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ID.&.lt• Y!.RI , 
l:rnıımı G~lktı DOOU Baaıae'Yt 

l'uutalien maada hel'flıt çıAu 
8ayııı her yerde 1 kuruıtu 

Suılmagan puılu vı resimler geri oerllınu 

Çemberlayn Hitlerle tekrar kunuşacak 
Almanyadaki Südetler Çek hududunu 
geçtiler. Şiddetli bir müsademe oldu 

Şeker fiatları tekrar 
tedkik ediliyor 

,, .............................. . 
l~mulra· 21 ( A.A. ) - Başvekil Cembtrlayn 

Pn!'ı•m be uüuü HILlt:ı· Jlc ikinci dt.'fa t,1ürüımek 
üzı•n• Lelirar Almauya)n utd~ cckUr. 

Londra, 21 - Çekoslovakya dahilinde bulunan 
akalliyetleriu alakadar bulunduğu diğer devletler de 
bu aka\Hyeller için geniş muhtariyetler istemişler, 
battl baz ları ilhak talebinde bulunmuşlardır. 

.............................. , 
Prağ, 21 ( A.A.) - Evvelki akşam Alman top

raldanndan ailihlı olarak gelen bir takım Südetler, 
Çekoslovak topraklanna taarruz etmişlerdir. iki 
aaat ıllren bir müsademe neticesinde yedi Çekoslo
vak hudut memuru 6lmüştür. Südetler yarala ve 
C>lülerini Alman topraklanna kaldırmışlardır. Hidi
ae mahalline derhal iki tabur asker ganderilmiıtir. 

Dijn Valinin riyasetinde şeker şirketi 
mümessillerinin de iştirak ettiği bir 
toplantı yapıldı ve bazı kararlar alındı 

DQn sabah Va lf H,.ılm l;canın rlra · 1mada Erznrumda depo mHrafı olarak 
setlode vlla.yet makamında ştker ılrketl ı ton batına ilave edilen cem'an 12.89 ku· 
mümeEsUlerlnln de 'ıtlıak etmlt olduğu ruşlok muhtelif mas .. atlar toptanhda bu· 

___ Dört senelik yeni 
sanayileşme planl 

Çekoslovakya inhilal 
bir toplanb yapılmııtır. looanlar tarafından gayri varit ıorülmlı • 

ari f~sinde mi bulunuyor? 
Bu tnplantıda Enutumdakl teker ve ıekerlu bugüııttı maliyet fiyatı üze

vaziyeti mutalaa edilmiş, vı bazı teşeb- rlnden bo miktarın tenıll edilmesi için 
büılere rıçUmeslne kararı verflmlttlr. teıebbtıalere glriıllmesl · llzımıeldlA"lne 

lçtiınada haz\t bulunan şek.er şirketi karar nrllmifUr. 

Celil Bayar hükumeti memle
ketin ikbsadi veçhesini de

iİttirecek yeni ve kıymetli bir karar 
t!ınış bulunuyor. Hariçten temin 
~nı'ı olan seksen milronluk bir 
'ledi iler dört sene zarfında, hepsi 
~~ı ~emleketin btiyük bir ihtiyacını 
~ayacak müesseseler kuruluyor. 
~llQ verdiğimiz kısa telğraf haberi
~ mütalaası temin edilmiş kredi 
ile lllemlekette yapılacak işlerin na
ili biiyük bir isabetle tayin edilmit 
olduğuau g&stermeğe kafidir. 

mQ.meSllllerl vaziyeti f!l suretle frah et· Şeker ıfrk:etl mümesslUerl bn noi:· 
mlılerdlr : tayı merkeıe yazacaklarını ve merk.esdea 

Südetler gönüllü toplamağa başladılar, 
vaziyet gittikce karı§maktadır 

- Şeker flrketl hüktıı:netin emirle- aldıktan cevaba gör• hareket edeceklı
rf mucibince ıerek lstanbulda va ıerek ılnl blldlrmfştfr. Bu maaratlaruı r•Jrl 
ıeker fabrikalara depolarında şekeri ylr- varld oldutu merkH tarafındl\n da k.a· 
mi 11kfz kuruşa 11tmak mecburiyetinde- bul ıdJlecrk olursa burQn 33,50 kuruta 
dlr. Bunun haricindeki mıntakalardai:I toptan satılmakta olan yeril veya tcnebl 
ıeker tfyatı bu 28 kuruş Ozerlae nakliye kOp ıekerln kilosu 82 kuruşa aattlablle· 
va sair masrafların JIAvo edilmesi sure- bektlr. 
tile teab\t edllm!k.tedlr. Vaziyetin lnklpfına intizar edilmek.-

&...~ Ttırkiye Cilmhuriyeti kuruldu· 
6'11lclanberi. en yeni iktıaadi prensip· 
~ takip etmeği kendisioe fiar ed n
~~ir. Bu ıebeple uzun senelerden
...:ri vasıl olunması tasarlanan hedef 
~Memleketin her vadide kendi ken· 

Bu Jzahtao sonra, lstar.buldım vıya tedlr. Yakla~an kıt münueb6tlle ıeker 
Turhal ıek~r fa'lıikl!sındao l'ellrtlhnekte mevıuunda alınan tedbirler ılmdlyo ka· 
olau .. ıı;kerln Euum ma kadar üzerine dar gayri tabii ıartlar lçerlsiııde deYam 

1 
binen masraflar tetkik' edllmfıtfr. Bu tel· eden ıeker ahıverfşinl normal bir vaıl
ldkal netlceafnde caldlye masraflarından y~te ıokmuş olacaktır. -

HOkOmetci ispanya 100 
firariyi kurşuna dizecek 

ne yetebilmesi imkinlannı hamla-· 
lllıalktır. » Yurdumuzun her tarafında 
~ .. değerli mevaddı iptidaiye .bulun-
111ıu ve yetiştirildiği için son .zaman· 
"• kadar Türkiye ecnebi ıanayüne 
~~. işlenmemiı h.am madde temin 

Buselon, 20 (A. A) - Cumburlyetel bnk.tlmet, ordu ffrarfüır!ntn llln ettlll 
nıt1J! y 1P.n ınmana k•dat kıtalanna avdet ettikleri takUrde ııtfedllecetlerlnl bll
dlrmbtl: · 

Bu mOddat g"çm'4 olduğundan ıon defa yakalanan yüz firari burayı rett
rllerek dlv:rnibarbe verllmfttl. Dlvanlharp yakalanan ba firarilerin kurıuna dJ
zllmeslr. e karar vermlıtlr. 

~ tbüiyordu. Türkıye, o zamanlar, 
cl.~bi ıanayünin esiri idi. Çünkü 
~ ecnebi mamulita muhtaç, O 

~diyatı onl~~ ~rm. ve ihtiyaç· 
~ z~~unu ~di. Bız, unal edeme-s '!!-~dı""!e-t~i-~-in=-d....,e.......,.~n....,._ziyaJe ter dök~n iki d;p/omat: lrıgi/ı.e~ınin Beılin e l~i• 
•-.· z ıçm damıa dışanya satmak Sır Nevıl Hemler•un [ıolda] ve Franıanın Berlin elp•ı Fran•urJa Ponse 
l .. 1Yttinde -olduğumuzdan, piyasaya 
~kiııı olamıyorduk. Türk mevaddı Pıığ, ıo (A. A. l - Bugtın ırırllte· c ürtnu hlI' Ma(.•nr neıwı·alı nı 

FIKRA ı 

Elinde fUbufu, baıında öne 
efilmiı kaıketi, kahrıe peykeainde 
ayağını altına a!mıı olan adam 
ıeker iıini konuıuyor: 'Pticta· . d re loıült clçlsi ile Fran111 btıynk elçfal davet e lli 

fl.u.,ıyesı za~a~ zaman çok un Baıvekll Bodza'yı ıfyartt ederrk, Bıt Budape~ le, 20 (A. A.) - G "'ı:.c ral - Her ıey olaruna varır, ne 
11\...ı. la ecnebı pıyaaalannda adeta vektl H~d11 da beraberlfırlnde eldııau Usklıte Atman Manş&h GOılt.e'ln da\"e · yapar•an ne kadar ufraıır•an na-
~llllliyordu. halde Reisicumhur Ot. Bınea'i ıormfte ti üıerlnn trenle Viyanaya b -eket et· r·l ? v _, k t ı 

Tıı k . . . b . h l 
1 1 

t 1 b ... t b- Tt e. ..• .n.auer, ııme , yaz ..• 
rL._ ur müstahıılinı u penşan a • r tm ı n mıı:u!~ kotlırlr!fa ııılb lçtn ne- m'ştlr. BQtna raze e er u " avc e u· . 
~-ktırtarmanın iki çaresi olabilirdi. ler dilşüamakl t\ o'rl ııklarını anlatm ı lar yük 8tıtmmfyd atfetmektedirler. Böyleleri gözlerı baflı, bo•tan 
~dan birincisi Türk mevaddı dır. Dr. Beneı ı ~ tekit edilen fer.itfa BUndan b!r hlfta evvel b!yan~lh dolabına ~oıulmuı ve yüzünü gör· 
l>tidai • . T ki d hff d . l pek ıtır oldr g u u .-e altından "ıkıla•ı bulunan Genral Uık.ltse Stıdstl&r meı;e- medili •ahibinin : 
~il yesmı ür ye • ıa e. lf e• yacatını bildJ mlıtlr. ıeı:nde Mt c rbtanın bltau f oldu-.:.._ıu 
~ .. elr, bu suretle mtlatehlikten liüdetler günfillfa kaydediyorlar ( ı4rh11 .11 ü 11r.llde - Deh! demeıine göre yürüyen 
~ Paranın yalnız Türkiye içinde Btırllrı, 20 ( A. A ) - Südet Alman - Çüı ! deme•ine göre duran 
~'tiıı •aını_ temin ve. ~olayısile memle· lan ıüratle _ rö· ü ü ~ıyJına bışlamıotar- C h yük hayvanlarına benzemezler mi? 
-ta.._-:: 1111Ui servetmı yavaı yavaı dır. OOntlllu ı. . yctı Juıumu gkıdsr •etle Um UTİ yetin Hayatta mücadele kudretleri, dü-
~t etmek. ikincisi hiç bir disipli- tutulmakta ve lıa yıt iti mıutaka aıntaka 
~tibi lmı T" k .h t dd zapılmaktadır. lkt gnn ıarfında iki b!o 15 İnCt yı}dönÜmÜ ıünm'e ve iıteme enerjilni olmadı-
~ to d y~n ur kı racBa ma e-l kadar ıoaUIUi lı:ı y ilodllmletir. tından bunların inıanlılı deferi de 

' 

ı an anze e,tme .•• u suret e _ h } ki 
L • , •• b' Çemberln)'n'ın gorO~nıclert azır J arı yoktur. 

