menbaa B9rl tarafta ~a~f şahta geyik sure- mali~ olmak ta ahlhca bir iş olmı11 dır. Kendisı de koylü olan ve koy tan itibaren merı olmak üz.ere neş- rör,., bu ztyaretten makfat hususi bir rlndA gezerken bır olmnı Dudu kalıbı cak. lk.lalnl de elden kaçırmamalı. 
~•yatını ve bilhassa köylü psikolo· rettiği yeni talimatname bu bakım- görr ş'Deden ibarettir. ' gördü. Ve blra:ıda Dudu olmak istedi. Llldn şimdilik bflyzade tarafına flt-
Jıaiııi pek iyi bildiği muhakkak bu· dan ve orman sahasındaki bakımın- Hemen kanıtlanarak doğra sarıya uçtu ' aem· şayet Hoca Slld gelip vazl1etJ anlarsa 
ltıııan Ziraat Vekilinin ormancılar dan dikkate Jiyık ve billün valiler Yunan Başvekili yeni ye yeni ıc.anaı M•dhetülkaar Paditıhı· ondan •yrılmak llz m relfr. ŞfmdllJk 
top} d .. 1 d'". d .. . . • n1n kızının penceresine kondu. Bıktıkl Hooa Said gelinceye kadar tehir etacm 
ha; an~ım a ı~y e ıgı gayet ogru ve kayma~a~lanmızca ıtina ile b' t k .. l d' içeride kansı besta olarak yatıyor, ve.I bllab-.ra lkiılnln de vısalin; naU olıam .. : 

ı6zu vardır. okunarak koyluye anlablmasında ve ır nu u soy e 1 zlılo rğ uda baş ucunda oturmuı rfca Dudu-Bu ıenfn aövledfA' 1 .n 

M b. b h . .. ak k 1 1 b 1 1 be 1 J .. ın ıeye u Vu• 
4C uanzmıza ır a sı mun a· köylünün gösterilen yollara sev e- ve n y4z a mtbıı, çarea z k emetı vQ himmet demezler. Tam•hUrlık de -

,, yolile ispat etmenize imkin dilmesinde büyük menfaat olan hn- " Emniyet altında bulunmak maksadile bıvladı. Biraz ıonra yu'rln oğ 'u rene ler. tnaan eline i'e~en nimeti elden ;.. 
>'0ktur. Yalnız menederek bir neti· kümleri ihtiva etmektedir. 'I I f ff'k meramına erımtyarek kalkıp giı tl, kız karmadan faydalanmak i'erektlr. BurD•· 
Ceye varmağa da imkin yoktur. Fa- mı yar ar sar 1 1 ,, yalnız kaldı. kQ zevki yarıaa bıralı:mamılı. Sın •••• 
ı.. .. • • • • • Ati 1 ır. 1 1 Dudu şıkllndekl Padftıb kızı yanı· diden be d b k H cratd 
ıtır ve emelle ortakhgı temm etmenız Bu talimatname büküm ve im· na, u - Ata ant den ıoora, B. n ğ . k 1 1 1 V yza eya a • ocı ~ aı 
llııaıdır ,. .. . . . Metakaaı Ltmyaya giderek aııtıdakl • ça 1 ara mese ey an atb. e kıza zaman olaa hazırdır. losan eUndıld ı•· 

. · . _ kinlarmdan suratle ıstifade edılerek nutku ıöylemiıtlr : ne1apı p c ıvap bu vsztyetten kurtarmak ye kanaat etmlyerek aJnı ıamanda fa1-
~ F dha~ka, mevcut ıartlara gore evveli k&y ihtiyaçları karşısında • Bana kartı rösterdftfniz 1evrl ıfın oareıl arama_ıını söyledi. lası nı lstırae dört artadavın akibeUoe ul-
~YID, agaç kesmekten naııl ve ne kalmadan süratle temin olunmalı ve dolayı teşekkfir ederim, HükQaella ÜH· Erteıl gun v~zlrln oğlu i'lne sreldl- rar. 

