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ÇekosloVrakvar. bariladan siliniyor 
Prag hükümeti Südet A~lmanlarının oturduğu 
ye~leri Alman)!a~a te~ketmeğe rQZJ oldu 

Çeko lov.aky.aJiudiıtlaEı ·dahilinde bulunan Macarlaı:ın ve 
P lo ~alılarıın. lt.endi memleketler-ine iltihaklarıda 

bir· zaruret haline gir.ecek mi? 
.._ ............................. --. 

~---- ·~ 

$eker ·fiatı- Pragliükômeti:Südette~ip~ 
E:rı.urum Valisinin ıeiiliii altın· A."ml • ı • b k BÜYÜK RÖPORTAJ 1 

~ . a. topıaıuu~ ~lir kum~:i~I)~ ~~· MJman:va:ua 1 ti a JDI , 
"it fiatıarm ın yeu1Jcn tetkıkt ıfıle 7 .. : 'J,~~ 
\t •-•i• b lamtıltr. Bu koıııi.ayo· l. b 1 d • 
~~er. ştr un·n uıWu .. .w~ri d ~~SRl«tft ı~a ll e JVDJ9 
~ etm kte olduğundan halli '3 't 
~ ltaa bazı hayırlı n~ticeier elde 
clttt .. ~ai"buyok b~ ilıı1waı ttaWlin· Çekler· ve .komünistler-Pragdaki Alman 
~ Dojltda ~ fiatlarwııı norma· sefar thaoesi vewkonsoloshan~~si önünde 

ÇC>k Uaınndc olduiu iddiuuıı • • • d b· .. ) duJ 
~ Qday• atala gwJteıııixcliı. nun1ayış~ e· u.ıun ar 
~ iiıif bir piilcl.yapbğlmn neş- Len ı :.u t A. A ) - Bq'M&ll Macar aqu1~·eue i de 

DQ .~•J LSINIRLARINDA 
BİR GE!İN I 

Y a~an: Bahadır Dülger 

"lrrıurwından ayrıl1 ş ... KaTaklar ruzglrı11 tesirile 
ballerint: kadar eğiliyor ez•}i karğalanrnız ıat· 
lamalennda devam ediyoılar ı · 

~ :unım .BelediycliD~ tahrik C••1*1ıyn Hltl•r Uttlktncl Wr •ili.. mu~ınri. • ı~!P.}'t r 
~ ~ şdter fıatımn yenıden tes· kııta -uhınıaalc Oıre ta11are He .Alun- lerJin 21 ( .A. A ) _ ıı.vu anha· Ssıdarabıt ba· 
t~. 8 lttfında i>azı kararlar alıamıo- faya Uıeket - .. ••ttit. Ç~wnrlayına blıl aMldJrtyor : M.cu i.1.+teklll il• "•· rıhul•kl ıulaaa 
' UgUo gea• ayoı esaslar daı:.t. Bl\)•al• 6rJflukt•n _ıOJ1ra. tföalıt• Pa- f rtelye,. nıv •. mpıa .Çt~ılnatya4• lttılu•ın ka1aluna ilk kn-

1Ytni tetkiklere airitilmektedir. tlle •• utfJtJ.acatı. wrl• ... kt-4tr. U&6:tr aka.ll uıı.ıi.. tıa au&ltasiyet ınaunı wr•• ••· 
~ ~ yapıla toplaabda yerlt. ve ' 1•ear H~Y~k~ll ~e llUlerlr Ylrll•..ıni HıUeriln ı.toaikle i tıb•l• ruimlae tlavet ı-
~ şekeri mumu müiakere B gorut\u t4ll.u.tedlr. '1u unla baıın Hbıbı ~lli'lıfl• 7. a a a •, 
.. ~•v k . ta fıiMI 't ·~•P•tl• 21 ( A. A. ) - latnkll •uetbe ile kuvY'tllı n&trtı .. ttuilr. l>Jf111u1 •n rtızel 
-..J• 09ll8JOD ra an Yan lınnıtl ıle H nfelt• Na%lrı 4110" Ahauya· , . _ 1 1 d• 1 abat 
b.._~tyen: muraflarua •aliyct fia- a •• la vıu u. ••.tan•ıt•1• dit•itıUr 1 ol-On)'• bucımıuadtt Itır •U · tı&\' lf YtI ef n ,,. 
-~b · • ~ - ,... • Varftva 21 ( A A ) - Ç•~otlpf&k· · t•tk lakhlı~llt '\ tuhı habode bu cuıa lılae tr na11rlan•ol Huterle• yaptıkları · · 
\ tr fiall ll.m k-~-- cm81Ak•t kıkkııda buut aahl1'.at ıbaa- ya ~ll·u~ttalla SO ~l•öt•n ta7J1& Pe'.4a11· b~labllecethnl un-
tıı .. ,. • arınan a lf pua MMI' - t T y I ıı.· Sl..a ti h aıtaıytf yaparık, ÇuoıloYakJ•d.&kl $Untrtlc. llltUlD\&Q 
~·:~ · .. 1dıa labil-Alri ___ ,,, ı . • ••z ~• 111arın •• er 

·~ uı nwm 0 0 ~ ... 1Je1tlt1lodı, MaC'ulltanıa hattı bartktU Poloarı akıldy ile.rint auht~rly•t nrl!· olmuı~u.111 au iti· 
~- -.fbr · 1 "" L k~· d btr ·--• .. muini fatµaJflarlltr . barla bare'u:t ı•-.. -....•--!- b··- '.ı l -L:... o.• o •c•ı.• •• "• ı •~ .. ~m· ~ WKl&n evYe • ş0&1rr •• kal4ıktan •&ıbetkek. ıddedll kte41r: ( ~l/ ta.ufı .'t. •11-~'1d• ) nanı de abtrllit 

f~oJdujanu Uerıa&nr- mı hkla beldey• .aum. 
~.J'Wıti ve B~itr:ı· keplerini deif:I Bir Pıur aab ı•ı 

~=~~:~ lsa p~~nambe~ gibi ! ~~:::=:~~:~::.:~:= 
~

'l'bi kilitesmin d~tn~..ı. ~•tt::J tep ç pcuğıınu ı tilt · .. ,~ .,.....,. h k t tt• ı r le Ilı l•rı•ık in · Riipo: l:1jımız uı reılnıltrindın : J~dırd• lzülrümctin uırdiğl 
• l11tt olmuı dolayuile .. Ru apa e e 1 e •s: yıcuıı vırd1. Sı· ~ıl•ıillin IJ11ind• bir ullçmen •il~ıi 

-.;.,-:.dl· dljcr ıekerlerc tercih et· •h~ · I~ .~.. ıin ve r!h.gtrlı bir .tir.da · F!ı ıuruaıu ter· tarın ıtflfp \)Gki!naealni ıc7re4artk. n 
ır. Bir samaa Emuıım depoı- ---------- s UJ•MK ... 1'avoldar ı·ozrlrı• teshil• karralarm ıarl•malarım d1aleyeret 

) . ~mi olaaı 500 tOD kadar Mitler. r ekO!Hovak~ad!l .Mac!lı-, J!lTJ!l htlltri.aıt hdar 6tlUyor Vll ... u L:arr•- yışadıtuu fanedlyordum. 
~ bQ tbı piy,asacla lrillaesin 'i: J~ ~ M&ı ~•e'.M lları~ız •.rlııadırında dcraru •diyorlar· Haaankale Hı E~zura.m ıramıdall 
~ J~lc l.ik!iikle!r• tcsacliii:-edi mcskUn yerlerin de dı lf•dtDll Kuakıpi•ından çıktıktan traaıll yol~uun hoıuthıiluna r1tm•~ 
~ . Bit blltln bu nı>ktalan bildi- - eo111a !nutı.ımdH •ldıln• fUJeD lntlba· IHabnda ıaıhtr JOf3rUmüı, ıUr'ati SO 
~b ... 'çia. şeker fiatluının • .nL. .... k ol- . Macar1· ~ 'tana ı· ~d•c:ı·n ... r~"7ı o1muş '· lan '-illin 1•1•tııtım eöddttlnc• kafaa· kllometredH ·••tı d~Ur•etiıo yoluaı 
'-'1~u 1.-- l"t.. • ~ -.. .. ~ a.&.ı ~ ı yııar buldwn. Gu 'p bir lnan1ilt Er· deıam cd11ord11. Yolwı safını '°1ua• 
~ ~ •ddia ederken nazmdi"katte 2uru1tun d•iıııl bir aabab lolnd•, kank· ( l>ıcaını 2 tncich ) 