)tp ~ ecnebı pıyasalannda ıyı ır Londra :.?O ( A. A ) - Baıvekll 
~ ~aiaıi m&ıteri bulmak kabil ola- Çemberlay~ f'ün bülQa parti ıe!ılerlla Dün Valinin riyasetinde Ha~buki inaan, ~~,ü~en, iateye~ 

eli. ayn ayn rörOfrneJerde butanmuı Ye 20 ld ve mucadele kabılıyetı olan bır 
• Şİlladiye kadar iktidar mevküne Eyltll paTtemento !çtlmat hakkında iza- bir toplantı yapı 1 mahluktur. Ve bir gazete iıt• böy-
~ olan hükümetlerimiı.in hepli bat veımfıtlr. Am~le Partlıl rtlıl Sftdet· Cumburiyctiu 011 beıincl yıldönüuıü · le inıanların teıZ·ı.il ettifi efkarı 

theaımi tli ktal i1zeri d ler tıinhı ne netlee11 ırdlrllmHI taydı- nnu ber tarafta bu Y'l munzam teıahD· umumiyenin muhaHala•ıdır. 
'-ı• ye DO ar D e u olacıtını ıorauf, Çemberlıyn dalma raUa tullunaca2ı malılmdur Bütün 
~ duımutlar~ır. l~bede~ ted- sulhun raye tutuldutu eenbını Hrmiı· memleket bu büyQk gDoQ cavdan kar· Kütl•nin ar.zu•unu ıezecek, ih-
~-~ llı1UD1ş, saglam bir mali1e ku· tir. f lamıık loln timd!dsn bllZ rlanmaktadır. tiyacını bilecek ve i•teyecelı, i•te· 
~· bilhaua ecnebi ıermayeainin Ruz~elt'ln fikri soruldu . DQa ba maksııtla ıehrim'zde rl!! lyecektir. Onu fuzuli bir müdeahil, 
~-::" ~etimizde cesuetle çahımumı V•ıtııitn• 'O "(~. A) - .. JrHnı Valiıln B•jkınbtı 11lhndı bir toplantı 1 t b .• . J a ·d . l . b ~ L 1 • , • biltC d a ıı aeyrıncıe • ı en ıı erın o.zucu-'9!. .. tbr.acak onu bW..le tetrild blJOk 1J9f ıl d6a Rıf8'nmbar Ruavılt'J 1apılmq\ır. 1 opltnll ya n ıvatr d. t 1• kk. t k k k 
• ~· k ' iL 1 ikt ıtyaret ıct.rek Avrupa •ulyıtl bakkıa· ml41tlerl .,. f"larlalıiı~t cııer te~k· •u ıye e a r • me '1nca fO ,.. 'lft ec:le.ce . ~· ! Ye aaa• da fiklrlırlal ıDal etmlftlr. Runelt sul· ~111 rht •lır.e11Ulırl lttlrf.k etalılor ve 6•rİ, fOk köhne bir kafanın mah-

l'Qrld• temia :ecf:'lmı~tir. bua mulaafaauıaı ınu ıttfrlnl Yı 1apı- arıorumda oı ~ı:: ıtati ydd6nftmü kutlu- •ulü olabilir. Böyle oldufu için de 
~•kiye ClbD~un~e~ •neler il- '8cav.konl8JI lıtirak ·~ ~tl•de lama u11rltkfan etrafıada yapılacak it onların •ahiplerine camıa ifind• 
-ı ~.~ faaliyetinin ff~ ulmctfıtatfiı fiİllli l>tlttla 'dtTlttfeTfn feif rertlpaOelerdlr. Toplaı:ıtıda tlmdlden U•rilecek kıymet aıfırdır. 
~ toplamata bqlaDUfbr. e.,. arnı ,.,. 1• IJDI ıeraftle ~·lan· alı~ması llZlmrel•• tedbirler laakkında OL 

(Ara.r ı ınfll'•) 111 prt •\d.,_• blldlrmlftlr. tarırlu vertlmlttlr. Babadır O GER 

Yeni Röportajımız 

Doğu sınırlarında 
bir gezinti 

Yazan: Bahadır Dülger 

/Ju geniş ve re..;imli rö
portajı takip ed.e<'ek 

1
0/an 

okuyurularnnlz, Erzıın11n
dan itiberen llorasaıı kiJp
riisii, Cobatıd.cde, Kara-• 
kijs~, Ta§li!'flf/, Diyaduı,K ı-
:,ildize, /)o[jubaya:.ıt., Ağrı, 
lti<llr, Kara kale, Katjızn;an 
Kars ve Sari/,·aını~ı nzulıar
rirle beraber dola§ını§ ola
caklar ve oralann bu
g;i11kii ha!Jalnu, kalkınnıa 
f'aaligetini !JÖl'miiş ve Do
gzınıuı bulunmaz ı rtllit' gü
zelli/derini Re,1p·eı miş ola
ca l·lardı r. 

Yarın başlıyoruı 

Vilftyetimiz dahilinde 
bu yıl terfi eden 
muallimlerimizin liıtesi 
2 inci sahifemizdedir 
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oğud a rler Memnu mı 
satın alın 

tklada 
zi vergileri s· 

Tutakda ilk 
at koşusu 
bu sene yapıldı 

Taşlıçayda 
Atatürk büstü 

Bir derı ce 
terfi eden 

------------- Ye 
Hükfimet eldeki hükümleri değiştiren 
yeni bir proje hazırladı -...---- -1 öğretmenlerimiz 

1 
1 ViU1y .. timiı da f!fnda fıimletl aşafıda 

Çok heyecan J geç~n ~ yazılı ö~retmenler Ey:uı 938 d en ftlbaren HUkthıet, memnu mıntakalarda ya- d n ltlbareu verrl aranmasını dotr• 
koşularda ludkln da J bit darPc'I terfi etmJslcrdfr: pılan hllmt5k badellerlnfn tfsvfycut htk bul1Dayan vazıı kanun 1744 sayıll ıı:aou· 

1 i füıum Titldr &röyQ öt Mrv•tıt Do· kın~aki 1741 sayılı kanunun i'çüncü m_ad· nun 3 nen_ maddui htıkmQnQ tasrih ol· 
büyük ragb ti görüldü '.~r.er ( 200 - ~500 ), M .. rkf'Z P.JIRndö· dtsınl tadil eden yeni bir kanun proı~sl dutuua go e mal ıablplerlnhl arbk ~· 
1•utık, [Hu ıuıt J - ôted'enborl bl- ken r.k. Ôt Tevfık Böke ( 1750 - 2000) hazıılamıştır, zlyet ile fstfmlak arowıda geçen J11tıd· 

niol 'f8 ııt )' t:tfotirmc~t) ın~n1dı buluttan ı merkf z fsmetp1'şa ok. ô;r. 5,.ı~battln Ya: Askert m~mnu mıntakebtr. b kkıo 'a· det fçin ecri mhlf htemeye hakları ol· 
'l'u'akt8 olmdlye kadar a~ y l'ı ~ı y pıl· vı .< 1600 - 1750) E• ,;rırum Tazqfg-lli kö- k.l ~110 Dt"maraJı kanun11~. h•fncı nıa~- ~ımık. lizımrel ektıı dlr. Fakat, ıstıoı· 
dıll yokıu Her h ıuu~ta ol~wğu g'bl yD l\4. CelAı cım!Jll ( 1600- 1750 ), Er- d•s; bu mıntaka!ar dalıl ırıdekl ıayrı- lak edılen bir gavrl men~utı vazfytt 
b\l cn,~ttaı.te lı .lbn h sJoi h!r ot znrı?m Ergf ,,fs kövU ö~. Hilmi ş :rgün menkulmallnrın ls1 1aılak olunıııc.ğnı ve· ed!lme~f fçln bcıi$lin'n mal uıbfbl., 

ı 1 b ( 1700 - 2000 ), E·zu ·u~ Kur · z kö...., 0-~. ya bunların çııcarı !ıcaklarla mübad~le eu· hdlresl wart olduğuna g6re askeri 
daha ~un.tteo lrnı~ u \"Cl lf&tt ç ~ 8f 

1 

~u " ı ı k ı 1 , ı r 1tt.;.1 Naz m Aioşo~'u ( 1600 _ 1750 ) · E•zu- ret ye ıayrl<nen u malla? varilec~jtlnl memnu mıntalı: lardald aaql merıkU · 
Muzııff r Kuıa cıo ıo t;u ~eae ç ı mer t 6 • • ~ ı 

j 1 h ık hi ltt' ı' .. ~. •. ' ' rum Hını köytl ö~. Bedrettfo Ôzb!!k tasrih etmektedir. le1lne lıllmlA\.ten çok evvel vaıfff 
keıt\!!de bissett &t ' •n ıu · ıyacın 1 : •' '• ~· 6)1~,.. ; ( 1750 _ 2000 ), !rzurum merkEz t"m"t·· Bu gibi gayrimımlrut malla,.m fs~iın· eailmft olan klmseJeıcfen vazfyfit tırl· 
tert!p eitlAI bu t ·oş ı:s le t:ıtmtn etti. '\. 1 