2'ibi bir teşkilatla menedilebilir? sonra keresteciliği geçim vasıtası rfM almıı olduğu lıfn ehemmlyetlal be- ğl zaman k~z dedıkl : _ DOrt arkadıeın akfbıtinl duyıa Mıb· 
· · · ı i -d t'" ı ı E ıa ıııt hl ı - Bsıııcıı içimde bir şupbe var. O • • • edmmış olanlar teşkılltlandırılmalı- P n z mu r .sn z. na m H ya fi b 1 h U d btr _ eeker kulak keıllerek dinlemeye batlı· 

M lis ·ı d · · - · · k Jınııı yü~selttlk· ıfze c11aartt nikbinlik ' P ey 8 e e ırsen bütun dedlJrle- dı. 
ec tab evresme gırecegı dır. Bu yenı kanun ve bu anuna f 1 1 ut' • bl 1 1 'dik rint yaparım. Bana öyle gellyorkl Padl· 

•ıraJarda hükôınet müstacelen, or· müstenit olan bahis mevzuu tali· vı nBe sn ze h~k•tı slııl ,••r b. d 3 fahın başına bir felaket relm' ştlr ve ıl· Dudu Vaktllı Balb ıebrlndı dört ehbap 
lnllı k d b dili • encı., il met m ı n ııar ı.ı varmıt İyi ve kötQ gijnle de d 1 b 

aaunun a azı ta er ıcrası· matoame büyük imkanlar temin et· manevt ,,, .. , mad'.it ltl•rlndın claba yuet icabı ona benzer bir adım bula- b •
1 

r ama e-
~ teklif etti ve bu teklif kabul edil- miştir. kıJ•etlldlr. ~ rat Pısdlph dlye"getlrmlılerdlr. ra 11 0 up aynlmazlarmıf . Fakat bunlı-
di. Mü9pet bir yola gitme ve bir Her f!yden evTel çlftol ve lıc1 ıınr· Vez~rln oğlu - H'ç böyle akla sıa rın gltllkoe itleri bozulmuı Ye fakfrlaı· 
•iy · • ı." b • • • . f d - mayacak şıyler soylenlr mı? Bana im- maya baılamışlar, M hıyet orada dura-
~et talnbetme tmKanım veren u Gene bu talimatnameye daır nı iittlndDk. Komuıılım tehlikesi hır· "An var mı? mıyarak dördıı b!raber seyahıtı karar 

:~erin ruhu ve hedefi şöyle ifade yapılmış olan diğer bir tamimden keı.teHn 1d11~1d~ bunla! r1ı d1armııt11. Kız - o halde benim bir tecIU- vermlıler. 
"'!Cbilir• z· v kil • • b d U U ı anmıı 9 D 1 ll!ln yet llt•n b . 

. · . . ıraat e etinın orman sa ası a· da bulunmık mBkaadı ilt'I, milyarlar aar- em var onu yapmalıyım. Dola•• dolaşa Dığıataaa rılmlelır. 
t Bır tarafta - Devlet ışletmesı hilindeki köylerde muhtelif ev, el ve fettlk. Bu f dakirhklara kttlanmık. Vezirin oğlu - Pak alt. Söyleylo Orada me~hur bir lllm nrmıı. Onua 
'eeıssüs edinciye kadar· kısa dev· orman sanayii için bir plin ve or- mUlttlmh: için bir ııreftir sız burada bakalım, nedir o tf'crnbe? 1a11ıua gelip mfıatfr olmuılır. Ve muta· 
~~le~Ie orman işleten şirketler var. man kıtilirıin ikibetlerini köylüye mQoıblt a · aıı içle de bul~nuyorıuın:z Kız :-- Hanı Mecıinetü'ktardan dö· h b1 eınuında bir fıraat bulup nılyet-
~ınıı mukaveleleri yalnız kereste .. t · fi k .. in abatleri Ekmfyınlerln rllerlnden mallarını aJm6 - aerken bır ceıme b sıında iki kardeşten lerfnl anlatmışlar. 
ılllali h . . .. _.. . . gos erır 1 m ve oy sey I bir ılhtr Oğrenmlşttn. lstedltl kalıba ili· Bu Alim bunlara dclrt daae mQhQr 
ti edefinı guttuğünden ışledikI.e: hazırlamakta olduğu anlatılıyor. Fa· ya meobu uı. 101 ı".aıfa. f1'hlnde alm•ı rebUmek toln bir sır. . vermiş ve demfıkl: 