c,~ ~~ Rm~~ ~ Puı2t - Pniu~~u~- ~ .• ~~~~i~~~~~~r --~---------------------
~a Rua ellflriniıı fiah tek~ itin fU mü)illl .ne~iy&tta bultı0- YflfAı• ed~.lir. F ı K R. A: 
~~, tulıaf bir anJayıtt yllzila,. muttur: p } } 1 - d 
~t~ artınlaakta.'ı idi. Şlyle DiayJllfl bir harp tehllkaain- o eny a lütl( Qı 
~~~dan ittlal edilea Ye tali- de btrakmar•ak için, ~M•lc .·ıha)_ ı•stı•yor 
• ~ llltsı mueibiac6 orada- matiycni h&k&meti her türlü fedaklrhğı tıQ 
•tı~ Uf •larakJienp edilmHi ll'Z1m; kabule hazır buln•roaktad1r. Sti
' 1 ~tkeliaı bu maliyet fiau üıe· de.tler Alauuway .itUbıJu iıtlyp.r: 
~ '~ttaabuldao getirilaif eibi yoJ lar. Prağ hiikôweti de bu araıiyi 
~~l bi.tıdiriliror, Karıta ve Alm•YAY• terkelııtep karar 
~ -.d. diler yerlere nazanD ••miitir. 
:~l&ıı '-tılaıaıı 11zınıı~lirkeo Rua hu lsa Peyi{LJabcr naaıl kava~11i 

.ı ~--.:, blll'alardan daha uzak olan kurtaraak için kendisini f .da 
f" 'ı. • ~ G~ane ve Tr.abzonda etti iH, <.;ekoslovakya da mQca

--~ '~•ti daba elıvea ->bit fiatla tdelcııiıı 6ııiine i•~ •e ıutha s:du. Biz buodaa evvelki ytW· kudarauk. ~ -bodiailıi f•~ 
... , a bilha,.. bu ıayri taoii ret.~. . 
~h~de d~t •• §eMria SIMtler Wıdea.. 'frılchkta• 
~.ı.....- .~erine Lenüıakudaa iti~ JQnra, ÇeMo.leftlt7acla ! itala• 
......_~ ~JUaiJlJff,r•AOrft· PJICr 11tillet:ler lM;faberce ve kar-

~ -.tha fiatuaıa hmJif de~ yapyacaldar Ye beyaelıai.· 

~~ftt, 21 {AA. ) 
Ba.~l'ekil l.ıre<Ji ve Harjdyc NA -
zm Kanya•ı• Bitlerle yaptıklara 
mülikıtnı neJ..i~ a.nlaWJa>ıthr. 
Bu ks>P~ tat.da Çe,koslovak.ya· 
da bu!wıan M acularJa mtSktha 
kıamıa tekr•r 1\1.ıcuiıstana iade
si husLtsunda •uta bık İqılınaustır .. 

Dijer tatAf t.o Ldıistaa aÜ• 

kQ.qı.ÔJj Clı, de'f)dler nucfuı<}j 
tef';bbl&lu6fa bulunarak, ~ekos· 

lkvak.yada Poloayah)arla ~n 
C...m Pitlonyaya ilhaku11 iıt~ 

IDittir. 

Millet ve kanun 
Şeker firlcctila aylardanberi de- bancı•ı defillerdir • 

VQm eJaı müccıc:lcl•mlz, fU son BillaaHa Cümhuriyet rejİ{{linJ• 
11/lnlerde ytniden hararetli bir •af· 'lıallun harJayıcı zarariy«Wklen 

'haya e-irdi. f aJU, bir lldr tam?1 etme~ ıjalle 

l
• 1_, ıı.. fı'. · - J ~ t lıanun yapacak bır meclı•, mu"'· 

na "'ın mMa rrnı muaa,.aa e • v-' ftnc-L 6' h .. 6 • t • . . . . . . . fi• ya,,- WI[ ır u u me , enur 
melt enclııearle 8trı,t lfmızı ba da· ı•dar, .d4icelı bir re•mi makam ta· 

l vada .alha, ıafha şelıer ,irk•li •avvur edımiyoru%. · 

l
• m•murforile tem'u etme vaz.iyetin· Ortada bu va:.iyettc, ~anunaı, 
ele lco.ltlı'lı. SerJetti.fimiz müteaddit mukaveleyi veya emri anlayııtW 
tJe mantıki delill•r karıııında ıadrı.ı noldaina2ar farlıı Jıalıyor. 

r 
ıif a vıerecek bir ceucrp almafa . Arl.)'oruz, ~iz de ıelter ıir~ct.i
muvaflalr olart.adıh. Yalnı~ bi~fJ nuı mu'lıaoele•ınl,. kana?unu, ntı41 .. 
b. ıa ı~ ·a.. -~ .1·L.ı . J mınr •6sılen •efırec:eZız. Ve lıa 
ır r " ıora~ -mecurc •rı : . . . ıel•r ona gôre J•lıller ••rtl.dec,. 

- Kanun, mu~acel•, emırler ... fi%. Bakalım, ıirlt.•t bu •eler Je 
Jen bahHttil•r. Kananu yapan, •hl•rİlll~• ıüküd.:ı muliahele ad•· 
mult.aııeleyi t"nz.im eden, emri r•tar bilecek mi ? 

(Ari.,. a IMIJe) ~-~~~~~~-~~·---~-~~---~·~~~~~~mfur6um•mkh~1a· Bahadır DÜLGER 



n••• 
-şeker fiatı 

( Bıımakal~ta deTa•) 
maliyet fiabna irca edilmesini talep 
etmiıtik. 

23 KYLOL 1181 · 

Bina yereisi için yeni hükümler 

·Sahibinin oturduğu yer· ç 
den yOzde 12, sair bina· ~ 
lardan yüzde 16 alı nacak 

Vilayette toplanmakta olan ko
misyon da ıeker fiatlannın mahsua 
bir ıckilde indirilmesini temiD için 
bu noktayı esasa alarak yürllmelidir. 
Yoksa lstanbuldan buraya getirile- V11ıtuıa vergiler kanunu projeıl, dola11ılle lnıı c4llta auyakkat adi~· 
cek şekerin llzerine binen ye kanuni ıoancl kımm olarak, bina Hrff ıl!_l• alt teki blnalar (lbtf yaoıa devam : mldd: 
meanedi bulunmayan depo mu- hak.<lmlırl tesbıt etmektedir. Turklye allkalı nklletltrln teklifi ııırlııt l> 
afi f t nz . d t "li CıımbuıiveU hudııt'an dahlllnd• bulunan Uyo •eklletfnce tayin oluaaeattır .. ) .ı. 

rk bailrını~- ıabil berın entl emldı her nevı binalarla mQtemmlmlerlndta 11 - Buıuıf.kanunlarla vefa iti"" 
a oma e u ıure e e e ı ı b k h"küml ı > - _..ttt . . . UJl an yer er, u anun u er nı J•z mukavelınamılerllo dalmt IOP"r 

edilecek fayda ancak lleıy kabilin· roıe bina Yerıfılne tlbl olacaktır. ve ldı ati 11 k bul tdllml ft ' 
deR olabilecektir. Bu kanunda ıOzi geçen binadan c11ı'fl k •b~~ 11 a 1 

Diğer taraftan piyasada bu se- malı1Bt, inıa edlldlll maa~e n kullamı l ece na 11
• , _,, 

R k · · "th ı dilini" .. • tarzı ne olursa olıun ıerek karada ve Yeniden yapılan binalar nya 
ne uı ıe ermm ı a e yece~ı gerek au ızariade sabit yapılardır. ı eut binalara na.,. edilen kııımlu 00 ,,. 

Röporlajımı~a aif re.imlerden: Afrıda oahıt hayıJan şayıalan ısrarla deveran etmektedır. lstl1aalar: ne; husuat kanunlarla ve1a tmtlyu _, 
avcıları Bu huauı hakkında ıimdiden kat'ı Atıtıda yuıh binalar klraJa nrll· kaveleltrlylı munkkatıa sergldıa ~~ 

V 1 d bir fCY söylemek kabil değille de memeE n klratanmamıı olmak ıarUle tutulmuı olanlartlın tayin edilen mO.OU"" 

Dog U Sin 1 r a rl n 8 Dolu böl~esiain itiyatlannı nuan daimi 1Urttte Terfiden muatbr: vt ıartlarla, nııl alınaıı7acakbr. f' 
itibare alarak eskiden olduju gibi ı - Ua:aumt, mQlhak Ye huıuat büt-1 Verrl yıalden yapılu M11alarla .... 

b 
• • t • bu ıene de Rua şekerinin ithali im- etlerle lduı edllen dairelere ve kOylere out bhıelara yıpılu Ulnler için it~ 

1 r g e Z 1 n 1 killlarmı elde etmeğe ç.ahımak il- ait elup Irat getlnal11~ bl(clhıtı tah- tıa hitam baldutu 11ne1l takip cdlll ti' 

1
11mdır. lktııat Veklletine bu huauta •la cdllen binalar; lt seneden, yealdta lnoa olunup lat•~ 
imdiden müracaatta bulunmalı· ve 2 - Yabancı devletlerin mGlklye· bitmesinden evvel kıımen lıtlmal ehi~ 

I 1 I id. ) ronlarda 9ım kütnil•rl yO~ıD, utlıya, ! d . '--dık tinde olup elçtUk n konıoloaane olarak yerler, lıUmale bqladıtı . llntyf *' 
(M•ı t•r• ı ne • uflan ürO O idi o:-. ıthal mtisaa esı •• •nu tan ~on_ra kullanılan binalar vo moıtemllih (mtıtt· edın mlllt 11neden bışlıyaoakbr. 

16aetmeden t&kerleklcıln rıeırtııiy!~ , . y J p a 1 Erzurum, Karı 11bı yerlere yenı fıa-· kabil17et ıarUyle) ' Bbıalarla bu hüktımdt olan erıcıl' 
mt1t olm\lf köylülerin ıevkıtt' ğl kılnı· Yctlumuu dn~m bu '!'~~ru;, F~k:t bn hayali deiil ancak hakiki mu- 8 - Münhaaıran dlot bfzmttlerln verrftl mutasarrlfına vıya bu :.rıtl• ~ 