• t'?ıi " h t• 
At koıolırı~e bir yd nbt1fl !labır ızhkla 

1 
.. ~· / 

:;; : ... : na~a ok. Öf. FeJk B Jga ( 2500 - 30f0) lail tıallnde bedıollf1rlnl n~ suretle ö1"· uden itibaren verg-ller aranmam•~ 
b h · j ' •· Tortam Abp'sor öR. Cemal KTZtlo~l~ nec· ğl 17 !4 ve 2595 aayıh kanu~la•la ıktlfı eı:lilereic tM vaz~yetten ltibır'-11 

btkley n bı'k ,b Y t •JUn ' i'I ı:.a: • , ~ ( 1750 - 20 o), Aı1<1t.!fll YRvı köyü ôi t~&blt o'unmu,tur. HIU'O. net, yeni p·ojq.' gayri menkulden lnt'fal rının kaldırıl· 
•uıtu. Merbıde 1lwoi1e kaoıu cmsah ! t ! Şebabtttln Er~Un ( 1600 - 1750 ), Oltu nfn muc'p ıebep!er lftyıhasında maddeyi masana muk:ıı.il kendllerlne h!O bir 
ıOrülmemfı köylü " 8 kuabttbdan mil· 1 İ ı meık~z ok Ôj. Mustafa Görsoy ( 1' 00 tadili mucip ohm stb'3pleri şöyl! c11 lzab •P.Y verilmemek duğru görülmenıektedlt: 
rekktp !_.tr ha:k kalı:ıbıhtı mevcutlu.! -1750 ), Oltu O tülU oı. Cdil Bllenl etm11kt~dlr: •Bu kanunlardan 1744 se· Elaa n bu kabil hildfs~ı:srd) mabktııı• 
itina 'iC tntlzamın ıüsledıaı bu 1uı~ ı d ı d h ı ı h'· dl t•t ~~-~_,,. ( 17:10 - 2000 ), Aekale merku ok.. ö~ YJ ııınm 3 üncü ma des( lsllmllk: o'u· er • ez ney me "um etmekte r 
mebaU1 ctdden ııö ~Olmfte llyıktı. j ı Ali ltnan Erot'u ( 1750 - 2000 ), E zu nan emllk n arazi SJh\plerlnd-sn l~bu B_? sebı!p1~, 1744 aayıh k1nuuuıı 09at: 

Ht,yfaanla beklea6'n at ko~u'arı · rum mf'rkfz G·zl ok. Baıöt. Flkrl Saygın emla'< vı ara~lye vaılyat edl1d f ğ1 tarih· ?u maddesini d ~lttirc11 bu kanuu P'' 
ıaat 2 de batbdt, Clçar kualaıdan dı ' / ( 4001> - 4'00 ). Erzurum m!'lıhz Du'tllu- ten itibaren vergJ araumu. Bu mü ıdete pal hazırbnm1şhr. 
at lttlrak ettığl '"ın yurıı cO t kırım~ ı . _ pın:ır ok ô~ Mesih Akarım (~000-2200), alt nrıl tahsil ofunmaı fıse gtri v rlllr.. PTojenin metni: 
•J11lmlıtı. liu miye miktarı 2.0 Ura ldl. ~ • _ .._ - --=- , 1 __::__ l .Err.u um mıırkez Pa1andôkcn ok. Boıö.t. Diye yaıılı bu'u1Jmattadır. lstiaıiak mu· Hük.6'.lletln tek tf ettl~I madde ,,. 
•erkeıın b•h•I rn";tcr:k bl ti aımı 1 • Oeh'IŞ Ô~ook ( 2000 - 2200 ), EizUtu~ am91Hlnln tekrnllfnden evvel, vuivat dıır: 
ıffp ulıı:r t r ·or.t ol a uru rlyıı.ı tı Dlyııd .n [Husutf] -- Kara~ösıııı h11va merkez Yoncalık öğ Muıı.lm Çddırcı suretryte, sah binin elind~n filen cıkmış • ıı · o sayılı kanuna mü!terıfd•' 
.ıundı uıım.t1ut ı rasde bo.luı ttıh11 lfs!nde !lk dt-fa Atatc ı k'ün betk•lfnl ( 1750 - 2000 ), İspir Fisll'lk kOyQ og. olan bir ravri:neDkul dolıyıı·yı verıı ackill'i memnu mın 'ralıarda ilttlJJIA~ 
edJlm 1çtu .uyh ıler n önuncıea ırpi· dikmek o~retl Tathçay nahiyesine düşü· Hus.yln Avnı ôzıürglı ( 1750 - 2000 ),1 aramıyı adalet ve h!kkacıiynte uygun edf mit olan gayri menkul emval btcfel' tlııi 
ılldı. E!l n ı y p&lnu 1cı:ıı oın• tay yor Koy t.rnlkı el bir.itti ile ç~lışar.ıık. O.t11 Ko.coJ.s kOyu ö4. Ekrem Gtırb'Jlu: bulmıyan vazıı kanun 1 Uneü madd ler'nln ıureti tesvJyes'nc dair olan 114' ~ 
ıtoou•una ıo tay itllrilk etti. tiaat~ meydan gctfrdlklerl millet b~hçaslnde ( 1600 - 1750 J me.c-..11 Çısğlayaa ok. hükmünün aıvklna Hlzum ve zaruret sayıla kau~n a nen maddesi ao.ıııd'' ~ 
lGOO mtatH ldi Tay koiuıund1& b~ıiucı.ı- llÜZel \e sade bfr kaide üzerine A~atnrk.'· Bı1~oğ. i'lusrtıt Öıgen ( 2000 - 2200 ), iör3Sfiş tır. Ancat ııyrla:ıenkul emnl ld şek:ıd~ d.,ğ ıtırllmlş ir: ·• 

11 
Sevık li.Oyıu .t'~anıu Leyli ısAııJJl ün bü ı?tih.ü d km'şlPrdfr. Bu münase· Kızuıum 1 ıca Og. Selanattm TopcSrtak stı.h 1plerlnden emllk ve arazUerlH v*zt lstlml!k ,,Juna'l emlak ve araıi .,. 

ı.tıJ•ll üg J«'i ncınU doLu ıı.aı ak ıuyı bette de SO Ağustosta DJy:ıdln ve Ksra· ( ı6u0 - 1750 ), Erzurum merkez Gl7l yet edt:en tııihten itibaren vt\rgi aranmı· bfplcrln,., işbu inıaı ve araziye 11~· 
aldı. l.Lu.ci yaııı had "" uaucıao~ kö10 ı:u mu·luı da ça§'nlsuak a11z!l bir öi Müştıka Eıteaao ( 1750 - 2000 ), Er· racağı tasrih olu:ımıkla berabar bu ka- yet edi 'dlı:tl tarihten IUbartn ıstııııJP 
Aıap al n ıı;1 r11ı..ıarı a a.ah•u:)tu. .td'"- t-ayram yıspılmıı ve ı-eccsi d 9 bir ziya zuıuaı m~ıkez 1smt:ılpıtıa ok. Ôl Neza· bil maJ sahiplerinin ftıt fşgctl ile hthıtak muamele.slnfn tı:kemmll tulhine k•d•' 
.aatıı:; a200 mltrv ıdi. ret nrllmfetlr. O tnn ııah'yey8 bağlı bat CımılU ( 1750 - 2J0ıl ), Erzurum arftılııda g't!Çen müddet Jçln hazineden geçen müddet Jçtn senevi yüzde 1>
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.Ba yıuı 
8 11 beynn ııll.rak ctu. bn' nn k01fe: h .. l"ı da gelmiş bu'unuyor- nıerkez Isn;ıetpaoa oıc. ôı. Hılıııi Ctmllli talep adebllecık.lerl ecri misli h•kkında beıabfle lstlm!At bedelinin hfzl, bil b'~ 

Blılncuı tı ŞtD..dln ~öJıU Abıdm \ıeıi. lımiı. ( 2\ 00 - 22~0 ), E~z~rom .. merkez Duın· maddeye urih bir hu. Uın dercolu ma- dela i!beten Od!!nlr. B:ı suretle vazlf~ 
ıımınd~il &Jr iilı, Utmcilt&t_ Mala1g11tü Knreköse Vali ·ı Bu·h~n 'l'eker kısa lupınar &§og. Abıı:ıııı Gun"y ( 2000 - mı~tır, Bu ıebep\edir ld mal ırahtplerl cdiimlo o!an tmtlk ve arazı ubfplertıı' 
Yu.ut'ao lll 1uayvilEll ~ıcu. UwU.:ıcü ı.otı.. \ ir nutuk söyleyı:>t ck, l öylüyü vo nnhlye 22vo) .E.rıu<um me.rkez Dumlupınar öğ fııt liıral ile lstıaılak arasında gece.n lst m~~ke ta~addtıın e;leıı tşıal dotı1' 

_ _ _ Nactye G:ınc~y ( ltiOO - 1751J ), .Erzurum müd ıet totıı ayrıca teri mlııl talep ye ·ı , 
ya~aı hayvaıuaııııa nn.naus sw~t ~oşu:.u mOdu unu t.J>~!k rHI. Tdf!tçııl Iılar, ki'\y- meıktZ Ycıys.et"ndı öt. Faurl ~rdur aha etmek.tt9:ıirler. :.ı ıJ ecri ~ls ,I verilmez. ,,. 
Jdl. !erini gt'lı l'eşt rmı k 'çtn, hl'kıkden bıış · ( 1150 _ 2000 ), .tiızuıu.a merkez Cuuı • 1 İstimlak_ olunan em;ak: ve araıl ,,, 

Bll Juııoya da 16 b&yvan i§Urli kıt. nabtyefore miHl ol2cuk bir ıayretle hurıy~t Ba~öl Cazım Gemaım z ( 2000 ~!na ve arazl nrg!leri tasarruf hlplerlnden ışbu emlak. ve araıl)'• f 
•ttl. lSuınem&ı uıun v~ aıı:a kU -.u uıc· 9a!11!yorJar. - 2200) t.ız~ u.ıı meıkez C a h t ve mu:klyet hakkıııın &!oğllrduğu Aaı z'yet edlldl~i tarihten ltibares "*'~6 

b ci k _ 
0 

u 11 urıyt me mükelıd 7eUeılnden b:rı sl olup elin arıınmn. Bu müddete alt verıi t• 
uro He li vo löyıu • hı oru ura- • ~ğ. ~uaye oınatmazofıu ( l750-20~0), den rayrl menkul mal, askeri memnu olunmuş ise ıeıl verillr. • ' 