her ağacm en aşağı yüzde ellisı kat köylülerimiz bu talimatnameden olduğumuı trdblrlerden dolayı, it veri· E9aaen bu aırn ıioek ekllllde on· _ -
"ıetr"'k b" ki d d k ellerin içe• lrm'ı olduklarına lnH•am f Her biriniz bir mubQr&l blf'Dlll 
'" 1.1 ır ff 1 e orman a alıyor azami istifade yolunu tuttuklan İl 1 ..1 ,>\- ü ._ bil k 1 t · . lann yanında bolunarak ötrenmlı tutu- dlktcekslnlz ba mnhnr nerde doııru 
"' y 1 • f'd 1 • f er "oııır ı Y ruye me On 10 nııı vezirin otlu . 
.1:1 • er yer, ya nız yenı ı an ann takdirde bu plindan beklenılen ay- ıumuzu kapayan bazı enO'elleıl berhraf H b · dl 

1 
orayı kuacakıınız. Vı orad11 bıplol· 

'4Utıl-... • b.. - · · l d · 'b ı· k bil 1 b'I ktir • - ay ay dı ' Bundan ko ay ne 1 lbl k k "1 --ıne ve uyumcsıne mam o - anın ıstı sa ı a o a ı ece . eımek mceburl1etlodı kaldık. titri dotı u var. z 0 nu çı &11 • 

~~ki~ kalmıyarak yangınlara da Hü'Asa; vali ve kaymakamları· yürtımek lç,o bunu yapmaya mcc°ılur- Ve .slhirln lcabl 1'abfpsts bir kılıp Ve dua ederek bu c16rt 1rkıda11 
t' t?ıyet veren bu bakaya yakıla- m1zın bu talimatnameyi almalan ve duk. Geri kalatıfa ·ın OıQmüıden çekil- uadılar. Nlbsyet bir Olmüf eıek buldu- yola çıkarmış . Bir mttdid ılttllden ıonrı 
ilk llDha ediliyor. süratle tatbikine geçmeleri sayesin· mut elzemdf; ve C3klldller. HllkQmıt ıar. Vezirin oaıu slhlrl yaptı ve heaıen bunlardan birinin mübQrft düımaı. He· 

Ser" t ft k d . t• d . meti~ adımlarla yoluııa devam edrcet· eıek ~ekline rlrdl. Bunu bir tarafta men orayı kazma1a bıılamıılar, Bakır 
hın ı ara a, yu arı a vazıye ı e. tir madeni çıkmış Sahibi arkada t d 

'C4laa edilen köylüler var. 1 - Bu kış köylil odunıuz kal- ... . . ıızllc: seyreden Padl;ah deıhal fırsatı mi ki. ' f arıu t· 
V . ' . BugDnkü r•ılmln muvakkat old1r2u <aoırma1arık dudu ~ekllndeu oıktı va f · . 

ı.te . e nıhayet, yolsuzluktan - Keli- mıyac~kbr. na dalı ıöylenen kahvehane ıöılerJne illl tendi ırkll ve kı yafetine ıtrdl. auj - Eter razı olorsanıı burada kala• 
'-li ilin bütun manasile - balta girme· 2 - Türkiye kereste ihtiyacımn klmae kulak a1mamalıdır.. suretıı Vezirin oilu bir eıek teklinde lım ve oıhk olalım. 
ı,: hudutsuz ormanlarımız var. iş- bilyük bir kısmı ve yapılan hesapla- Rmerika ordusunun ôlünce1e kadar sarayda çalııtmldı . Pa· Razı olmamııtar. Onu orada bırakıp 
ih ~e nıukavelelerini teknik ve milli ra göre o; kırk beşi köylü tarafın- t'şahta bu suretle be Adan kurtularak bir ~üde_t daht gidince lkbıclnin mübl• 

tiyaçlar bakımından tadil ve ıslib dan piyasaya verilecek ve kereste sonbahar manevraları zevk ve ıetaaına devam etti. rQ duımuı. Toprıtı kazmıılar, 1Gınllt 
~dtbilnıek k t '1'". . f" ti d.. kt" Vaıtnaton 16 ( A A ) Amerika lıte bu ıuret :e hem tendi kanıını madeni çık1J11f. Bu da arkadao'arına ay .. 
'at ve eres ecı ıgı geçım va- ıya an uşece ır. • · · - b d• maauhsı il ı ld t-Lllfl 