lu oımua kim blllr, belki daba bü71lk ıukam zı &Ormek a e . r t ~ raflar kale. alınmak ıuretile tespiti ıta11Da tabala eclilın n umuma aç1k bu· dare edenı aittir: Şu kaclrr ki· fi~ 
ıııır ıilr'atlı yol alablllrdlk. Fakat hır ub pncuedeaı dıf&rı bakmalı niyet • kA 1 ld tm lidir lundarulan lbadetaneler .,. bunların tk , ... ,.,.,, 

11 etUm Kulf ve boz renkli tozdu bir ım n anm e e e e • mtııtemllab· mn lyet Ye kuu .. r letıfa hakları .,...* 
40ııemeote b'.r be7eo•n ıcçl r ~or -.eb ı• kuyr~t.umtı:ı var Peılmizden ftlınlere Eğer bunda muvaffak olunurıa 4 - P~aaız olmak prtfle hutane baıka ıahıalara alt bulunan Jerlırla .JJ 
tOrb aa111ılmıy~ ıaomurtu ara ara ayı AUab l~dat eyl~ıln .• Hır bald• hakkı bem ıeker fialannda dikkate dejer ıanato11om ve ııamamlarla eytambane: ılsl lnbfa bakkı Ahlbln•; •it~ 
yan~latu::,nı 16ru1:;:uk... d oldllk· mızda hayır 161lımezltr. bir dOştıklük temin edilecek, lıem de daıülacııo aebll ve pımeler. (Bu müu- mllklyet hılfndt tasarruf olunan 1.;~ 

•Te Jllll& fi ımn •• • B l d iki ı t d1lt t Doğu böJgesinin şeker ihtiyacı herkesi 111elerln maıraflanna karıalık olmak rın nrrf si, hlasılerl Dlabetladı • ti 
.. unn blr zımandaabcrl ıtrabmııı u ı.rı ar a J&J J)'a cıa t - • kild . ilHro bir mtkdu Ocret kabul etmeleri tııere hlsaedarlara; lruu vera •takl 
ıar.ııakta ulan derenin ıak.antııand11 k.ıa· tik. Zııt atların oetUtl bu . arabalarda memnun edecek bır ıe e t~mm k lelır lcıbı ol1rak 1 tlrlk .llalladı koJll 
•l•lıtl kurtarmı~t k . şımdl 161 alıblldl kadıoh, çocuklu kılabalık bir aile ıer•· edilmiş olacaktır. mBıc~dl vuıf~ı de,tlftlremlnt) eceuftlr. nalo yırleıhı 'ftra~ıl bu ıamalara bl_.. 

"- u h t dl Yüz\ lal 1 m d'll ıı yol· D O l: U u t- rde mueaaaMD n m'cca v ını • ·-·°"" ıtnı kırııouıda uıaua d1W11D cana! • 1 7or. " 1 tı e m muhafaza edip etmedltl Dahiliye .,. fiı· yeılnı; bina Ilı UIUl bqka bpa r.:w 
tuhı çyaaı .,. ta makta, lla!trlt or- culann arabadaıı dııarıya tıkmıt ufaklı L. V ._ .. , ti 1 • .... ... t lara mali ı.ı bina ıUlblne· blJla ile lr. 

' t btı ıııtı "-· alt lft a "'-•• ta aktı S k _}...:; 111Y• e ... ı "ace muı~re.en •JJD ' ~ tlUI, yaltuı bir kayanı• •llbla• il lDmll J .... 1 
' yı...... u n arı amı~ua olunacaktır.) deki aablt alet ve aaldaeltr •J?l -" 

HuukaleJl rOrtlyorıu:. r6r01oruı. Kır Hkallı lht11ar bir adam 5 - Hır nevi lbldelerle umumt ıabııların •ah eldu~ıı takdlrdı Jıalf 
Otomoall aert virailarla ov•1• dol J•Jlıyı ıtııı1or •e J•n•ndan hıdı ıe· Belediye İntihabı aaarlto hlamet ettikleri Maarif VekAle· rlnfn nrelıl kendi .. ,ıt.taı alt o~~ 

na Jnmıktı devam 1d17or. lıt mırbalı tlılmlzı adıtl hayretle bakı1oı. Bııdc: tınco talttk ed.llea mektepler, ktıttıpaııe- Verıtnlıı matrahı: 
Buukalt olacak. Fakat '>rada durma· - Nasıl, . blı hım bOyie hıdı ıeçer hazırlıkları lır .,. maall mneueaelerle müııler vı Blaa verılılııin · mıtnhı, bu I~ 
dan ııçmıtl muvafık bulııyonaı. N17e· htm dı adamı toıa b>aarn der flbl umumt autaatıua hAQfm L ceaılyıtlere muolbillce tahrir vı1a tldJI uıulllı _ ._.Jf 
tlmlı 011• yeııaeıını Karak011dı yemek matrur bir eda var. Fakat bu ıaht• Asıl ve yedek azaların aft binalar (kuaııç temlal raresl balUD· bulunu kayrt .. ,. lratbr, Aacak b.,. 
.,. orada bir parça kaldıktan ıonra gruruıHı ç~k. ıllr1111dl. Otoaoblllmls i f le · "IA d"ld" mamu ıaıttle), ttta ve idamı masraf taqwtı 0ı.aıJ ~ 
Ta1ı:1a7da receyt r•o'rmcktl. DilkklD· blrdınbtre duıda. s m rı 1 ve e 1 1 8 - ister bizzat, later bllvaııta Ye· re kavrt Hl fradıa yüiclı yirmisi t'.. 
1 k palı ıolr.aklan le»ba Haaankaleyl _ Xt var? Suık.amıı ( Huıuıt ] - lntthıp td• 1a tlrket halinde olsun çlftolllklı lıtigal eclUdttten IODra baklJl•I ver(lyı ,,.lfl' 
ın • • ceklerlı intihap o:uoacakların uılı bu· edenlerin mtUk.lyeti albnda bulunan Dl- 1 h L 

btala ıeotlk.. Yalnız ttlraz llerldekl kara· - MaklHJi beaıla boluyor bl7lm, hınan defterleri, aıkı mQddetlerl doldu- nalardan: ltı u olunaca.br. ~· 
koluıı. öıı01ide durmak llsım. Bir pollı karbüratOrdı bir uııa nr. tundan lndlrllmfıttr. Zıhlre anhan, samanlıklar korunmt Bu kanunuıı JürDrlGtı ıtr.tftl •· 
aımuu relıp bQJlyetlerlalıl ıoıdu ve Kapık aoıldl Ti elinde oetlW ilet· Bıledl1e meclisi 11aıı reoın intihap yerleri. fırınlar, ipek bOceil yet11tlrmlye ten IUbaren her on uaıdt bir, bit°' _.l' 
11pa1mlzt mlluade ıltl "' ltrlle fOfOrilmQz molöıl kar11bnuta devrea'nde 12 idi. Bıı intihap l9ln kanu- mebaas binelar· ahır alıl kümH ye naları 'fe bu kanuıı muclblace, blaa tJ 

Bundan lUbuen yol daha dGzıtn koyuldu. Biz de otomoblldtn indik aı· na ve kasabanın nüfuıuna rOre 17 ola- ıtıvırclnllklır, 1bek.ol ~. ltCI kultıbe ve hamuna dıhtı edilen yerlırln waU-:11 
takat ova flalta du •·• Ro.ırır burada ticeyi bıklemetı baıl&dak rak tııblt edllmlı Ti Cumhuriyet Halk binaları; köyün manevt pbılyetlnt alt riıt1 yapalacak ve Hrglye tlbl fi " 
aa dHam 'dt1or aamnı uman ıoıdll· . ParUıl yoklama talimatına uyıun oı.nk kOJ mtaatlr odaları· re Jrlerl 7enldın takdir oluaacıktır~ 
1611111& Arasın keamndakl 111iaklarda di B~H e;"1 :•çtıtlals 1~~blaı ~~- 19 EylQ!dı asıl n yedek asaların yok- 7 - Bahkcılar;n denfs lıtlbsallnde t:uada mevcat blaalaruı vı bu ~ 
nıfeı ah7ormuı ılbl bir canlılık Tar. art P• ra ınmııza 11 ller. • lama1ını J•parat ootonluk kaıuaalann kullandılı aletlere mahlus dıpolarlyle mucibince blaa mıtbumuna dalall , 
MotOrün ıürDllüaOotı, rtısrlna homur yar ıQrftctıntıa 1011 adeti rOI01or. aamaetlllllerlnl llln et•lıtlr, ka7akamılerl, deniz ve rol kenarıada it· yerlırln talulrl ve ıellrlerlmla ta1t ~ 
tusunu dlftltyerek konuf!lladan 1olumu· O.rl7e dOnOp arabanın l9lndektlerı blr 27 •1UU S&h g6ntl ilk 1101• batla- Ol ve balılıoı bina ve kultlbelerl; üç kltlllk komlıyoıılar luafındau f't;: 
u dınm ıd1yonıı. F~kat bunlara yeni ııyler ıöyledl. Ve bir kao kadın, fOC•k yıcak ve blrlnct teıriııla ikinci ınntı a - Sahiplerinin lk.ameUne mahloı oakbr. Tahrir koaıhyonlan vallltl t'_ 
n vabıl bir l ! lln abınrl karııınn, bııı blıtnı tarafa dotıu 111baın '91rer bitecektir. Bu müddet lçfndı rey Hre· olup senıllk rayrt safi Iradı 7lrml beş hndu tayin oluaacık bir zadla ·~ 
•ıplcals blrb!rlmlH bıkbk. Arkıdaılar pıncaıe7i a11dıraa oıtalamıdın dıtan cık mahallelııin haarl ftln!er re7lulnl Ura nya daha ıoıtı olan blnalu cmu umuaıt mıcllıln11 harlctea vı bl ' 
ıtu biri eUle aaıı tıartt tdırek: oıkb. Hallmlzo rOl61orlar ıallba ... ıandıfa atıcakJan cactımıı:cı tarulaı- afiyet biikafiııdın lıtlfade ıdebllecek meclisine:' kendi baları uumd--~· \ 