1 aldı, Dö1oür.cü70 aynlan h.höill!mü. lzmir Fuarı i:rzu.um merkez Cumtıurf1et öJ, Hdml mıntakalır hakkındaki kanuni hükfün- Pt(1 j' nuşrl tarlblnddtı yorortOI 
~(li\UU 4~00 ıneue meui~de 101. Koıu· Ôıdı:ıı ( 2000 - 2200 ), .l!;ızuıum merkez Iere ıs.ınaden, evvela fılen, sonra istin- gırec'k 98 hükümlerini Millt Miid•''~ 
Iaı.n eD 11e7eeanlı11 bu o!du. Ko lı)ll 9 kapan 1,~ ... CLllllhwlytit öz, liıırıye Sezi'iD ( l 750 - lak yolıla alınan bir kimsenin vaziyet ve Maliye Vekltlerl tatbik edece~IP 
bayv•u lıuıa~ etıJ. Arap k"fu•Ulı.Ull U 2UOO ), B.zuıu~ merıu:z Cumhuriyet ot. tatlb1nden itibaren o ıayrl menkul dir. 
blrh el ~e ~ ı klnc,li&h.:.i lip yvk.ııa~ı l:.b N. zmıytt Ke kin ( 1750 - 2000 ), A11<ale üzerinden tosarıur ve taaarwuıı intaç 
ıık.ıp o an VbSI? ile al at buıaaa da Bu seneki fuar lzmire beş buçuk PJrDt.kaban öft. Kaulr c~.tiayıın ( l750- .uıeı intifa hakkı noı edimi~ olacatın-
lekrar iı.•ıfllilf&a~ı. lıu lwda 7ekUt,r- 2000 J, İııpır ma;rkez b. ~oğ. Servet Eren dau aıtık kendlstnd_,11 vaziyet taıibhı 

milyon lira kazandlfdl ( 200U - 2200), hplr meıkez öt. Rasım . - - · -·- - -----
ierlai savupmıJ•D bu ra~ıp ha)vı.olaı Duıadar ( löUO - 17;,.0 ), Erzurum Umu- H rtev Oğ. Ahmet Hilmi Oıen ( 2000 -
•D aıluayeı DB)'ta.k me·nlıııo tiOO metre lzmir, 21 (A .• A) - .Sekfzlncl Ent- aum k.O.)Ü ög. Ek.rem Atoıeven ( ltOO 2200 ), Tortum K sba Başöğ. Saffet G.i- Rtız(lar sQratf: . 

21 - 9 - 938 Nal 1 r~ 

bir mesafede b1ıblruad•D uçı~dıier. Al renuyanal İzmir ıua; ı, dun fuar sahmurı- _ ,ı750 ), Atkale merkez öt. Ha.ıt Hı- ner ( 2000 _ 2200 ), Tortum Şekerli Oğ. • istikameti: Şarkıtlmall 
nıyva.a r•lllkçe •taUmnoakı meaaJcyı ııa v.ırllcn blr z yaf,tten ıonrı-, gelelocek zaıcı<ığlu ( 2500 _ 3000 ), hplr Ahporfk ~ekj Kızıı ( 2000 _ 2200 ), Yavı öt. Nu- YOksek sühunet: + 21.4 
uıabuıık Veıuıl arkada bııak17ordu. y.I 31) Ağustostu r~ılmıık. üzere k:epıı~· Jı..öyü og. Omer Ôloen (.16ü0 -1750 ), rctıia Dcmırel ( 16t0 -1750 ), Hınıs Snhunet : + 11 ! 

Bu_hcJccanh ıt.7ır tııaaında halkın .aıetir. Kızar.an fiıbı lıtra altın gu· lspır Kaıakoç öt. Hasan Uıgen ( 1t00 - merkez öt. Kıd r Ulu' ( 1600 - 1750 ), Dıieüt sühunet : + 8.2 
tlddttUl alkıf.atl b1:1,1adı. Alkı1·nc1a11ııı.- ıx ÜJ medt.ly \'eıllmtıtir. Fuarı ziyaret 1750 ), tapır Kin öt. Zü1tü GIUtekio Hınıs merkez öğ. Haydar lıter ( 1600 - Ru' ubet 1 'I• 72 

at.n ten.huı •cıen ba7nn lwdc.n •1· ~denlerin ad~di 772.723 tür. Bu seneki ( 1600-1.50 ), O.tu merıez Ot. Rüştll 1750 ), Paııtnhr Enr-.kom öğ. F11zılbt\ Ya!ış: Ya§'ınur 1 
!!!_ciı. Kn)beıtiaı liu umandan lıtitaab fuar lzmire beş tuç1.k milyon liralık bfr Ü~mllk ( 1750 - 2000 ), o,tu ÖrlÜiQ Oğ. y•ığlu ( 1750- 2000 ), Toıtua Azo ı lfava tazyıkı (Erzorumda) 

601'~ 
.uın v,aır b111Lctııtı JabJadı. Bu .bıu cazan9 bırakmıibr. Yusuf ÇıfLOl ( 1750 - 2000 ). Otu Kar- Başöt. şuıuü Ahut ( 2000 - 2200 ), Pd • • \D~nlı acvlyeslnd•) ~ 
JoktJler aıu•a.da a.üııü.aıa ~d,ldt, ~ı, Fuar hatıra pullannı11 satııı da bü- nuvas ög, Ot.man Gnntr { 175) - 2000 ), sinler merkez ok öğ. ş,,mstttın fücat> 1 \ 
&ıayot lıü.cm htyeU bhlı.clt1lt Vc.zıre, ~n~ ıaQbtt göı mOşltlr. Adrdl 8zaldı- Pasinler merkez öt. Zskiye Ertao ( 1600 ( 1600 - 1750 ). Rııkamlar ter!t tdan ö!t .Bu 0C8 DÖbeİÇİ ecz81l ~I 
ikitclillf~cra:.tl~euı;-;;;p ~ nıtan 11lml'k fı.tcyenlerln acele etme-ı - 1750 ), Paelnler Çökender Ot lora·ı ıecmen erin eski ve yeni aylıklarını ıö.s- •İstaJ: bul• ecz nesidit 
nthaJlt verdl,.1 teri tav'l>• olunmıı.ktadır, . nim Ycrdelen ( 2000 - 2200 ), Pasinler termektedlr. ~~~iai!1131i~:=:~~~lll9._,,.... 

==================:::;========:=====================================================~~ 
altında idi, U~uen111111 ukadaıtan arası11- ııgarasını ıilktlt\etle içerken Dll.bbü E~- kabinesinde beklemekte idi. Acel0 ıı· 
da alika ile merak uyandıracatıDI ıın· bere k•rk yıllık ahbab gibi bakıyordu. 1 acemlllQ'lnden Çatladsenln eı~cll •:-.· 
m11tı . Hılbuıd onlar onu ba7ıet yeı:ine İrtibat kumaa.dıını emir vererek sı kayıyordu; kayıılarmı başkasııı• 
aıık soratla karııladllar. U On11ndın reçll: ı latmaJdan Ç9klnJyordu. f. 

Gavrllr.: hırsla yere tO.kQrdft: - Eve. Demont11j yıpılmıyacak, _Voı'k. _baş nı ,.~ırdl ve huııııd•~,b' 
- Doymadınız mı, 11r•emler; sizin Andrey yoıauo adımltırla lokantay ro tuk.Q:du. Bu.:; u goıen komiser dl~ 

yüzOnü.zden dat•lamadık. Köpet g-ıbl yiirOdll. / z'yade ecele etmeğe baılalll. ş·ıı> 1ııf 

Rom n: 9 

AYYARECILE 
Ra•cadan fBVircn: ~/HAL YALAZA acım. Şebriıı oto,tisü de gitti. f Volk motor faaliyetini 'f& yapılan k.adar en fazla s: ıjycrlcrle teın•• 'ısıf 

Andrey uçu~ latlbalarıuı muhakkak uçutlann mahiyetini kayda mahsuı lls·I ve oıılardan ilk. uçuşlaıı haklı.ınd• ıJJ 
- Batı eılt\r k..Gy&ıınn oıtOndeyb: Andrey uyuşmu4 f lltı lı i cfuıturu· bldalne anlatmak istl1ordu. l teye k.uacı, program d• bilinde teknik ranl.kla d:>lu tafsrat dinlıdfğl fçlo, b~f. 
Mıklna, koıulmu, bir at sribf, mUte· y~rdu. Yorgunluk bhden bire ÜftQae RiiJ•da imfı gibi, bulutları, g-uro\ılu ı uouı dl7e iıarıt verdi. U~uşun t rerıu- UÇDfUn\lB aksi taraflarını biO ıautıı~ 

Yoaoıı: J. RAHlLLO 

madiyea ırcenln k.arol:Q'ıııda lllullycr· ıoktn ve 'b.~bı ~~r:ldl. k ki k ve dOımenio hı zını görOyordu. Fakat abndan bahsetmedi. - madı. Nazın itibara aldıtı ctııet '~rt 
du. Ke ik k.urıunf bu'utlar a• asara tay· Jıt~lıe r tb n ~~es 1t I san d I 7 Andrey unutuyordu k.I, uçuşlarda herkes 1 Hava kuvvetlerine bir ço~ yeni ele- kendlıloln hırpalanmıf ~atlle sfl11 
yuıyl arıyordu. caıaan r 8

1
t1 e~ı eyeld er ye a ~ · kendi lntlbalarlle alakadardı. Kap kere man alınıyordu. gürbüı: ç Gcuklann demir iJ>I ııbb' 

Volk, mekln•Yl hafif bir inişi~ 1a. mış kıvı'cıw ;'ı: 
1 

p;rı ~~ıyor ve ~ t z ıkendtıl blle tayyare uıeydanrndı uçuı · I Andreyln kıt11S1na G·onzl neft oca~- araıındald farkb. 0,/ ıivordu Uzektan, fEbrıa üsttbıde bafıf lnrpıyf"rdu ~ şareb ışı arınıt ya '· taıı dönen arkadaılarınm yüzünde dal- !arından lrakliy Çtld11dze isminde, Kat Fakat komiser Çakla<fmyo ıs 
ı · "" · Sür;Iü Noel ar.acına e r z yen ayyare 1.,, b 1 ı Af kOJU renkli b tıale ıOıtioOyordu. k ta' d 

1 
- ın d 

1 
gıo ... ve ya ancı ık lfadeıl okumuıtu. kaayalı, yeni blr f,rka k.o.mfaarJ gelmiş- bir uçuı hazırlanıyordu. oY'. 