laı "ttih t • 1 kö l"l 3 K" ı .. t ili f hh b" ordusuoun ıonbataar manevraları bati•· em v na na o muı o u. ili ~ Y•Pmıf. Fakat raıı olmamıılu. 
~let ı az e mıt o an y u er~ . - oy u eme ve re a ır mı br. Manevra a General Örestl ar k'u· Dudu-lıte Mabıeker, ben bunu blı Onu da orada bırakarak 1otlanna de· 
~ lllelerden kalacak bakayayı di- geçım vasıtası bulacak ve kazana· 1 d t kt dyl R 1 1 h RY it ıe alasın diye anlattım vam etmfıter 
'tt . . . .. man a e me c r. e s cum ur usve · · 
d 1 .ornıan bakayası ile bırlıkte be- cagı para aynı mıntakada uzun kış de manevra sonu olan 15 Eyhl!da Nev- ÇnnkU kııseden maksat blaaadlr. 
~: •ıı, ve tespit edilecek maktaları aylarında ve yaz devresinde kenditi yorkta yepılacak olan tüyük ıemtreçlt- Stn de nımuı Ye iffet Ye gO dOğün ıü-
k ~ Vaziyetine göre meccanen veya ve ailesi için tlli sanat ve iştigaller te hazır bulonaJakbr. ta sayedode hem kocan Hoca Slld• 
_,.tile b d li üz • d k h · · · h"l d '·ti tıem de sevilıln beyzadeye kavuıııraun. 

( Ariaeı oar) 

~i e e erın en verere em temm etmesmı tes ı e ece" r. 8 Satd k dl 1 d" N 
hıa millA 'b . . 4 B d k' h lı oca en ıevc n ır. e za· 

"'le yı ye 1 ı tiyacı temın et- - u tarz a 1 esap ve ll e K ra % ınan Glsa bız ır. Şlmdllık: sen lwyzad•yl H t c h . . . 
~~ Ve hem de bilhassa köylüyü plAnlı işletme, k8ril körüne orman ını• V Q )'Q 1 ·iden çıkarmayıp zevk ye 11fına bak, a ay Uffi UT reJSI 
lcu •r~ak. maksadile, Ziraat VekA- tahriplerini milspet şekilde önliyerek h.IS kamet binaları- dedi. Bı'r zı·yafet v rdı' 
be ' birincilere: « işletme plinmlZı ormanlarıml% korunmuş olacakhr. U MahJeker artık rltmeto haz·rla e 
'-' 'Q teıbit edeceğim » ; ikincilere • • • nin femeleri atıldı ınyordu. İçeride Işık yandıtı fçfn pek (B•ı tarafı 1 tnoldl) 
Ilı ~ Gösterdiğim yolda teşkilatla- Orman umum mOdürliiğünde rark edilemiyordu. Perdeleıl aç nça bak· otu~uaun, lakend11ru11un lktlsadt Jntffl• 
) ra,llız sizi ayağa kaldıracaiJm ve k3y1Un6n bu kabil işleri ve teşkilit· Hınıa ve ctvarında tddıe . o . ktıkları tiki ortalık adım•:•!• :ydınlanrnıı. tından ve rnıellltlndın bir ıey kıybet-
llkıeıt • . o· J • l il .. k · b nı y11dıA'ıınıı Valimiz Hıt1m ltoan re fa. ıneyecetlnl rneteollerı heyan etmfıtfr. 

tcegım. » ıyor. anması ış er e ugraşma ve ıca ın· katında muavin H·lml Balcı ofdutu hal· Ertcal akfam rene Duduyu ıörm•· EJattl devlet erklrıı lskenderunda arıa'aı' 
Q • • • da hük\imetçe glSnderilecek orman de evvelki gün tthrfmlu avdet etmiş :1eo ve ondan lztn Almadan gltmett mü· •abn ataıak arzusunu izhar ıtmtelercıir. 