-Lal I· Bele arkaya dotru otntmUf vı bnluak illa oluamuıtur. mtateaddlt yulık veya kıtlık lkametrlb· çllecek bır llddu teıekklk ıd .. 6f 
- Dtkoyll dıdJ ••· Buau. tJt f ' - İstanbul vlllyetln btlld.IJt hadu~o ı.1 

diyor BQyük dalların çeroeHledlll ayaklanın dJıanya l&llandarmıı, ufak HAV lan olulann en yüksek lraUı binası nr· hlU d ki k ı1 ak tP.'..:. 
bu b~mın 1, 111, kıaıaen ıaıı renkll ıuı 119h bir kıuııQıı blılm 701 orta· aldın muaftu•. . tçı: b~ledl :::••:'fiml.İp ı:~m ~ b"' 
ovuıa ltlaclt dekovil oldu&undan daha ınıdı bOylı ka\ıvtrlılmlıde~ pek k• 22 • 1 • "' tut I ,...,. 9 - Ticaret k11b olmamak prtllc. ba dahi, :mumt ı:ıcllıoı k.ıadl ~ ~ 
k.G91lk ıoı\lküyor. Bu y1bdıa rarlı bir 7lf11ndl. Ayaklarını lubaf lıu ritm ile Rtqlı dratl: Sakla Dewlet, vlllyet ve bcledl7eler veya umu· dııından aeottecekbr. aniamt meo~ ' 
ebat Ye kendtmı tuhaf dJJteııtııa bir aaUayor vı lnoeelk 111 lı rtıttııl ptk • latltuıeH, • mua mıafaab ıoın açılan dılmt aerrller toplu bulunmadıt& ıaaaalarda bu f~. 

t U • anJqJlamıyaıı bir mektep 1aıkı11 107ltı Ttlka1k. slhuattı + 16.4 vı vtlcude ırtlrUen her nevi ıu t11laab intihap eactlmenlerlndı yapılaaP"""" iti•• • · vor lle bataklıkların kurutulm.aıına mahsuı 1 1 hr 1 .,.ııd•r 
- 1 dekovlli tllyoru• 1H11ladtn ' ' Stllaunet ı + 8 1 ...... , t bl 1 . lft ti ı k dl • KOy erde .,.pı auk ta lr ırde tf 

u ' ...,. sa vı na ar, O O er n en aıa bası k07 auhtan ua olarak b&Jlll 
tutaul bir k6dl yınuıu flbl her baldt DDtD~ ıClhııut : + 5,, zlılnl 111laıaak için münterldea veya oakbr, , 
banya kaldırablllrlm ..• Fakat o fakla_ Bu t.rece D Obetçi eczane RDtubıt : ,, '8 1 maıtereken yapbrdıklan tııiHt. ıs· ı t larirl fi _, 
t•JOT, 1atla1bLca btn dı e.nlkl dU. • Tallfı Yık \ 10 - Yanııa, ıu baıkı11, ıselaelı,

1 
ına arın a ' ••r: 'iJI' 

, 1 .. ,.1 t11hıh ıtm•t ııbrarı•d• kalı· •Vatanı eczanesic:IJr ean tuJıb (Srnıuatla) •ıo.ı haatalıktar, umumr serrııer. tuv•ıtar n 6eıi ,,. ce•alar 1aa1ı1ıuu1a1ıı iiı 
>•:um DıkoYlld• 7olcalar nr, •tık va· • » \Dula 8"1J..ı.4e) '87.8 salrı rlhl l~tiaıat ve lkUudt JhU1açlar l•ri yarın neır•dece~.J 

1111 

~ 

-
aanldı. Uiuıt 6nae aıalJ, M1Ua nreT ltlr kollarlle kablnıaln kenarma uılaıak ıt- ~ - Zıyd bir erkık •ama. I' 
bat berine 1616.ntlD clnhdea ı&yllldı. ratma b•kdı ve, • 'Nh, ne kadar 4a re- , Çılrldze dımoatıfa kadar ~·"',.,, 
lulutlu aanld maklnaya htıcu.a etUiei. 1111 oldum.• Diye l9laden eaefleudl. otomot.Ue binerek dotru eve rlttl~ 

Kom,aerln mlded iyice buluırorda. Volk gHL kaldırdı: t6rcll 81Vtuk lılaln çıkına, b •of 
•D•h• neler olacak acaba?. dire dGtGıı· - Naıılamıs bakayım? uouıta kuaanlan pek luaa 7erla• IJ~ 
dG. Volk, onun JtlıOJıden bembeyu tı- Komlıır bqını kaldırarak •ahta· ma<lılı ha14e koalıtre taraftaf~ t 

R•.caflan f•ir•n: N /HAL y ALAZA ıUdltfııl ıordü, fakat dOnmıdl. Kendi bue rtltım•dl. ıosteraek tola kablaeyl tıaJll ~ 
ku.dlnt: .Şimdi dı yalpalıyalım ltlru. ~ Volk bir flY uılamamıı rlbl tekrar )>itila raırıtınl aadedl1ordu. ·' dt 
· Bir ln1&111a mıdulnl bulandırmak ıor411: :ıruarrAh eri lokantaJ• k•fl :'l 

ft.oman: 10 
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lbjy.ulerden, '-u aaıa raıler ltln l - lı•• bu puaıtıtottJGktir. Hoı bir tola ea dotm uaal yalpalaya 7alpalaya - Ne 'f&r? r•ldl ve Andreyl ltuldu. ..J1 
farkıDa yanlmıı bir ıurtlte ıstUflal t•J, C•lll mt? dlyı batırdı. lrdfa almak, rant tayyareyi kayrulu- Çıklache dilini OJkararak el lfarttlle - Yoldıı Klbakef, Wlllk ka ........ 
tııtmlftl. GOzlülfi i1loe atııtadıktan ıoD· Koml11r bıtıDı ıall11aotk nklt bu- ela burauna ıallaaaktır. ıaı oldutunu ulatb. aı ılıl aoclı istiyor. fi" 
ra •I• baktı ve keDdlnl ba7rıtttn ala· lamadan maklna aurau •ıntı Hl kana. Sqlnsl ytlk11Utte komlaerln bqı - Midenlı mi bullndı? Pek tabuk, V•lk otomobllla lofade dlıt• 
madu LHıaıarlaran koyu v.ın• renıl dın Clıttıno dGfore~ kaıırıayı tutulau1 kablaenla lçladt ıörQamH oldu; ıonra pek oıbuk .•• Halhutl bıa daba bir iki bqıııda •turuyorCu. ıd-' 
damlan ook qa!ıda kal•ııtı. Hayır, ilk ılbf, •oıunıft bıı.adı. . tıkru ••1danı tıktı, JIDaktan ııpıuı takla atacaıım. - Kararrlll kuwadDJaa, 
UODfllD tttlrl. oD• anlattıkları ıtbl dıllJ ; MotOıtln ııhkb · nıııe : tekrir hath idi. Volt lfklDleJI devam edlroıdu. Koml1tr yıter manumda bq1D1 al- aonıa rılıcetfnl ıOylerıla. 
Volk'u11 alıİ•tt baınıuna t11lr •tmtyen •tlateklmı çıkan Volk: Çıldad11 feaa oldvtuu itiraf etmıtı ladı Sonra And.rtJ• d6aerıtı ~ 
lfl•mfı rnan tokuau komlArt "ulantı - lıte bu,go; nı kıvııım yapbk. atamy•rdu, Volk komlllıl adam akıllı ôrle ııı donelim· -4Yemıki1r~edt ıa ... ~ıb? DIJI 

Dl b ııt dı - · c:a ıor u va ı a a - • Yeriyordu. Volk aııtılarda, btrkuln J• •aır • uratıktuı IODra makin11a bıı verdi. Çıkladıı bitıp haldı motOred SaY- _ şoylı bOJlı. . 
10a6adıa ka7bolunea7a !radar, makfM- oaıtımılyorek aynada ko'Blaerl leJfr Uıtaat• dOrt tuı kör dfltilm rapb. çu\'un 7ud1ml1le kabineden dı .. rJ ç•ktı. - Sonra tamamlıqın. Uf ık bit ~' 
yı aılu idare ıderık ıQrOJordu. Tayra· ve tetkik ediyordu. Bir müddet dotru Bulut ve maTI r6k par9alırı, rDneı, Bir kenara oıkllırek çimene mandJ; ba· ••n ft1lntlıl yıpal&m. Gıne caal .. 'I 
ı• hılb mtiıtaklm tlaedndı ıtdlyordu. fltikamettın ,-ittikten 'fi yolcunun ken· ııfuk yatın halinde aptı iniyordu. Çık· 11 dOntlyordu. 06k, luanlar, bulutlar, kıldı Ba rece b6lDtllmlda ıotor• 
lirclınblrt Jür, raeıeU Olen motOıtıa ıeal dlalal bir u toplamaııua mOaaadı etUk- lad11 artık hfo blr19yln tukıadı detUdJ. rAııeı etrafında aallanıyordu. kaza· reotrdl, 6ldl. _ .. fi 
t11~ldl. Kom.faer tellıta Volka ~akb. tın ıoara, Volk kanadın Dıttlnde bir Volk ıon dQltımQ yıptıktın aoma ma- Volk, alaJh tanılı kibrit kuhtıu- Mıklaa, avlunaa ka,llUldll ~"J 
Ta11arı b•fil ullHUlk am.ull aar•k•t· tııkl~ attı. klntyl derin bir virajı koyda. . daa kibrit 9akarak, Andr•)' ile bakııı· 9ıktı v• tayyartcllu k07lab o•P""' 
&erle atoatıro:-du. _çı1dad11 bu •fer t.yyare1e nı ol~ Otıe 11merı komlurln botuındın rordu: ot albl aptu, J. 

yolkı d\11unu aal_amı7arak kı~lı;tala. k~aarqı_ )ıo--du rapırv fi~ lkb. 9~Vl•alt ~ K.....,lmll ~tllauala ""1! (Arl•~ . -. 
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[oış SiYASA] ~Prag hükü 
. Almanyay 

Çekoslovakyadakı resmen a 
Macarlar 

9 0GU 

sildet ~anları, Çckoı!~vak (Baıtırafı 1 incide Ç::ı:. tn tayn'ıu Hft t>rle göıüşmek üzere 