- Sanı f)I oyun yaptım, ne der· ray;t a'!3 dtan • e;' a~nk:;ekn ::k:~f; Çoğa verilen ulamlan oenpıız bıraka-ıtl. Volk maldıuı1ı uçuı sıruına t ~,f 
ahı? rort u. : rryl 813 1

d
8 1

1 t bah~e Sah. nık hala uçuşun ve bin'ıte htvsett'ğl he- Teni komisere tayyarecllJ"'I bfzzat k.en: •our, h~le ırnin canını 911t•' 
n anıma.,a ça 11' yor u. ş e , - t 1 1 l d b 1 ti 1 d d iıl ~ cU>• ıJ AndıeJ laatd.J: d k st 1 dd .. de aezen yeeanın es r atın a u unuyordu. Volk aOstermı"'e karar verdi Volk bu aam, ı sm eQ . m;. diye d~-11 1., ır 

l 1 . nfll e or e re oa ıyor; ca ~ a T d""' ki 1 d \ • • • f T b k 1 K tıet ~r 
- Dolruın ben de lıtıa'ı:lo b tt tınlı kalabalı1r. Dii"' a~ ların pencerl!lcrJ da- ayyare 15~r me na arın yanın • ıurctle yeni ıelene hem tayyartcllik ayyare are et ett • oın_,, ~ ~ 

uamııtinı. vetkarane bir suto\te aydınhıtılm ştr. yer _alıyor, motor, içinde kaJan benzini- mealeğlnl saydıracak hem de bölilır ku- ' retl tak tığ• baıkasına a!t rozl~ıd'i 61 
Saldın, karanı aın aly~b kadlftui j · Volk tayyare meydanı üs.ünde bir nl tukettlkten soora du•uvor; tayyarrcl mandıınlğı fş'ne burnunu sokmak heve-1 nunda zıplaY!~ ~opla~ata baf tJi~fll 

nıeılndeD kırmızı ateı l:~cell ;lbt lrtn kaç tur yapt;k.tan ve lntcell yeri ta- yo•g-un, at•r hareketl~rle kayıılarını çO-ıılnl kıracaktı. 1 yandım g-Ozıuğu yerleotirlrkeO, tJJ'"' 
aıır atır ıl\ı ftk!enlıordu. l yln etf kten ıonra indi. . zOyor ve yavaı yavaı bu dünyaya av- Hafif bulntlu bir g-ünde tayyara mey- taraftan mak.lnaoın topraktan ayni 

Tanarı karmm ııılJ ııoerık ıtbat·i Andrty kabineden çıkında nyuşmuı dı::t ediyordu. danında top\andıl r. Komiser acemt par-, kolluyordu. f.ı 
ftUt yıkl11~oıdcı. · ııaklarllo "o'tu. H~ ;vükHkllaUı tesl!! t Andıe7 do 07111 bir kea,ra kildi, maki r! baohaıw lllkliyordu. V 1k ( Arlıctıt "" 

1 
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[?ış SiY ,t.S 1 

Südet meselesinde 

Çekoslovak 
arif sin mi 

BOGU 

~Cni bir safha (Baı tarafı 1 incid• J j hareket etm'şlir. A almd er maba'il l:u 
ve komtu devl tlcr araı;mda ıulh tıme.c- se ~ahd hakkın.da kclfüniyet muhafaıuı 

Çekoslovak Ba~Tekill Hodza zhl ıı.d bulundutunu söyl ~fiti. 1 etmektir. 

l kabine arkadaşları ve Cüm· Südetlcr Alman Ilnrlcf'-'• t azırma p a- h'' k,.... t i i .. bı ,._ n . • J 

1 

r. U u 'lıTill' n n C C,'n 
"':1şi Ben•ı. ıle ~örüştükt~n ıon: biı• mektup verdiler p1 ğ, 21 (A A) _ ç kos ov kya 
Sudet ıehirlerıode yem yenı Bttl!n, 20 (A. A) - Dil.• ö~fed n bük1lm.; tl draıı s u.t 19 dn Londrıı , Pn-

~klanmalar bat gösterdiği sıralar- aenra SUdGtlerl temsil eden t ir heyet rh va dftc'" alA\uıdar h ü\' 1lm ntl re cc
dıha yem yeni müıaadekarLkJa- Harfe ye Nazın Fon Rlbbontr op'ıı zlva 1 vahım iönd~rm; ir. Cevap h'r r.ota ş k· 

ilıtiy d d .. dü .. b. li'1 ret ederek bir mektun nımfttlr. Bu llndo o'up, baı:. rlmı n p roj dle rl izah et-
~ ha e en or ncu ır P mcktubua ı:ıuhtnlyatı he Oz an!at!lmrt-1 me: k.tedfr . 

' Hırladı Te Sildetlere: •ctır t ı · _ . . . . m • . • ısunu ı Ez r l e Frt rsıı ve eri ız tıl 
• l :- ~h~ b~ son . ttklifı1?ızdır, lnglltcrc Berllne blr Lord çllc:ırt tekrar B ıvo lll z yard cdrrek 
~il ılenye KJdemeyız, dedi. gönderdi htkiimctıorfnfn nr ktal m z J ı bildir· 

8u teklifte ıu eıas şarlar vardı: Londra. 20 (A. A) - B!r ı .... mı 1 
mi t ir. lC• b ~e l urun ü•tlrine tekrar ıd 

" l - Çekoılovakyada yafayan Lordu blr tayyne ne bu ıabah S.ullne ı~kereyo b~ıJam'i ır. 
~ milliyetler, htr ~eıit umumi - .. --

"-.t tUere, tekmil sıllfusa nazaran Dört senelik yeni Çın Japunvava 

a 

73 Nakleden: S. A. 

anlı cariyeyi 
ir daha kaybetti 

___..~------=------·----------------------------------..... ~r, ı-i dabiiinde i~tir k edec k- J J 

~· Bu niıbet prcnıipi memuriyet- sanayileşmeplanı % eri tedbirle in Deli oi bi ol caktı. Fakat günün 
~ baı~kı, hGkii•etin iatişaıi ko- O 

~ daim1 komiıyou Tesaire ıibi (li r akılıd D deva•) t tbik ·ni istiyor birinde yine Basrada buluştular ve 
lt~Ullere de tatbi" edilecektir. vekil c ili Bayann verdiği mt\jcle- Kf 

,. 1ıL. ~ - U .. umt asayıı ve iaııbat • · ç ·n Baı•ektl mur.vloi Çl!ng. nır artık ölünceye kadar mesut yaşadılar 
· rJ . i hükumet emniyet te~killb ile de o faaliyetın hır muhaHaluını mHl•tlu c miyoU ki t b\ umıa iliğin• 1 

Lı:~a ) h 111 · t tec: bulmakhıyıı:. ç~klltt bir t larartt J aponyaya kurcı z~c- 1 ~ rma , ma a emnıy• .,· • -1 _ _9~lda bıılu"UP bu ~·~arayı . 18J· .ı•._o~~·~~_!&!!a [ sOyJemlt~m _Y~ _ıOr 
b ( Polis ) temin edeceklerdir. Bu münasebetle şu noktanın da rl tıdoltler tdblk rd!Im~ılsl 'Y mtllctler red nb r, caıfya ile Ehtı .. th 4tl kaalıaı• dQnkQ faabatta ettim. flenl l'BDo ·eski 

'il 3 - Halen mcri olan dil kanu- tebarüz ettirilmesi lazımd!r. Bugün ccmJyetlı;ln Ç lcG maddt "yardımlarda lr1a' rlerf e kırıı o1
•• ba lr:J.du tferlr nihı•tn• v;rd'ı.0.-Hıtti ılzleri ~ıml, 

lı ttdi) edilecektir. O suretle ki d d t . d'l kred·ı memlc buluoısıas nı talep etm!ştlf. şt ve tıh• Ueıi•• vı ıadakıtlanu oulkua:ıe oe ortalr ettiii:' Amma ııe ' ra-
,,. ~"'- 19rıırı an emın e ı en • 1ı yran el la • Da;lalısln rOateı ıUll :>1yımkJ. k.ıder böyle fmfı. Seva-tun ı• 

r_;'->, Ruten, Macar, L•h dilleri L • 'kt dA b" • . . t h . , A Bu hlrrafın on ests1ı noktalarını kli"I ı:ı - b t Lt! ttll 8 t d k b ld Şl dl :t'lto ı 
1 

ak ıcetıa ı ısa ı unyesı ıçın a rıpıı ar y H • n • 11vvucenı ı a .. r • er. 1 or ı u ay o u. • ben 11 ya-
~. ı ovak dili ile mnaa •İ tutu ac - bir tesiri haiz olamaz. Bu kredi ile, tınfn •~fyornz: l'!uzıdan nara HRthnt tüecır B t· Hyım? Sea ıoy;cde ona r6re buetat 

4 
Şludlye k.dar Çin Millttler eomlyr- t~tlt dıllkar.l ıdrın hal n ııhvallni ıordu ede)'lm. 