~ U dava Başbakanımızın maden mühendislerile işleri tanzim ve teı• lerdlr. autp görmeyen Mahttker, kafeain ya· tık.enderun bir bakımdan da Hatarııı 
~ ki~ için takibettiği ve maden bil etmek üzere daimi bir büro teı· Vali Hatim hean Huıısta n Kara- u10a geldlat z ıman: gtızel bir saytlyıal balla• rlrecek de· 
t~ ll~nundaki tadilitla temin ettiği kil edilmiıtir. Matbuabmıı:ın, münev· yaz dt yeni yapılao~k o'an bük umıt ko- - Dudu, ~edl, dQn akıamkl klkl mektlr. 
~de ve rasyonel politikanın or· verlerimizin bu vaziyetten iıtifade naklarnıın temellerh ı atmıı bulunına\ta- yedtm anlaşılan şuiur. insan bir ıeyle Af pı•o)e•l 
~- tatbikind b k b" i İn alikaWarı her v ile ile ve her dırlar. VfllyeUmiz'n bu iki kazası da Va.· kanaat etmeme f. Gtyret ve bımmetlni Antııkya 15 - Adllye Vektletl af 
"tiiJd· en aş a ır şey ç • . • es, ... .. \lmlziıı oauılu ıllle yıkın bir ıaıa11tc'a artı' malı ve Çın Padişahı ilbJ her taraf projesini hıız• rlımış ifbidlr. Kanun bir 

ır. şekilde tenvır etmesı millı ıayacagı· tazının bü üıı lhtlyaçla·ıoı kartılıJtcık tan muradma ermeli. an evvel tatbik aıevkllnı kooaoakbr. 
'JL • • • mız bir vaıifedir. Jtnl hükQmea binalarını kavuımut ola· Benim de Hoca Slldle kanaat et- Kanun bılkl dı bu hafta tolndı çıkart· 
~~t Y~k!l~!~A!~ }~ f.jı!a!~~. Noıııhi BAYDAR oaJdard!r· nıekl!tlm dot!u d~tll Ya!D.11 beJıadeye lıcaktır. 
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··t)AİM-A\ . .__ 

~·.TiRYAKf 
JÇIYORUM: 

• Her Tiryaki bunJ, 
söylüyor Acaba neden? 

.. ~ Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
\arın uzun zamandan· 
beri bekledikleri stga 
radır. - -

~ .... - . 
ıe Tiryakinin ha-rmanı' 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 

_ _ de hiç değişmez. 
~3 . .,_ H 
~ f .. ..... ~ _~:.. er zaman 

~Erzurum Askeri Sa. Al. ~komisyonundan 
1 - E ·zurum garnlzo .. u lhtlyac1 için on altı bin kilo koyu'l dl kepah za1f 

usullle aabn alın,caktır, T .. bmfn bedeli dört b.n st.kiz yüz lira, il~ teaıınat Uç 
yUz altmış liradır. 

2 - Şartnameler Eıznru:nda ı.v. Aaıirl1ğl nhn alma komisyonunda srörnle· 
bilir. 

3 - Eksiltmesi 6-10 938 P .ffş~mbs gUnü saat 01 birde E~zurumda Mst, Mv 
binasında Eızurum Lv. a nlrii~l satın alma koıniR}O!'U'l' da yapılı C! kt r. 

4 - T ~klıt mek.tuvlım ih 1le saaiın!l n blr s at evvttl satın alma ko:nlsyon 
bış1<11nJığır.a verllm ş ole cıtktır. 

5 - Şv : tnamcıin yedr:cl madd•sinde istenen veısikalar teklif mıktvplarle 
birlikte komisyona lb.az cailmi' olacaktır. (~o . 33) 4-1 

Erzurum Askeri Sa. Al. KomL,yonundan 
E zurum garnizonu lbllyııcı Jçtn k •rk iki bin k tlo kuru f nsu1ya k ıı palı zart 

uıulü ıld Siltın alını:caktır. T.abmiıı b deli dör bin iki ynz ll ı a, i k teminat üçyOz 
kıık altı lira elli kuruş'ur. 

2 - Şartnameler ı~>rnrumd:! Lv. amfrl'ği sat n aima kcımfııyor unda gö•üleblllr. 
3 - Euıltmcsi 7·10 93i Cuma gü:ıü saat onblrde Erzurumea Mljt. M~. bina 

nasında Erzurum L·"aızım aıııir iği sattn alma komisyonunda J apılacaktır. 
· 4 - T d.if mcktup1arı ihale: saatındJu bir saat evval satın alma lomiFyon 

baş"kanl ğ na verilmiş oıac, ktır. 