L. .• ~e.v!etinıa hudu!ları dabı~ınd~ j Polo n)'·a sefirhıiıı bir lt'şcbbü~ü Alm11ny ya g l .e.sl bir tU t teahbüt el 
~ilerı ıçm mutlak bır takım ımtı- f Berıiıı 21 c A. A. ) - Polonya sA· ıni~tl·. 
~ltr ;slemeğe kalktr.ca, aynı m~m- f rl Kodulibor(d• Hıtltrl ıiya.ret ederek, Hadyodn mersiye 

et hudutları içinde yaf ayan diger bG, ilmotfnin Sudctler mesctesı h kkırıda P a 
1 22 (A A.) _ Çek:os'ov ... l·ya 

... Uiyetlerio mcnıup olduk.lan hü- ki noktal naz.arını bir kr.rre daha hatır· hllktl neli bugür. l"gıllz ve Fra sız hu 
~ti d h k te eldi. Lehistan tatmıfllr. Bu huıcsln Alman mah flıi 
iL. er e are e i biç bfr ıey söylememektedir. kümetl Ifnln tek it e.foi aynNı kabul et 
""'il, Macaristan olıun, ÇekoslO\'~~- S ütle ller oü nülJü ka)·dlne mfş'lr. Bu• un üıe Jne şöyle kısa bl 
~ki ırktaılannı kurtarmak ıçıo d ovam ed iyor ar beyaonamo nf.şretml~tir. « Hl\lıdlm t b.ı· 
L teıebbOılere giritmiı vaziyette- __ Prat 21, ( A A. ) - Sndetler }ö· 1 nk bfr re Y"' . t'anırı k lı g'liz ,. 6 
~. t u\ u kaydlne dev. m e tmektedirler. 1 ıcş· Fıansız tek ifleılnl kabul c tm ~tir.» 

Çek l k da 750 000 kadar lradllen bir emlrnams ile, Almanye.da 1 
ti. T os ova ya ' L b bulunan Südetlf·ıfn o dulı.ları mahall5rde l Radyo ile b Y na. t.. l u ura71 rfr 
~r ve 100,000 kadar da e göoüllQ kayd .. d ileblle cekletl ilan edil· ı 7'.c t d!>ınltıtl ki: • 91:z t gH!z, Frans.z lf k· 
~ tnıktadır. Çeklerden, Slovak- ı ... ;~ t'r llıt t ıfnl kabul fitmekle topr.J[ fe-takfirlı 
dt ıı 'e Almanla rd an sonr• Ma· Polou~n ilhak is teyor ğ•tıa kEtl nmı.ş oluyorLz. Hazreti Jsu in 

'-ltr büyük bir kemmiyct tt-şkil Vart ou 21 - Pol Hıyıı büküm&tl jsenlann refahı uğıuı da n sıl eza Vf' 
'ılttı~r. 1 Çekoslovak.ya dahilinde bu'unan 90 bin c faya tah cnmtil ettlse, bugün Avrupt. 

Macar hü\. umet naibi amiral Polo11 ynhn•n oturduiu ve be~ .ş~hrl ibtl· srılhu için derin b'r y3r, ya iste mtyer k 
il.-. ._.1 İ d' J va eden toprakJann Hl19 scncslndt: ceb· -· ı.. 1 '"ttı , ya nanda Başvt11:ı ır re ı o · p 

11 11 
d t d,. .

1 
hh~n:ımu cim k ıa ur t ndc .. a.ch » 

~ - . ren ıı!onya l aran e n f:'n a ın ıl!'iını ı e· 
~ halde b undan kısa hır müddet rl ıUrerck, bu mrnhı.kenın tamamen p0 . Mumaileyh sözleılnl s nu du, il 
~tl Almanyaya iilmiş, büyük te- Joı yeyn ladul için devi tler ı.ıezdıode Jete LO il.ı v nfzl.nm muhaf zn edilme· 
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Nakleden S. A. 

vday ne 
buğdaydır? 

Muammayı üç ihtiyar kardeşden 
en büyüğü ve en genci h~lletti 

~atla karşılanmı, ve B itlerle t oahlılhte bulunmalı. üzeredir. ei tavstyeG nde bulumnuıtur. Mahşeker - Aman Dudncuğum, :oc~le ner,,.ye böyle? 
"-tte yaziyet etrafında mühim 1 Ç4'1~o~l (H'&L. büklımcli bO)'UD eOdi ( .. :d\l(•ı• J>rıı,·ıdnlii Almnu sen biçhn ~özJ r sö)ltyouuc? H ç S ,_ idi it ı b 'dl · 1 

- - or!'le uıa... yere g JOrU'll ltaıclerde bulunmut t u. L rıdrn 21 - Ruyter ı:jıuıst l rı· S r •• ı·(•tlnl surdılm· ~md~ On u2luun Jveyah~t kısa oJmasmdn Dehkanı Jsmlnde ihtiyar bl~ baba var: 
Fl\cat 0 u"nlerde Çekoslovakya- yor: Cumburrelst Bentşln başkanlığı ı ı ro o ur ınu mı AU~ bl .., h 

1 
b 

11 
• 

'- g . . ... . sltırıd., tı1phnan vekil er heyeti lı::ıglltere Prnğ, 22 (A A) - Dü., akşam sn D;ıdu - Oıur, o'ur. J ~. ame r 8•..ıammJf, er şey f r· 
l.. ~ıziyet i bu he le . ~u mış .. dcgddı . ve F ansanın te!ı.lltleri'll aiaeu kı:b..ıle at 21 de 15 b'n kv.dar Çek Pr ğdn Al zly2deı ve ı oksan lrnbul f~::~ d~~ı:t: ll'i~. Elimdeki .şeftalı çeğ'itdeğl sğırhQı n· 
~i Macar Başvckılı Harıcıye Na- kHıH v rml.ştlr. cnan scraretlıanesfnin etrnfıtıı sa mmıı, s n 0 n in oma 1 Bu düı yadn da bcğduylar va:. Bunun hikmetini 50 • 

'•da yanma alarak, bug ünkü .Macaristan da ü yle re.ıak nQmr y ş!er yapmışlardır Pul1s bl kfm ki g d n, 1 derden azade yaş r. racEiım. 
~~ti bir kerre daha gözden ge.- li dnpc.şte 2 l - Macar slyıst ma· rıayı muhefJz altı .a almışltr. T l)p Rab Uıt: e tat ı söbbet içinde vakıt re· - İylk.1 sann rast gelmişim. Senin 
....._.k H. h I'- kınan h lk bl ııya hicum ft!Il yerek Vl J 1 ö - ' ao·rmek 1 t d'rrf D bk lluı k i.:~ ilzere AJmınyay• g itti, ı t- hııfl i, Çekoslovak.yedakl ~hcar a ıı.m~ ç r r. mru uzun o ur. Bir erlreğfn karı· o 11 e 'ton a enr hnk ıı o a-
~ l(Örüıerek d6ndU. i b 1 tmlel:d huduıları lçlnde y şayan yalnız ıslık çıılurak do!cşarnl t dı l r. sının t:e )ÜZO, h"'lll huyu gllıe\ el ursa, mil ve erroiş bir adamdır. Mademki bu 

P.t A b "t 'd't r mlll.,tlerden avıı muamele yapıl· ı\s\erlere kışladan dırn çık:na a'3ı em onun erkeği dr.lma tern taıe ka!ır. zn•la görDşmeğe g dlyonun Lüttettı bı-
~ •cariatanın vıupa ~." ası~- mr ına h'ç b lr suret!~ müaamaba etme rl verlloıiş1 1r. Bu ka ab lık heli:: Reisi Yo , m zal r.:tı b r de bur.un a sl olursa, nfm d bfr mOşkiilU:nO ona roruver. 
IL..ı bugiinkü durumunu şoyle bır y c ~ini h·yım etnılşUr cu bur Dr. B0ne 't'rı de Vöştünb saTa o a mın hay tı z ndnn döner. Yıışa· - Peki, söyle bakılım, senin do 
~il itçirelim : Tryanon muahe- 1\- nı·(• ıı;al Gö l'ln(j Prağa g idect k r~ k: « Y. ş s u As e l Dlkt • r » d Y makt n t t a maz. Sen o h\\:ar.tn'n hlkf!.- mtışlrOlün ne? 
~deııberi kolu, kanadı budanmış, B rtır, 21 (A A) - Maraool Gö bağ rm sardı . Avr'cıı b r ta' ıru nl a yesi i a 111 s n bana hak ~erirsin. - MDşktt üm şu •. fo~anlar lbtlyar· 
~lr•k bailanmıı bir memleket. .. rtns:-'iu Çt!koslovak Cumhurre•sı Beııeş da Pri'ğ so nr d': • ·z As e i Dik· M&h kcr ıner:ıklandı: lttyıı ca IBÇJ sakala b şka renge g rmuı-
'Pttldannın bir kdmı, içinde yap· tlf'I fôrOf tek Ozere, Preğa gfdtceğl tator'üi{ t t or z • d Y cfo ~rr' t •ır - Bu D hkal'!fnlo hlk.ı;ye.sl de nasıl d ' beya:Iaşır. Acaba bu ned@n töyle 
~ Ptt il b' l'kt d söylenmek tedir a- B r çok kcı O~l "de dl i d kır ~f y? Kuzu~. Dud cuğum, onu da nnlr.t 1 oluyor? Bıı bfr . hfnct. .. ı kadınla erl- elr: 
tl. ıcar ırktatlar e 111 e ya . Ccmbt•rlavn'ı n A l manyaya n!ızı b y·aklarl Ahtınn kons csban s!rıe bl 1 · 
~dt '--•-· B 1 d 750 000 ı " " ı - P ~ 1 an at yım da, bıık h klı mı· r eşbklul zısman, ikisi de aynı lezıelt \ llamuş... un ar an ' ullnwsı bir gü n tenbhür e tli g tmişl·rso de po'ıs tu f.nd~ n de h dn 
'it.._ ~tun Çekoılovakyanın hakimi- L'lndra, ~2 (A A) _ Başvekil ğ tılmı;inıdtr. yı'l', d ğ mly'ııı? Blr zamanı r çltlç'n1n taiarlal', Böyle olduğu halde niçin erkek 
-...aca. b l k d ___ biri tarınsı da clttlnl sürtrkcn, bir da kedından v.ıtah olur? Bu ırıı ... Oçnııcn-