'a i - M~Jiyetle~~ ke
1
ndi ke?di~e- fmp~r.ıto~luk . z~m~nında ~ış~rıdan tfntcn ıncak l'!Jace~t btr '1 rdım aör- f) a ~llf!nd a ı•ç nlcrl ı.nlattı. Dadl Bunun heri•• cariye eu cnabı "'" 

\, darelt:n prensıbı. kau~ edıl~.ış- temın edilen ıstıhlik kredilen ara- ü;tQr. Mlllctlcr:c•mlırctl p?ktroın Plad- ki: U: 

\. ~cak Kanton sıstemı dabılıu- sında çok büyük bir fark vardır del ri tımr. m~ıı falb~k edilm'1mff "e Çlrı , - Eno'c• •• 8r.2d&t ı•hlrıde - Ôylı fae bendı ıu tek!lfte bula-
1acatım.(Benim foln bir ıufye lafa et
ir. Bur1.ya 11•a-lllmfn ı:amına bit talıılr 
cııdır, üzerine bfr sanllıka l'oydar. Bea 
{e ltıkata çekileyim Ecelim ıe'fp 6ld1l· 
tnm uman, beni de oraya defaederll-

Burada alınan para işleyecek, L.ar J Jpon lbtll8.fı hakkında konHy:ve As m· ıınt.v müraft h yıpyndua. tyl pa•ıı 
i: .. L ·ıı · ç k ıc a•amyordum. F t&t ıenün birinde u 

L "'"at Südet mümessı erı e os- temı·n edecek bır· mevzua yatırılmak· b e tar f ından vcrllen kararlar til ıaht-~-ıt ,f r az nnda lttt bu Çinli carlyeye ra. t 
~ hül<f\metinin « Son ve kat'i tadır Binanealeyh ödenmesi içi:ı uı n ç.kıırıl am!tbr . t Till ın r o .. u eatın almtk fçin batın mı 
laı: ,. olarak ortaya sürdüğü bu · 1 , m1:-muık.ü ~t•d~tum:- Nıbayetbh 
~fl · d k bul . . t memleketin senet menbıılan zor an- H'\\rp bir s ntd n t zln Mr ı.ı=:ıırı..n · • 
l:a."-:'' erı e a etmeymce, vazıve . . 1 • in b rye uhtaç kaldı • Bllu • üHrfn• lı. 
~illli . b. fb . d. İr mıyncak kurulan tesisler hem ihtı- iın bor. d vıım e tl!lek t d r J porıJarın car ly yl san ratwıta mrcbur oldum 
la..-~ 11 yenı ır sa aya gır ı. ır ' • nı•;hı-.. tıiı bir r- ı..ııd' ki hllcu J· ,.ı Ha•fmt · 1 b ~ ı~tan da su·· det Almanyasında yaçlanmızı temın edecek, kem d~ ., """' ,_ ıo .... '.im d J:I alr1 ıı iLI blıı altını koynu•;. ., carıy•n D Q ırncanu ~·· 

Ü bl 1 '" k k d !tun " l ı ı F ı k "ı11l etti, h•••n bir tekye ve tDr"'- fa· La.. karı ıklıklar oldu. Müzakereler kendi tesiı masraflannı faizlcrile l 1 D ~rea IH ıı,. ~ n n l'C çocu~ v · y"lrlaıt.rm ;tr• ~kat ~ r gb ço yır YW 

~it b' f . . F . ki d. ıtuıtne nr1tlanına1J~r a rıcbtp oldu u ıl- tıın o'd cı Q'uoa içto, f0z4mın ıu,., b r vı . ''~ettirdi. 
. ar çıkmaza gırıcce, raDsa ve amortise edece er ır. ' - k 1 ·aa lH'·• aır i Orada uyuy.-p kalmı D'tar tıraft .. BP~dath delfkanh Ot 
ijtt • • b b.. .. 'ddA b. bl 40 ml\yor kl;td yerslz ııı m· ş ·c • ., 

ltL .. re vazıyetm üs utun cı ı ır Bütiln zikrettiğimiz şartlar dahi· 1 m S ıbıtleyln göıünü açtıta• za1111t•. rO•, Oç r•c• aahlhle bekJedfkte• IOllPI, 
~ •lah'l pd korktular lıı- SGfd te dUfmtl l• r ıHr. 111 rör 1 ? B•n •Y t ko k im i•laı,.. ·o·dowcu ıtııı llmına bııka bir lleGl 
~, b 

1 ~~~ • enb 
1 

F • tinde iÖrülüyor ki Celil Bayar hüku· Mll'c ler cı:ımlyı:tlndr.n Çlno derhal 1 1 ... 1 ı ı taba a•ldl. G•nılde~ittr ıu va erı-L al· Q•tve <;em er ayn, ransız . . ıı ı: , keynum a. ı tıc nı aım1111. c -

~"6~tinin rica ve ısran üzerine metinin dört senehk yenı aanayıle;- yıudımhırda bu1uomıunnı v mütc"avizc Hıışt 1 uı cı~r d l!kuı:İnmı bu maca· nak fçlm fellre '91ktıb.r. It•ğ'datb deU-
~t k Ik ak H'tl l .. "ımcie me pllnı mem1eket hesabına elde 1ı:a·11 Z" C t tedbl-1 rl tatblk etmek fu · &s1uı iş ti c • rozicrl y~ılıı.ndİ7 -- ~u:h ~•nlırla gGrO,tü . Met•r bu r"ml 
~ •e io:~ra a 

1d:::üv~or:aman, edilmiı büyük bir muvaffakıyetlir. tfül vadf iol yııpmrsını talep tme· tı· - s n m rz.k. etmg evladım, defi, 
1
• Bısrıya a-ldl1ermuı. D~likınh dt a-e· 

,.. y .i. . d w , yrz I' n•a !! rı co ut u 9ocu2um yok 'l ir• btndf. ep· Y fırtınalı bir yoleuluk· 
\ ı BaıTekil ve Harıcıye nazırı Bu muvaffakıyebn yapıcısı euer~. · • 1 ' lı h ~ h d ten ronra Bısraya vanldı. l.o dr B ynelmllcl nız m n vı sDlhun ol tur. u ııe l m ;m :ııına, m • ı.· 

1 il aya geldiler. BatYekilimize millet adına şükranla-
1 1 

ÇI r y tio'r • Bıfdıth , ... O ıehro çıkırcı, ilk iti 
h_ lllgiJiz Baıvekili 20 EyU~lde Avam rımızı bildirirken, Atatürkün izinde dille~~ kadartnt cf"''ni ~~h faza t~· n~dt"mel .l ., .81r ~ f .rün ~öyle s Yk ve arta tllecar Haslmf7i aıemrk olda. Bir çok 
1' cı uı muı: ı.. t 'f ·n mu ·avcm~ " r uhmetl•f den ıoııra nihayet uadıfı eyi 
ıı. laında vaziyeti anlattı. Fakat daima Heriye kocan genç Türkiyenin 

1 
d ne~ft Y• ıU ur lçlnac f'çtf. llfr ıııbah ~ or üztı u ur b 1 t b ,uldu. H 1 şfmf ile karfı kırııya gellrıot, 

l., '1cıaaı kadar biz Erzurum da 1 k . 'kb 1· • b v landı v ı· . rem( ıno r iman utramııtı. ö ~ er bf it ~e • • a , • para ısti a ıne ınanıp ai g zahir nııJra al ak lhım ra!tyordu 'r rlnlnln oyun1anra urıldıfar. Bıl-
~ ~ kamarada neler ıöyledi· mızı ılSyl,mektcn de büyük bir haz MlZ • H H Kk ı ft'•I rörmı.-k if'n dıtarıya O k.tı. tdlı delikanlının 1 k ıtıab cttrlyeJI sor-
l 8arenemedik. Ancak şu anlaşı- duyuy

0
...... ~ u meyanda Brldatlı delikmnıı eu t•hrr 11

•\'. o'du. Hıılmr de oJa~n biteni anlattı 
'1~ L: •..... <tno lttkı, yanı•a ltfr adım ka-
~ Hitıer bu mülakatta Südet D o r. U Sakin hayat '1'< ııb. Fakat 1 hrl rörmıt, tfraıda ırak carfyenla itikafı çeklldlll uvl-· 

. . . . • . • . eli maıılt makn~ll• ıabUdca uztklıı ı-
'' lD halledılebılmeıı ıçm İngı· lk' memur iılerini bitirmi!lkrdi. ıxıı,, l91rlluc doa·• i•t tıtl. F.ıkııtlbu re &Onderdl. 
~. lf•ekiline bir teklifte bulunmuı· O ü~de ok orulmuşlardı. İçlerin- • ınada bo~Jen • iyi • ... r ru"Eflr çıkmış Dellk.a•lı ile cariye tekrar blrbtrı.tt-
) ~ teklifin mahiyrtini de bilme· Milletler cemiyeti g .. dç d'k~ otdatarıda•, ,_t hre çııtrnlarıa btapd dr ,ı bu:ancı. '. ••rmaı doıa, 01duı1r .... 
' den hırı c ı ı. gg ıyı dOnmusler ve g~ml de Jılkenle ılnç1erfodea atlaştıJar. O kadu atlat· 

k . d k b b l..a ı k J l ı. kl t cılarkf, banu aö;ealır: 'i seyın e - Bıktım artı u eıı;ar ı r n rçarb. uıa ı~m11 ı. • 
' ~ -~ dDn ıelen telıraflara gö· Qfl hayatından ... Şöyle evlenip bir yuva Btı~dalh dellkanh tekrar ıımlJ• - Yıbo, iaHnlar b!rb'rlerfae .._ 
'L .r•gdaki loılliz ve Fransız ae- gv •• zıı· toplantı kurmak .. : dinlenmek ve 14kiD bir ~~·~. ro~,.~~ hlle_ l•dlği ~~n, - gemi· kadar Atık olur mu imi:? DJye hayrat· 
~ ç . . yl yarlade rf'r me1lııct-. bıııaa geleli l•r içinde kaldılar. 