5 - Şartnamtnin yed nci madiesfnda istenen ves·kalar tek'it mr ktup'an ile 
birlikte k.omi1:>yona ıbr. z t.dı mış 01"c:1 t.r. (No 34) 4-1 

Zayi tasdikname 
Haztran 832 tarlhlnde Bayburt rtl~tiye nıektebtnl bitirerek almış olduğum 

tasdlknbmeml zcyi tllığ.mden yenlala.l a acağım ıçın ukhinin hükmü kt.lmad1~1 
Uln olonur. ( No. ö:l ) 

Erzurum Kültür 

B .. y cwiiun Şlrgah mahallesinden 
Ahmet oglu Fe\zl Güvenen 

ı urkıye iş Bankası 

: 1938 
KÜÇÜK CARI HESAPLAR 

4 adet 
8 • 

16 • 
76 • 
80 • 
00 • 
ts4 • 

İkı amlye plAnı 
1000 liralık 

500 
2f0 
100 
50 
25 

• 
• 
• 
• 
• 

-tOOO llra-

-tüOO • 
4000 » 
7600 • 
-tOüO • 
5000 » 
28t>OO » 

Kuralar: ı Mart, 1 Haziran, 1 Ey· 
ül, 1 Blrinclkinun tarihinde çekilecek.tir.· 

En az elll lıra mevduatı bulunan be
aplar kuralara daıhfl edileceııerdlr. he· 

(No. 476) -DOGU 
lLAN TARİFESİ 

8 inci sah fde sant1111l 25 kuruı 
7 » ,. » 50 » 
6 » • • 75 » 
5 ,. ,. • 100 • 
4 • •• ,. 150 ,. 
a ,. ,. ,. 20 J ,. 

ı :ıt ,. ,. 250 ,. 
1 ,. » • 400 • 
tlfi.n nrccek kimseler DO r: U Gaze

tesi İdaıe MtıdUrltığüoe mbıacaat etme· 
ıtdlrler. D \'amh 118..ılar tç.n husuıt ta
rife tatbik. edilir. 

Kırmızılı UAıılarda tatlfe bir mlı1i 
faılaslle alınır. 

Adres dctlıtlrmek: 25 kuruıluk üc · 
re te tah'dir. 

DOGU Abona tarifesi 
Sen liğl 12 Lira 
Allı ay ığı 7 • 
Uc aylığa 4 • 
rsı~ ayl ğı : ı.~o » 

ECNEBİ MEMLELEKETLER iÇİN 
Seneliki 24 Lira 
Altı ayl ğı 14 • 

Hususi ilanlar için ayrı 
tarife tatbik edııir. 

Erzurum Akşam 
kız sanat okulu 
direktörlüğünden: 

Talebe k~ydı devam ttmeldedlr. 
muracaat aaaUarı her gün 9-12 ye 13·17 
ye kadardu 

Kabul ıartlan: 12 yaşından küçtlk 
.(5 y,.ş,udan büyük olmamak, 

12 16 yaşında bulunaıılar beı ıene· 
Lise ve öğrt.tmen okulUL un bir eeneıı~ ~lyrcek, yaıu cak ve aydfnlat~cak ilk İık mektebi bltirmlf bulunmalıdır. 

lbtl11101 t vhı<1er, 3· 10· 9J8 P za. test A unu saat 4 dd ıhaleleri yapılmak uzre 
1 

Direktörlüğünden: 

açık ~k .. lltmeye k.onuın.uşıur. Şertt: ll aııhunıık tıztSre ta: i):> ieıın Ôğn tmen Okulu 16-'5 yannda bulunan arın en u 
· dııek.tOriüğl.lne müracaathu:ı uaıı olunur. (No. ii5) 4 _ ı millet mektebi kuralanndao blllnl bttlr-