; lt u unma ta ır. ne b k n, ~U·ül rı y rden bir demir sü erkek lhtlyar'ay p saçı ukalı agudı-
",I '•caıiıtaa, kOçük Antant konse- D b d k hak~ ç km D€mlr h lknyı kaldırma\: ğı zEman mel h }Ilz. n sr:vlmıl bir ınaa11 
,,,. ~ Belırat cİYanndaki Bled'de o ruca a ge c hl f fş, kadı a "lil ş Elı"C 'Hr knma olar Halbuki lt mn lhtfy.:rlayınca ç'rkln· 

~ clıefa yapbiı toplanbda verdiği olarak h 1 anı• t..traf nı uçmeğ ba1la- le lr ml çlıklnle$lr. Acaba bunun da htlc· .,,_ ~·D eonra, arbk resmen silah- 12,000 vata 'a mış. o ıa ı.n bir m bzeıı k pağ halka- mı tl ne ola? İşte ban ne zamendan b•· 
~ hakkını haiz bulunuyor. sı od •ğ u a 1 mı . U~ra~m ~. uğra~- rl bu müşkOHc,ı hall .. damadim. 
~ aonra Macaristanda zaten mış, ni ı. Y t k pağı kil d r P m hzenın Çanı la abb • bı böyic konoetuktaa · 

~ olan reviziyonizm ceryanı- noınanya bcrazeteleı i , oradan ge'en k ınemlekeliınizt fç'ne glrml~ Göz eri l raı::lı1to rlıııııc·ı rnnra blrb rlerlnde ayrııdalar. Çavuş yo . 
l' . l .. . 1\ mahzeı.ı ntn fç'n n rnrı b t' clrıs bu~day ıuna devam elti. Nltıay t Dahlc aı:ıfnla t,f. " liltikçe kuvvet eneceguıe ve l l d l l kk d l ıı d d • Jd A ıı..!tl flit ıabalara gireceaine de in- yMrleşecek o an lf { aş ı rınnz 1a ın a ne er a op u u o ğunu görmns. mma bulunı1rğu fthre vardı So·du ıoruıtur-
~ • bu b ğıhy btılm bl diğ'm z lnığdeylar- du. N bııy t plrlfmıfyl buldu ' 

, ı. tdilebilir. )· liZl) orJur? d n d ğild Hflrbl l ~er n'ı ç ğlr ğl ktı· GördOğü adam pcr'şın ıyafetll bl· 
\"'•cır Başvekili lmredi a eçenler· Bü"n:şte çıkan Üıılvcraul gazetesi sizin tekrr:ll ba'kro bak?arım' riayet e da uıs it1y • v 'çt • u manu"a kcrşı- Jis'ydl iri hş'annın uzun kılan de J 

lılt..l [) .... ca Türklerloln hicreti • beflığı lecrğl h:htı t m ı.ı lmmış ı. d · N ' · 111 ld'"'"l • _ 1 11 il ._.., tdiği bir nutukta: • o .ıru . . . • . ın ş °'· Y P ' ClZ g 16 • baka&h gozlerini adeta kapatmııtı • 
....., k . altı~da ııeşrctUR, bir bnfmakaledc ez· Bırlrıcı h.u ol ş u b ye .n mt:. de n dO u m it" ta lad• K ı dl akh yet- ç lhtf d iki 
~ Gçilk Antant ile anlqmala- cümle ıöyle diyor: bllh ııısa n.ü:> n an Tüık c o şöy, u tub m Y C"', gidip ; hir .v llsfnc kt"yfıyc'I P.YUŞ yar.a Fd : 

~ ~ bu memleketlerde bulunan • Buifinlerde Dob.ocilmn misatlrper· ediyor: « •cs·n,..8 nlcr. R •men hu ukun hat, r v r 0 i n Ora~·µ gör ü. v 11 de - Beni buraya serinle glirDıınete 
._hl~ •niyeti dlizeldikten son- ver toprll brm•, on lkl hin :nık_ ~uha da m zbep ve mlllet r •kt yo' tur J) 111 bu fş ş 11 0 r'n 7 .• m:nnrn padışabı- meınlekctimtıtn bQkOmdarı gönderdi. 
~kuk edebilir demifti cm tcrke~lyor. Aokaıa bULu ııet•nın al ı 1 ' 1 lı . ki lbl r.a lir m ! up ya't nık, nıe~e'eyl Hı lr Bana da b:.ı buğdayları verdi. Jşte bas, 
ita - ' . . · d ""• te,.blrler üzerine l•bu muhııcı:lar n z, a n z cvın z ır stıy_o a n .g t t.... ~k Ant t k Bl d o " • 1 d Vd IL h e den :.ıld rd ğı buğdnvlar· gör. Bun cır böyle ne biçi:n boQ'daydı r ? 

.. 1'1a an onseymın e Anıdolu1Jun mubt~llf ınabeUerlcde lı;kan II'arnn Y t altı <hıdır. I>Jnı \e a Vt. ş da da b01rll ndııra nümune g o d rdl. HliDi'i milletin zamanında yetlımlttlr? 
~...., b11nda bile, Macaristan, Ro- edilt c klerdir. Şut asım bat rlıya'ım 1d, lertDl:z, kendi uranı1.dım s ç c ğ rıız müf , 

1 1 
İhtiyar bux. !avlara. bıık.tı: 

~~- •e Yugoslavyadaki Macar Dobrlc uıın Romanyaya !lbak ndnn evvel tıler!n ve ka:hnla·ın e lerıode o& ca lır » Hü :>.Dmd r t:öyle Jri 1 buğdaylar, 6 .J 

ı.._~ l k f b gO !lnce, hQm n v zlrll'r:ao haber srön - Oğu l, dedi, ben buğdaylardan 
~ .et eri hakkmda yapılan te li - Dolça, laakça, Mıı.~ln, lllrsovn •. Ba adıığ, Mns!ünuı.nlara karGt :ıpılllJ iş u va ler<i ve bir s r:ıv mecllcl kuruldu Bui- bir ~ey anlamadım. Fakı t karıımııd a 
~111ldilik kabul etmiş, f•kat Çe· KOıtt nce, ve Mangalyn clbet:cr!nde sa d~ sonuna k1;1,1ar riayet edilmiştir. B1 dayları gö n vezld rln hepsi de hayret Rlnon şehri vardır. Orada bü,;ük hrdo· 
~~•kyadaki Macarlara daha ıeoiı ldn olan bn tnıktn m k tarıblJo1netstclutl~6 ziın m de~t rejlJJlmlz alt nda hıı usi iç ni k 1 şlurdı. $im otll!'ur. Y"şı da b nden haylı ileri· 
' t · · •_ı • • • la Brad'ın 1850 ctt yaptı~ı r sa ı 5e _ taun edilmeuw ıstemışti. 4800 t d lb .. ~ idi paktlar y.::pı lmak6ııın Dob ucıı Turkle 1· Htlküm ar ... eıJrl rina sordu: d lr. Belki bu buğdayın yet!"tıx.1 zamu-
l • • na:uran ıı e <n ar.... . . " 5 
"il a._: n Çekoalovakyada vaz.ıyet F a . 1 1 den Ubclc'ıni' "Jn nlu haklarını tanıd k; onhırda t.und L JS· - Acab bu buğd~y hangi mliletln lart görmüıtnr. Git Orıu rör. Her batdc h".."'1, • • . . . raT1 111 cı ı ın tr r. 11 1 . . "°''- aıruıce, MacaJ" Baıvekilinio 1878 de Parla co~ rafya cemiyeti Bül te· tlfcıde ederek ıdııremh ~ıtındt'! inkişaf 7:Bm nında yettşmi.Ur, dersiniz Her bal· bu müıkülü hulleder. 

ti_ ~ ~. Y•pbiJ mllllkatm mahiyeti nlnde nr fNJJ• d ~' bir istHt'strğe iÖre cttUeı; bulundukları lptldc:t v ztyett o de bunca bir sır olar.ak. Bunu bilen Çavu, bu söz nıerı ~,, kalktı, bu sefer 
~Yı aıılaııhr. mtcm" nüfus 222,5ti2 den ibaret idi. ?ob- 1 ku tut rak k ül\l\rf ı ve lklisadf s b (arda b r a~a 'ok mudur .ac b ? Rloen ıehrlne vardı. Orada ihtiyar Deh· 

~-eli ortada bir sezinti daha rnt'adakl Türk r~llfıısu da 134,662 ldı. 1 oldulca llNle-.iler. Buo1n'l do'ayı D 1b M c1t t · b Jlurıım hnkümcforın akıllı kaninin tarif ctUğl gibi l:üyük kardet !m 
~~uya küçük Antanh dağıt- Raı - Romen. Tnrk harbinin zuhuıu rnca 'f Jrkleı i in mubt .. Jif mUmesslllo i, n~dlm erird n b'risl dedi i i : dedlll zııtt buldu. Slyl!h sa~nllı bJr adam, 
~ lltiyor. Zaten bunu Franıız üıeılae Dobı~?anıo harp sııhıısı olr.cağ;nı her vesile ile lbmanyayil kaış• o'no, mln- - Hu Um lanm, felan şeh~rde dün· vücudu Dehkanfden daha zinde ••. Yatlı 
~· d b .;rr ba~ dıl derplf eden ı u t.:ler, ilk hlcntc baş ll· net duygularını göslernıektcn ger~ dur ya gd üş D h nnt isminde ihtiyar bir b!r a"amın kcndfshıdPD daha ook ,..,ıı 
~~ e •aıra gıra y~z .•r. mııhıJar ye bir c; k &öyhn i terkeylem1ı· madılar d m arct r. Bu müş ı.HO h llcderae, büyllk kudt~1ne b!r zllman h ayretle 
.:'h le anı Kliçllk AQtant ıle tı~: lerdlr. 1 H • ğmr·n Türkle·iu hicreti ba anc k. o ha ıt·der. baktı ve so:ıra ona d a bu butdayları 

•dar olan mUnaaebetlerını 1 tkJn Tlhk balkının b'r kısmı Dobru· unn rıı i d d M c Is bu ııözü makul aöriip ne- gö 'erdi: 