\ ~ tkoılovakya Cümhur Reıaı .... . -~- hayat geçirmek istiyorum. ou yenl Maket karııs ı sula .,. fer1at etme· Onlar bc5ylece tekrar buluştalıdan ıoara 
b..ı "''k6aıcti nezdinde teıebbüste k Öteki c tvap verdi: ğı va a ltı.••ğ'ı bıı!adı. Haşimi sOzünQ tuttu, zaviyeyi kındllorl-
~'1 ._ b h•'- 5 d çı·nıı·ıerin Japonlar ha • G ı , d ttı H ı t ·• b ı 1 d ıbtı ıa b ı - ~ •.:, u wt.Ometten il et _ Haklı~ın .. Ayni sakin hnrıt m yo •H 1Yln11 e . '' • ı e ne ı •ı • ı, ne yaf n n11a •pı -

r.J Lt.- ltrı lehine daha buı fedaklr- kındaki teklifi görüiüldü ihtiyacını bende hissediyorum. cariye Buraya va· dıt~'· Haol11i dıdlkl: nl de temin etU. •oylece eüınleal OmO.r· 
to". ~td - EJ b n!m can1em, makndımı• erlahı sonuna kadar rahat •• •u•t 
~ ~ • bulunmuını istemişlerdir. C•rıcvre ~O (A. A) - Miilctltr ce- - Fakat sen evli d gil misia? yqadılar. 
f. )'-! otlo,,k Cilmhur Reisi istenilen •lvıtl daimi l: ı.seyl di11 hafi bir top Beş senedenberi... İl hiıarlar B~şnıüdüı lüğün- Dadu hlklyeılal burayı kadar u. 
, ~· _ftda1'lılıfdara beıılb nza glSı- Janta yaparak J ·poalcr llakkında Çl rı lt· latlıktan aenra dedikt: 
~ ,~ deiildir. ltıln teklifleri 2uc:ibbc• aua yHHID s bep? de tnyln ve tahviller: - Mdlttk"raltlm. •t•r •'ı'ft clı 
~f ~ ~rG16yor ki, ÇekosloTak •esele- 17 inci mıddu'nh' tat~lk tdltmetl ~. içkiye çok düşkündü, mütema- Kn:ihnmonl İ ahlaarfor mtlıtftkll mü· blrblrfnlu karıı olan muhıbbttlaiı b• 
P'.. ~~di bn. bil• • b. fh rarlaıtırılsııtır . Y:m:UI a!HI ~ ctlıı:dııı diyen içerdi: dnrlr ğQ ar.tef ,ube,ı Ami ri Lütfü tırJan kadar derin ve kuvvetli ise, hlo mtlte-

ıır uı tun yenı ır ıa aya L ""' • Erzuruıu lntıl11rlo.r B•tmüdt1 IU""il &atıf est1r olma! ÇQnk.Q behemh ıl ••ramım · 
b k•n•"Y tarafaıda~ ' tl!en -.mrar wu ... n d f • 

)'-l uluıımaktadır. Belki yana bu dnl;t'e"• bll~irll~C$E n J po\"ll;ra da - ~ apma, .e~me, zarar ır, ~· şub si A nlri 'ğ ne, BıımOdnrlük sicil ve mı ll o'urıuauı f8 vils!etı erıral•b. O.ıaa 

~
~ 'bt '•fhanın iç yllzQnil daha 

1
·yi 

1 
k J . 

1 
k bul •t landır, dıye kcndısıne candan nası- vrak ş ııb@ıl memuru Mtts'af~ Jş ldn içtn :utık sen bura!ta hl9 durma, hıma 

tı'9li~at yıpı ıoı tır ıpon ı.r a " h d lı b · Isparta fnh'nrlar sııtıı rneınıuıux.uaa, t>eyuderuıı yanına g it. Yahuı ıua bir lltb·1 nt e enlere ep şu ceYa ı nrı· ~ 
~ l'fitı ı cctiiı. tiklırl hkdlrdil 12 16 ıncı •ıddelt r yordu. 9aşmUdOrlük sieH v .. cvrsık ıubail me· nas!hlt nraaık hterlm, Bcyu1.a ile bu-

~~ er ne teklif etti?Çemberlaya bb·k clunacı't', olmedildui taktirde 17 w. • urıu2u011da Kttt~byı eık.t uhş memu- uıtatun zamu, inmen k':ıdinl kap•p 
,/ ~- '- lcamara1ında ne ıöylcdi? Çe- inci mııdde eras tutulacaktır. - Ne yapayım birader keyfim· ru uı~met Bılgln, Ba,mfldllrltık mubata· l[OJf rme 1 SSılerlode, hıuketlerlad• 

:"llo den içmiyorunı. Derdimi, ö:tünlüle- za mt murlanndaa Z yaettln Kooh•sar dlk-at,ı duran. Son d'rcce tcıtblrll ol. 
''lil1adan iıtenilea yeni feda- rimi öldürmek için içiyorum. t z'a gOlQ mu!ı faz müJiirlü2Q m9mür- ÇünkQ kadın klsaı ed•p ve terbl1edıa 

lı 1-r iledir? Henüz bilmeyoruı:. Beynelmilel havacılık S d 1 ugurı a. onun yerine de Yozgat ve mu- uzakle11r11, onuı sötıbetladın ttlr leı· 
'1tr or u ar: • h at za memuru Naz :n ta.ylo va nak.lı:- zet çıkmız Fıttt k.ulıa ı•yat tatlı ·n 

""-• •ede olıa, •eni müzakerelere ~ f .,. 'ÇıJ I a.OB erausı - Bu kadar znmandır içiyorsun dl ml~lırtlr. nrlf ktnUfUf'Q VI terbiyeli huıkıt • 
~ llla.k lateniyor demektir. Eier hala öldürdcmediıı ını? derae, "Ona doyu• olm!lı. M~ıbur bir 
~. 'tftr de, kerhen de olsa, bir aıa- Nnyork, 20 (A. A) - Be>:"dml İnhisarlar BaŞlDÜGÜrÜ söz vardır: Kıdtn glıe' o'dııta kadar 
·')'a ıl•l b vaoıhk kenf•rauı 1 Tf! ırlıu svrıl Cevap v•rdi: eh~lkı da gazel olar.ae, hı11nın 61lril ar-
~? li Yarılmazsa, arkası ae ola- de bu·ııda toplınrcak.tır. Koduancı - Cen:ıhet üzüntülerimin mik- avdet etti tar. Eğer ank saratlı, aksi tablatıa oıku, 
~ erbalde bu yeni safha, l:ua- muhtıJıf m.ımltktıtler tayyareci iğinı roplan o kadar kuvvei:li ki ... İçdi- On gll ııd nb~rı Alt. tuzlasını tettiı erkeğlne dil nıatU", kötQ ıoııer 10yl1r1e1 

''"tillilerden çok daha nazile ... m~uup 200 den fazla m·nahcas lştlrat ğim rakın111 içinde boğ·~lacak yer· cd n lnh sıı tar Ba,mndn•ü Sıı.flat Klhya böyle bajat uıın ıürmıL 
DiPLOMAT ,edtcektlr. de yüıüyorlar. 1 oğ?u şeb l~lıo dOnr:ıü~tlir (Arkua •ar} 



em 

HAYAT VB SIHHAT 

içtiğimiz Su 
liu ııcak mnılrnde h•r gO.n bardak ' zuvlerımız gQndc 7300 ile 8000 ırım ara 

budarlc- htm de yudcm yu,,um df ğU, emdn ın çıkarırlar. Bunun iki üç "ltre 
bardetı bfrd nbire dikerek lçtl§'lıılz, het· Eİ:ıf J"hm: başına nılda verir. Bağ'trsak 
&17, hesapsız suyun, yllhot şerbeti rdeki lar hile hft:ımı tamnmlam"k l~tn sründe 
ve ayraalardaki suyun, ~ücuuumuH gir· üç litre kadar ım çıkum1ya mtcbur o 
dlkten ıonrn ne o!du~ur.u, bilmem, h1ç, tur'ar 

dütürıdünüz mu? Biz o ktıdar su iça:ıedlğfmf:T. ha'd 
BQyük bfr kısmı, ı1ıcaklHda, ter o· ralnız h z m clbrı.zı o kftdar suyu ı>ere• 

ıur. Bir ku;mı oa bıtşka yollardım çakar. den bu'.ur, diy <:Dşünebl\ITitiniz. Ynk.ıı 
Yolun yerfnl lrıt mini çocaklar bil~ yediğimiz yemeklerde de ne kadar ka· 
kl:trler de ifCQ kabuhi!t etmekten kor- tı olsa dalma az çok su vardıt. Bund11a 
karak; zftYıllıI r, su içmekten ceklclrler. baıka vCcut ftı1edikçe getıe u basıl e
Suyıın eakt ğa öt ki iki yolu Ja, !ab 1 ı der Fakat bunların hapılni btr arayıı 
ılz bilir ıiz: 'l'etr:-tfUel Çlkn, b ır d retlrip üzerin~ fçtlQlnlz anJ u da ll!ve 
bafuuklnrdıın. ·· ets<>nlz g ne , .Qcnt fç~rlslnde ff gören 

Daha mnhlm o anl, ıuyun Q%1ndnn ıu:yuıı m1ktnrına varmaktan pek uzakte 
girip de terle yalıut üttkl yollHdlln cı kı:brıımz. 
knıcaya kıdar vfcut tçh d-: yaptığı 8 fçttgtmlz urun vncudumuıu idare 
yahatın tafsilStıd r. 1 • ki · ı \r- d 

h tı ·ıı. ı . 1 icc ı"'ı b'li· e:tt ~ nı sanms çocu ut 1 o ur. uJu u· Bu ıey ıı n ı 11. r.ısmı y -1 • 

alr. Alı:r.da durmadan mfdeyc ı dikten muz u ile işle-yen kalorlf6rlno tenzer, 

1 ra orada d r~ceııine kadar ıız v6ya ' çindekt ııu •devridal~· yaparak dola· 
~ krıhr: SS Ua 4 erce ara~mdnys itr. Bfzluı lçiwlı su, vilc ·dnmuz\fa iıle· 
ıneak yedi, aeklı . ~ıktka. Bir o kadar yen suyun aıtık I~ yııramıy!n ve çık 
da b 1 arsıklarda durur, Fak.at bu ·~~k ması lüıuwlu o!:ın_kı ·n11nın ~ Y rint, dol· 
olunca w!t!edo ve batıraak.larda kadı ı . 
mildd l bc!!öen hemen iki mlılfne çı~lJf durmak içlnalr. lşi lx ) nlmz lçllttmlz 
bunu da, ıüpllafz, hatl'lı·sınız. suya kalsaydı ya;tyamaz.dık. 