Erzurum Tapu Müdürlüğünden 
Erzurum Kan kOyıü Horşut oı u R'jmuan ve Saı t .... ıı Lmtt ta aflarından 

idareye muraca"ıl.t aynı· köyün köj ö JÜ meiltındö ş ı kan .hs m ve M s'at, tıır 
laları garb~n Ma ih.ı Hanım b;ır.11JcıDl ~imalt:n yol CtHJU'>en Münip ve T4hsln har
manları hıdutıaılle mı.hdut harmaı.ın b pu s c ıind" ka~dl olmamasına bt· arn_ 
ıenetstz tasanurata k.ıyasen 11.aua ıııeıe yspıhıc ğ ndan muktlr h:trmaııda blr ala 
kat tasarn.ı!ıleri mevcut olanlar var5a tarını iland .. n iUba en on be~ gün içtnde 
enaln aıQsbiteleıl.e b1rlik.te T.p:ı Mıdllrlüaüııe ve y ııhut tab'< kat günü olan 
5-10-938 Çaı,amba gtınü m .. h'11hnde tu.unı..cak t .. hk k memurunıı mu 1-c atları 
UAo olunur. (No. 30) 

iiiiiliiiiıiiliııiıılldiiıiııİİllİI Erzurv!!l Vilayet Matbaasında ----imi! 

miı olmaları li.zıındır. 

Kayd ifin: 
ı - N ııtus kir·dı: 
2 - S hbat raporu 
a - Tahsil nıtkuı 
4 - Alb resim 11.zımdır. 
Derslere 1 Birinci Tetrfnde bqlana

wbr. 
Kııyıdlar ikinci Tqrln sonuna ka

dar devam eder. 
(No. 21) 7-S 

Erzurum V ukıflar 
Müdürlüğünden · 

Batlık, Duvar: ve El·llAnları, Defter, Fatura, nıakbu%, Cc&veı, Habip cf erıdl nıya vakfmdan kavak· 
Kar&vlzU, Amele karaesl, Evrakkalcınl rl, MubasPbt•l Hususiye da habip et. tarlasının mU.kiyctl p pin 
ve Naflalara ait llilOwum Evrakı l\laLbua, Kllab. lı:hllyetname, pııra ile satıl caktır. T h'T in bed ıı iki 

Sıhhat ve Hüviyet Ctizdanları 
yüz liradır. İhalesi 22·9 938 Perşenbe 

UCUZ ve NEFİS Bl R SURETTE TABI ıuntt sa~t on dö tta yapıll'caktır. Talfp-
Bartç Vlltı)l'llerdcn gönderlJecek slparl lor süratle ihzar ed1Ur · ilerin kanuni teminat paralarlle va1rıflar 

1 

.A~e!: Erzurum~ Vill.vs! /'4atbuıı !11!!111 .. ---.. .,.ıdalrcalne a-elmelC!I lNo. 699) 4-@ _. 

18 •YLOL teae ~ 

T. C. ZİARAT BANKASI 

PAR'A BİRİKTİRENL_ERİt 
28.800 LİRA İKRAMİYE 

V E RECEK 
Ziraat Bankaım:Jda lrnmb:ualı ve ltıbanlz tasal'l'af h lsaplarandaa ııı ., 

# 50 Urası bulunanJara ı~ol'dJ 4 defa çekilecek kur'a ile qafıdakl pııo• 
röre tkramlye daQ'ıtılacakbr : 

.. Adet 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 500 • 2,000 . 
• 250 • 1,000 

iO 100 • 4,000 • 
100 M • 6,000 • 
120 • 40 • ,,800 • 
160 • 20 • 8,200 • 

DİKKAT: H'saplarıadilld pualar b\e s'1e IQfıı h 50 lttı1aa 
,,.,, 

dü9mlyenlere lkraınlye çık 1•11 taltdird l Y. 2() f t.ılaslle Terflecık.tfr. ,-
Kur'alar senede 4 defa, 1 EyltU, 1 Birtncfkinun, 1 Mart Ye 1 ıra.-ff 

tarihle, nde çekilecektir. (No. 623) -

... 
OGU 

ilanlarınızı kabul ederı 
FIRMANIZ I 

Bütün Doğuya tanıtır 
" Do G u" büyiik bit 
memleket parçasınıl1 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan biltilfl 
müesseselerin gaz etemiz vasıtd' 

1 sile kendilerini bu geniş bölge>'' 
1 tanıtmaları menfaatlerinin 
1 ilk icabıdır. 

ILAN LARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
g nderiniz J 

m ~~ 
---------------------~---------U-m_u_m_t_n_e-ır-ly_a_h_M __ are---edel~f ~ 

litHI .11.ttdürü: izze& D•Lı 1 Sablb •• Bqaabarrlıl 

ciHA.D BABAN 
----~~--------- ,, 
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