H~ ._ • . .. . h-k d'l b' ' d ti ds o s'l dovaın cd p ururor u o :-.e" 11tedı11ne u me ı e ır. caııın Romaııpn a l ltlhakınd~n ıonr · a S 11 t dimin t llifi ,f kabu\ Etti. D rb~l bur,. - Beni burna meml ketin htıkftm· " S · 1 K l' 1 19 3 ~ nes1 Paz TC'llr vtı ! re 11 ildet Almaolan mcaelesı bnr.1dı kılmışlorrt•"· Kral Hlrlnc aro • · Ub k 1 d y on b r m tt u.. bir ç vn~un aline dıırı göaderrll. Ş 1 buedı~lıır bık , bua· 

JI ~~ t.aa ideceği yolu göster· on 1 lklııcl t,.şrfn 1878 lıulhll hefan a sırcek\ nnın R Jmanyava e 
1 

z r [lf' \" ·Jp lhtıy rm yıınına gör.derdlle... lat' ne b!çim b:ığdayd•r? Hangi ml:letia 
tr ~· ı., · i b ı· d mealle me1beb ve ırk fark• göz.,tllmek· Romen ldaresi alhıı a huluunn Türk.le· Çavu yolda a derhen bir d"stuna zımtnında yet'ş~Mlr? Diye sordu . .. ~ "' carıatanm u eme ın e mu- o v 

~:tlc oı. • • • d' k d 1 rln nd .. di yeniden çoğa mıştır v • yeni rast idi: sıy~h sak 1h bU) ılk kartieı tt bua · 
h~ltttt aaı ıçm, 1 ıım ır.e a ar çiftliklerin asil aileler elinde bulun- Dob ı:cı d Jğlm'z kısımda da ek eriye- _ Uğurlar olsun çr.vu~ r.ğn ! Acele daylnra baktı, baktı. Cevap nrınekttn 
~~.. e naıyoaa soıya ıım cer- b it d b lk' d .. ·ı - tl t ~a\;tl 6tmlş'enllr. lc!z kaldı·. "'' it_, d' " 0 'dd t' d maaı Ye uyuz en e ı e uç mı yon "' 
~ ft a&ster. ı.gı şı e l e dan fazla köylünün topraksız kalma- Yeni DJhravad bulu 1 n ek lHy l· larıntn n'"t'c-s\ d ğH, Tork dsvletlnln 

beklenebılır Çllnkti Ma· zl . 'k l k ler mekteple ine ve ib~d th n fe b lk.tis t zarnıetlr-ıin n icap ettlıdlğl bir 
~ '-~ı bugilnkü baiları kopar- il boşnutsu uiu gıtlı çe ar ırma - ta~aro9n s hlp o1m:>ik su et le ınod nt vazt~e tir. 

\ "1.a, Nui akidesine bağlanan- tadır. . . b!r r~jl:n:!C"' i tt! d") ct""e'"e is l r de I izlm bu h c e~i menctmekte bir 
\~baaktadır. Yahudi aleyhtar- İşte Macarıstanan bugiln ıç ve Tnrklerln Anavı tım~ rtIH\ hlc•rtt EOD rl"' ruu iz vo~tur Flz m ~ üksf'k men· 
~ ~'- hlflamııtır. Toprak meselesi dıt vaziyeti b~dW:: H~diselerln ~ü~at: seMl ıde had bir derı:.ceyl bul 311 lur. fıı.a i nfz Tn ki~ in b r~ktıkları yerlere, 
S"-t teryamnı )myyetleadirmek· le akıp gitmesı, ,ımdıye kad~r ıkıncı Ank ra Cumhur' yat hl\k6 Ftl tıe· ı R > an r nhftc ti t. yer l1tmek ve top-

• loPrak itinde, Macuiatum pllnda dur•n Macaristanı, yarm ön ııntoşıl rak yapil:m bu h·~ret, Roman r .klarm R~m n eun ellcJ geçmeslnt le· 

_ ~ !!!iJc~ J~! ~O~ --!! ~aracık kunettedir. f 4d 1 )'qayatı TUrk h .tUunın h ıyatt şat't m n tt.ucktlr. . 

- 02ul, dedi, ben de bunu a111a1a· 
adım. Brnlm umammda L6yJe b!!t · 

day yelfşm't deği~ Hr. Amma karııkl 

aehlrde benden büybk b'r kardcşıoı nr~ 
dır. Git, ona. ıör Her halde bu hutdı)'· 

J nn ne zaman yeffttlğinl o b!Ur . ÇOıı· 

k ü yaşı bond n çok ı:erldl ? 

(Arka.H'1 



Poata giinleri def iş ti 
Posta günleri dünden itibaren aşağıdaki şekilde 
deği miştir: 

Ankara - İstanbul Posta tarifeleri 
Gtdlt Sut Gtllt Sa.at 
Paıar 15 Cumartesi 7. 30 

Salı 18 Pu:ırtcs\ 14 ·!O 

P4rıembe 18 Perıemıbe H · 30 

Kars - Aan po!taları 
Paxar ıs - u Puar u. 17 
Sıb ıs. ıs Salı ll. 17 

Cama ıs . 13 Per~ mb ıs 17 

Oltu - Tortum postaları 
Cum rtesl 10 Parar ıs 

Sah 7 tÇırıamba. 15 

Çat postası 
C.amart11I 'i Cı1ma H 

Postaların har..J eti Kars tren po'1talarını takip edec k 
ahval dolayısile (saat 21) raddelerine kadar intizar ede
cektir. 

Erzurum vilayeti Daimi Encümeninden 

DO a 11 

Türkiye it Baııtaaı 
1988 

IOÇ.01 CAR~I NESAPL&I 
ıuamı,. .ıaaı 

4 ..&et ıooo llıahk "°'° Ilı• 
1 • IOO • 40M• 

1' • 2IO • '°°' • 
" • ı • , .... 
.. • so • @00 • • 

200 • ti • 5'°' • 
1141 • llllO • 

DOGU 
/ldnlarınızı kabul eder, 

FIRMANIZI 
Bil.tün Doğuya tanıtır 
"DOG u,, bDyDk bir 
memleket parçasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Dola illeri ile ı1giai olan 6tJt011 
m6e••e•elerin gazetem~ va•ıta· 
•il• kendilerini bu geniı bölgeyı 

Husu1t fttıufJ btıtçe•fndcn idare edilen dev lr ve müess11satın bir senelik Karata11 1 1ıl.Ut, ı Halfraa, ı IJ· 

tanıtmalan menlaatlerinin 
ilk icabıdır. odun ıhtıyaı;n temin edllmok üzre alınma •ı ıcrıkll bulunan azamt ı.40 000, 11ran 111., 1 lh1aefk •• tuWadı ıeklllmtlı.· 

114.700 klJo paht octnnu n a:nmf t!8 000, as!arı .Sl 6 ){) kllo ç '• odnnn ile • · &a aa eW Ura meydutı lnlloaa ~·· 
nmt 2S aııO:~rı tn ton kaırııtma. oukuru veya Atz' açık. maden k0ıntır6 20 · 9 · 38 ı.ın nra1aıı 4ı~ e•Ueceklerdlr. at• ILANLARINIZI aöniinch~n ltlbarı<n 1;; ~llıa m Uddetle kapılı zarf usuıııe ıkılltmrye konulmuıtur. (Ne. 411) 
•unların lbal si ~-10-988 Çarıamb ıuııü aaat ıs da •lfl7et dalıvt encümeninde 
yıpllıcak.tır. SöıU i"Çen odunlardan mekteplerhı ibtl7ac\ mekteplerde Ye deva• 
irin lhtfyıcıda her aılrenf n ıöstereeett anb•rda tcallm edileoctl gibi uamt 2000 
aıları liOO kllo palıt odunu<!a Ilrca aylar depowna teaUm edllecettfr. Muham
men bedollerl (5660) lira munktat temlnab 42& liradır. Şeraiti ınluıık lıte1ın 
tallplırfo encOmED kalemin• muracaat ıtmeleıJ. (No. •S) 4.-1 

Erzurum vilayeti Daimi Encümeninden 
ZOhreTlye hattancılcln bir ıenelik i şe we 11lr lhtlyac1 temin edllmık ttzre 

•JJnması g-erc\ll bulunın 300 ktlo mtl'c1m!I\: 100 kilo erinmiş rnı 300 kilo Diyır· 

D06U 
iLAN T ARİFESi 

ı fael uhffcla unttaı 25 kmut 
7» » » 50 » 
6 • ,. » 75 • 
5 ,. ,.· • j 100 • 
4 » » » uo » 
• .. » » 200 • 
1 • • ,. 2SO • 

Doğrudan doğruya 

GAZETEMIZB 
g6nderiniz 

b'kır p!rlnct 100 klfo matarna 100 kilo Qıüm ı ro kilo aynhk sabunu 200 ldlo 1 • • • 400 • 
Diyarbakır bulguru 250 kilo ku~a faıu ya 15 kilo çay 800 kilo t•k•r 200 kilo ilan nrcoek kfmaeler DOOU Gaze- E L A" • l"' • 
tezyıtı Hamt 10:0 ll~ım (000 kilo ekmek azami 8~00 uğan 3000 •ıtır eti tul İdare MDtiftrlCllıı• ma.raoaıt •bat· rzurum cvazım mır gı 
19 - g • 1)88 ıilnünden ltlbartn 111 pn mtııidetlt •O•k ekslltmeye k.ouulauştar. ıtdlrler. Dnuıb Ublu tçfn llantt ta· K • 
Bunların Uuıleei 4·10 988 sah gClnQ ıaaı 16 da YllAyet dıia.Y encQmeulode yapı· rlfı tatbik tdillr. Satın alma omisyonundaJl• 
lıcaktır. Muhammen bedıllerl 1615~ llrı ~O kuruı ve muvakkat t mlaab 116 lira· Kınuuh lltDJu1la tarlfe lılir altU ~ 
dır. Şeraitini anlamak lıteyen taltplerln encD.meo kalemine m.ur&eaat eylemeleri. fululle ılınır. 1 - iraııru ıarııtıo'l kıtaatınıa lhtlyaoı olan ot111 bin kilo plrbı9 k• " 

( No. 44) l-1 .A.drn ~deflttirmek 26}kuııqlut üt· ud uıtıUlı 1atın alıııscattır. Tah•to bıdıll altı bla yı~I 1rız elli llraar. ~ 
--~--------------E-------d---~~~ ~~~~~~~~~ ' Erzurum vilayet Daimi ncümenin en DOCU 2 - Ştrtaamtıl E(ııtramda Ltvaılm Aınlrlltl llbll ahu bmfqoaud' 