S yabatın bıı~ruklardtn llonrskl Bundan dobıyı tabıat fazla suyu 
kı.11111 biraz luıranlıkhr. Bununla b01ab r tutmak için ba~ırsa ·1 rda bir sınır kur· 
bir r.Gkla I ek i) i bilinir: lçtftil! la saı~ım ruıya tozum görmü;tQr. 
•• bC)tlk luEIU batuıı:klatdan içenye VOcudumuıd~k i "'suyun ierçekteıı 
(!!er, bureda kenc!f krndln!:ıı;e: fula ıaJılllbilmtııl iç1n r.ğırhiımızın he1 
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İkramiye plAnı 
.. ıdet ıoeo liralık 4000 Ura 
a • IOO • 4'0QO • 

1' • '.160 • ~. 

" • 100 ,. 7'80 » 

80 » j1) ,. 4000 • 
200 • 25 • sooo • 
814 » 21ti00• 

Kuralar: l Mut, 1 Hulru, 1 E7· 
il, 1 Birlaoltaaua tallılnde ptkllecaktlr .

H anı Ura mevdaatı bulunan ile· 
caplar kmıl•ra d ldl edlloce rdtr. ile· 

(Ne. -478) 

- Nie;h:s. diyec lrnlnlı, tabiatın b • klloım b~tırıa ynrım saatte 5 J santlmct 
da yapaaıQımız lbtlyalsı2lıta kartı b r re mllc6p ıu fçmrk lazımdır. Yani alt 
tedbir alıp dil lçttitimlz ıuyan fez~ sını mıo kilo ıaulıtuıda bir adam yamn s · 
Ul•rsaklardan sreçhmemek tiz.ere bır Si· at lçlcde ilç litre su içerse gerçekterı -·-..----·----------
nır toymuı Ihı relm z miydi? fasla fç-aılt olnr ve kanı aulanmaktar 

Vakıa ta tat her şeyd ihtiyat ted· zeblrlenmif glb\ hastalanır. lnaan ıu fc;· 
aiti alml!I nı blllr a burada o tedbtre meyi ne kadar se\ı;ş de o dereceye var· 
ltlıum 1Gnaemi1tlr. Çünkü bfılnı lçtlll~ mak elbette rnçtnr. Yalmz son Ud bü· 

lı su ne kadar ook olurs o'ııın vt:ı.cu- ynk ba?dak ayranı bltbtrl nstüne dil· 
dtu11uıun Jıl meslne :üzumlu olan ıu mete mukt ir olonlıtr, tabir müstesna 
miktuıınn 1a11ında devede kulak kab · ôy1elerlne de ebtıklık suyun fazlasını 
llnden defllse de pek az kebr. kartı dayanıklılık verir. 

Bblm fçtıtimlz ıu :;edlğtınf:r. yemek· -:- loUtlmiz. su1 un fazlalıa ndau :ıl7adt 
ierl• h11medllmaal ıoıa bil• yettımeı. u olma ıDın zararları vardır. 
Ortalama bir brsapla ıaudc iki üo litre! 
IQ lçlltinfı halde, ha.zl• ı,ıaı rGıen U· G . . A. 

... & lntl ıu.h!fde untl l 25 kurut 
7 • • • so » 
6 » » ,. 7i • 
5 • • • 100 » 
ı1 • • • ıso • 
• • • • 20i> • 
1 » » » 2SO • 
1 • • • 100 • 
ilan verecek k.imselcr norru G :r.e

tesl ldaro M!ldtırlflğünc müracaat ebne
Udtrlor. D6vamlı 114 l .. r Jçhı busıut tı· 

rlfe tatbik edlllr. 

·Bütün 

22 .E~ L OL 1938 

ıtır 

ir 
ının 

11 

il eri ile il isi olan batilfl 
mO:ea eselerin gaz temiz vasıtd' 
•ile kendilerini bu eni bölgeyi 

nıtmalan menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

1. iZi 
Doğrudan doğruy 

T. C. z· 
Erzurum Kültür 0irektörlüğünden: KırEımlı flAnlo.rda tarife bir miı!i .. 

L 'fe aıı t en kuluı:;un bir eenellk 7lyecek, yakacak. ve aydlnlatt.eak 
ı~tlfatu. tevhldeır, . tQ. 931 P.uaıtesl ilini aaat 4' de ihaleleri 7apılmak üzrt 
•tık ekılltmıye k nnlmutlur. Şeraltl aııl~mak ttsere ta!lp!erln ôtretmın Okulu 
dhıktOrlGA n.- mUrac Uarı llb ol\lnut. <No. 85) 4 · 2 

Erzurum Lv. Amirliği Sa· Al. Ko. 
Başkanlığından 

1 - Erıutum rarnl&OD lhUyac:ı f9ln yü:ı elJi bin kilo koyun ft)'A ııtır 

ver• tıol ıtt kepllı urf aaulile aebn alıaıcaktır. Tahmin bedell kırk bet .bin 
tra " ilk ttmfnıh fç bin bet JDı yEtmlt bit liradır. . 

2 - Şartnım11I E· zuıumdac Levazım Amlrlltl ıahn ılma komisyonundan 

para ıı abnablllr. 

a - Ekııttmo 10 l Tef • tS8 Paxarteal i'i1nü uat on birde br.ıurumda 

MıL• Mv. bln11ırda Erıwum LT. A.mhl ll aabn aJmı komfıyGnuı:da ycp lacaktır. 

4 - 'rtltllf mektupları ihale run ve saatındın bir ıaat evv~I satın alma 
k••t.yoa Bıtkanlılına Terllmtı olHakbr. 

ı ..t.. ŞııtnıEcslnln redfncıl D?llddealnde i teollen v.ıslkalar teklif mektup 

•ıı 11e Url"lt h ıtltJOU il rn ldl'mlf o· ıcattır. ( No. 27) '4- 2 

Türk Hava Kurumu 

1 
1 

rüiüne .. alımr. 
. Adrcı ~.dcRl;Urmclt 25 )'wu;luk üc

rete tabidir. 

DOÔU Abona tarifesi 
ifın liji 12 Lha 
Altı a1iıtı : 7 • 
Üç aylılı 4 • 
Bir aybgı : 1.~0 • 

ECNEBl~MEMLELEKETLER IÇlN 
Senelltl 24 Ltra 
Altı aylıaı : 14 • 

Hususi ilanlar için ayrı 
tarif etatbik edilir. , _______________ ,,_,_.. __ ~---. 
Erzurum~ viIAyet 

Dclterdarlı~ındaİı: 
8038 nyılı . Türk - CE za kanun UDUD 

19 cu D?addeıl! mucibince 29 lira para 
cezasına mıhktım Ilıc!l nth'yettne bıllı 
EYl'enl k öyil hılkınden ;.,e adreal tesblt 
edilemeyen KnbrımaD oalu SaHm borolu 
bulunduaLı ... mezkUr panyı 15 , günde 0-
dımedlAl ıeyahut bulundulu mıhaı mal· 
ıand·ğına teıllm etmedfll takdirde tah
ılll emval kanunt hOkümlerl dılrealnde 
emvahnın aaelz ıurerlle ptılarık tahsil 
edlleceQ'l Uln ve teblll olunur. 

(No. 40) 4ı-1 

-· ... 
Erzurum vilayeti Daimi 

Encümeninden: 

AL TiNCi KEŞiDE 1 Erzurum • Tortum yolunun 10 + 288 
16 + 000 el kilometreleri arasına (8451) 
M. 3. Taı nakli (983S) Ura ( 92) kurut 11 Birinci teşrin 1938 dedir 

. . 
Büyük ikramiye 200.000 Liradır 

Bundan baıka: 40,000, 25000, 20,000, 15,000, 10,000 liralık . ikra· 
mlyelerle 50,000, 200,000 liralık iki adet mUkAf at vardll' ... 

DiKKAT: 
Bilel alan lt•rlı•• 1 Birinci Teırin 938 8'Ün4 alrıamına "/caJar 

biletini d•fııtirmif 6rılunmalıdır ••• 

• 5 il 5 & 5 il 5 O 3 3 O 5 C WS 3 CD 5 23 3 C ....... t :&'& ••-" 

bedeli ke;lf mukablllnde açık ek.ılltme 
oıullle eksiltmeye konulmuttur • 

ı - Ekiltme 6 - 10 • 938 Perıeuıbe 
ıtıntı ssat 15 de vıl!yet dalmt encümen 
odasındll yapılaoakbr. 

2 - Muvakkat temina1ı 738 liradır 
8 - istekliler bu 111 alt evrakı fen· 

ııiyeyl Nafıa mtıdOrlQğO ve datmt eneil
mendı okuya bilirler. 

4 - lıteklilerln .ticaret od.aıı veal
kaslle birlikte marı caatları lllıı olunnr. 

{ No.41) 4-t 

P .AR'A BiR KTİRENLER'1 
28.800 -.LiRA iKRAMiYE 

VERECEK I 
Ziraat laakaıı da ku barah 'f ihbarsız tasamıf h s planat1AD ,_ ~ ~ 

SO Uram bulananlara ıeneds 4 defa o kil c k kur'a il ı &ıdıkJ ,... 
rlra lkraafye datıtılaoakbr : 

4 
.. 
' '° 100 

120 

ıeo 

Ad t 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1,000 
600 
250 
100 

" 40 

IO 

liralık 4ı,OOO Ltra 

• 2,000 • 
• 1,000 • 
• 4,009 • 
• IS,000 • 
• ,,800 • 
• 3,200 • 1 ~ 

Ott<: Ar: Hlnpl rı dı 1 pıra\ t bir s ıc !ol dn :SO Urad CI af' ~j 
' .ıa, !yenlere tkr mlya çık 1ııtı takıtlrd) Ye 20 r ı s~l v 1 ktir· _ ... ı ~ 

Kar'alır Hııtda 4ı defa, 1 Bylftl, 1 lrlnolklnun, 1 Mart "° 1 1P \ 
tarihlerinde çeldlec ktlr. lNo. 623) 
c·~~~~~=::i:~~~--~:::::.=*==~~~~~~~~ ~ 

11 
S.k!b .e Bq ubanl ı 

Q.İBAD BABAN 

Umumt neırlyatı idare ıı~~~f 

sıı~iöi:,;,r. ·=:~~ 