Abolla tarifeli rliltblllr. ~'' 
Vfltyet ctomoblll için alınması rerekll bulunaa 182 teneke lıtantlart btı>ıl

alaln 19·9 9B8 günCDdcn ltlbıren 15 filD milddetle açık ek111lmg7a koftulmuıtur. 
Bu benzlnle:rln lb:tluf -t- · O 9a8 sah ıOnU uat 16 da •lll1•t dalmı encnıaıabıdı 
yapılııcıktır. Muhammen bedeli 600 lira ve munkkat temiaatı •5 lfradır. Ştral· 
tini anlamak fı'eyın tallplerlo endmtn ka!emtne muucaat eylemtltrl. 

( No. O) 4-1 

leaılltl : 12 Un 1 - Ekılltme S 10 938 Camarteıi 1aat oa blrdı Erıaıum da )ı(tt• 
~lb •Jlıtı : 7 • bJnaııada Erıonım Lnız·m .Amlrlfll 1atııı alma komlqonuncla 1aptlacıktır • "f" 
Blr

f •Jh
1
1J : 4 • 4 - Teklif mektuplan lbalı ıaahnd il bir uat·enel 1atm abla toııll' 

•:J •11 : 1.50 • bqkanlıtına vırllmfı olmalıdır. 
ECNEBi MEMLELRKETLER iÇİN J - Şırbıamellnfn yedhaat mıdd11hıdı lıtellll Hllkalar t H .-..,.r 

~nellflıl : 14 Lln larUı birlikte homlqona lraı ıdllmtı olmalıdır. ( No. 21) •-: ./ 
.. b ., .. 14 • =-' 

Erzurum Nümune haatane•i Hususi ilanlar için yrı E - A k ""' S A1 k · · d'11 tarifetatbik edilir. rzurum s erı a. t. omısyonun , 
Baftabobetliğinclen: . 1 - Erıurum rarnlzonu lhtlyac1 için on altı bin kilo OJQ11 ti kapıl• ~9 

Hutanımiz E'eklrlk motorunda kullanılmak üzere 938 Jlh lbtlyack olan ııı Erzurum vıUlyet atuUle satın alınaclktt•, Tahmin bedeli .. d6rt b~n 11klı Jb lira, Uk tealD•' 
'400ô çotu 5COO kilo lece maıut 22 • 9 · 938 perı mbe srOnUıdon IUbıre •11amı Defterdarlığından: ytb aıtmı, liradır. . • L~ll 
t tUlye bafio olaıak üzere ı ıctn müddetie •O•ll ekıUtmeya koou:muthar. 2 .- Şartnameler Emırumda 1.T. A. uırlf~. Hbn alma kom yoauda F 

10 · 10 · ~38 p~ ıartesı aunü ıaat 14 de Sıhhat mt\dürlOğiindı milteıokkll ko 3038 awydı Türk caza kanununun biUr. $'' 
mlıy~nda lbtleai yapılacaııadan tallpleıla mezttlr ıüı:de Of17 5 temlaati muvak- l9 eu maddesi mucibince 29 lira para 3 - Ekllltmeal 6 -10-ISS Pctrıembı rtınll saat ou blrdı Erıurumda st. 
kataları olan 54 Ura 88 kurut mukabili bıoka mektubu veya' tahl'll!e birlikte ko· cezuına mıhkGm I!ıcı nth,y11lao ballı bfnuında Erzurum Lv. Amlrlftl aatın alma tomfıyonıınia 1ıpılıcakbr. ti 

flyona wurıcntlan Ula olunur. ( No. 49) 4 - ı Entnl kôyü halkından Ye ıdreıl teabıt 4 - TekUf ektuplan ihale aaabndaıı bir ıaat evnl ıatlll alma toaafl 
edllemeye1! Kahrımın oııu Salim w bortlu batbnlıtuıa verllmrş olacaktır. Jl"I' 

E ·ı""' f D r.l J l IW J bulanduta_meıkClr parwya 15 ıuade 1. & - Şwrtnamenin Jedncl maddesinde lıtenın veaiiafar tüllt mıktoP t 
T%Ur"1m VI aye e,-ı eruaT ı ... nuan demıdlll HJahut bulundutu mıha! mıl birlikte komlı1ona lbru edilmlf olacakhr. (lfe. 81) _.,...... 

Oıyri miibadllllk slfatı, mtılta muhtelit mubadele komlıyonux. ca taadlk edil· sandıtına teslim ıtmedtll takdirde tah- '/ 
mlt olan hak aahip\f,rladen Yuı:.ıanfıtaada bırıkt!klan rayrl mGbadU mallara tıy· •111 emval kınunf htıtnmlırl dılreılnde ,. , .. - dAfl 
met takUrl lçin evvelct - i1Jll mObadlller kıymet komflJOllUDI ) TCya 11 -11 emYabnın llaclz ıurtrlle pWırık twl Erzurum Askerı Sa. Al. Komı yonun ~· 
93' taribll lılararcame dairesinde 11 · 10 · 934 tarihine kadar mnlaa i•Jrl mO- edllecetl ilin Ye teblll oluaur. I_ 

badlller mnraeaat etmlt n : • , (No. 40) 4-2 1 El'ıunua raral.onu lbtlyaeı itin ktrk iki bin kilo kuru fııufya k•P~f10' 
..l - Ga7rl mtibadUllk: ~ veılkaamı n taHrra.t onakını lbraz n tevrtl etme· anltl Ilı satın alınacaktır. Tahmin bedeli dör bin iki yııs Ura, ilk tımfııat 

mit oımaıarı, Erzurumlmarbirliti tırk aıtı ura em tW11Jtur. ~ -''"' 
B - Bu veıikaların koalayonca nok.ıan nya mnıHol rornlec0k. kendilerin· ı - Şartnameler Erıurumdn LT. lmlrUat satııı al komlıroıuada ,O lf r;; 

den ııttnllıuı malum.atı nrmrmfı buhnımalın: Başkanlığından: ı - Elcıtltmoıl 7-10 gs~ Cama ıüo.n 1aat onblrdı lrnruraıa Mı. !ıılf· 
Baa bile mııllarraa kıymet tak.trr edflm .mit ola.nl rl tal:!ir ıd Jmiş o'.an kıy· ı - lmarblrllll tarafından rez mı nuuad.a Emmım L41yazlm lmlrllll ubn alma koml•Jonnnda 7apılaeaktır· 11,-meUırı knrıı temfiı komlıyonuua 1'8:Ja ıurarı dovlclw itlrcıs tdlpte htnOz bir tıaflealndı Nnmunı bastanoıl bltfıiil•de 4 - Teklif mektupları lhalo 11atandıa bir ıut ınıl 11tıa alma toaal 

ltfradaıı uıt!ct1enmem1ı buluaaalarlA İltanbuldı GaJatada bıbtfyar ll nında ıra- y11pbrılmıı olan Apartmanına lllve idi· bqtanlı1tna verllml• olacakbr. ti il' 
1ı vaıUe eden ( aa1ri mübıdll itleri ta•fifo bfiroıu ) adı mllt•ftkkll . ı•:rrl mü· lıcek 8255 lira 02 kuruıluk keımı kıı· 5 - Şırtnamtaln yıdfnct mıdılulndı lıtıaen vaafkalar teklif ~ılduPl~J 
badlll r tıttlrf kıymet k.omfıyo.ıunun 15 te rloiovvel 988 tarlb1ne kadar mnrmca- mı onbq rGn mtıddetlı ıçık eksiltme- birlikte komlı1ona lbru edflmlı olacıtttr. (No. 14~ 
atla kendllerlrıden lıteneç~k v11lkı, malumat '' l:..batl nrmtlerl ve muraçaatlırı ye konulmrıehlr. : 
aukkblllnde vesika ıslmalan ııta olunur. ,No. 47) 2 - Muvakkat teminaıı 019 lira 13 E •}"' t D ft d } ""' d 

kuruıttur. rzurum vı aye e er aı ıgın an ~ 
Hasankale Belediye Reisliğinden Cum! iGD~{~~::.,~r1~~! •• ~eı~1i!:u1b~~ lmlnkurbu mıtıalltılade nlu vı ~arılı botoı oııu. K11pardan ··~·~ 11• 

H Sıtıkıle kazasında yenldın JBp laoak olan 3262 Ura 97 kurn:ı bcdell k& uaı ldart lleyıU tarafnıdan yapılaeakbr. mttt milat b1r b1p bunmla lcan ıabıkı Teçhile 81 Ura Oztrladcn bir ... .ı~, 
11111 bın}·o rnşHb ıo1k ekallloıe uımllls ekantmorc konulmnştıır. ' - lstekll~r 938 fJh fçfftde Nafia n tT. 9 . 938 tarlblncl~n bllltlbır onbat gftıı mnılıtıtlı milıayoclıyı toıut 

ı - Ekslltm 10 · 10 · 938 Pazart ıl rtınü Baurkato belediye relllittade tı· nklletloden alıcmıı bu mıktardan nok- Talip otnlanu b11 mlidet 11da1lda ddterdarbta murıcaatluı 11\\ ohıaat 1 
ıekktU edecek komlıyaııca Jtpılacsktı.r. AD olmıyaoak lnıaat YHltaıı ..-e tfoaret (Ne. '.V 

2 - Muvakkat temlaatı 2i5 liradır. od111na mukayyet oldutunı dılr veli· •.. - ••czwowww '{"'' 

a - lıtıkliler bu ite alt evrakı ftnnlyıyl Huankaln ue-ledfJ8 relıllllnde ka ibraz edeoekler. " JaiiiQ.lnlit Umumi Mfffıatı· Nare ed• 
•kUJablllrier. 5 - Bu ft• ılt fenni. busuıt ıart· ............... IRliYF" 

4 - latekltltrin tlcarıt odalı voıikalarlle blıUktc:meıkllr komlıyona alrıc11F111aae lmublfhll .aıllıı11dlılllladt ıora. .......... ........... - ....... - ......... ~-
Jul illa oluıur. { No, 41 ) 4 -:: ı lelllllr~ ( ?<to! 42) ~=l Q.tııtU> -1BAll "lllllClfİ Nı '111Md1t"r" 

• t. . ... 


