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S EKİLLERLE 
SABREDECEK 
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Münih toplantısı 
Bu toplantı bugünkü aiya•i 

•nlayııların "'f heaini dcfiıtire· C•'· umumi aullt ifin yeni yollar 
16ıterecek neticeler oerec-ektir. 

Almanyanm Südet toprakların· n 
. . Çek kuvvetlerinden tahliyesi 

Berlin 28 / A. A./ - Hitler İngiliz Başvekilini yarın için 
Mü:nihe davet etmiş ve askeri hazırlıkların yirmi dört 
saat tehir edileceğini bildirmiştir. Mussolini ile Dalad
Y de Münihe gelmektedirler. 

~- verdıği mühlet bitmek üzere ... 
~ a6nkll aiyaıi vaziyetler dahilirıde 

toprakların ay başında Almanya
'' lllcbakkak surette harben veya 
~ban ilhak edileceğini kabul etmek 
c,beder. Blitün devletlerin bu hu
İ:'t.ki noktainazarlan tam~mile te-
r&ı ettirilmiş olduğu İçin Çekoılo

••lcy• meselesinin yen) bir yüz al
'-••ı ihtimalini tasavvur etmek bile 
"li11a1cno değildir. 

Çekoslovakya meıeleıinin şu su-
ttle ı b "I b' . ti ona ag anmasının ır netıce-

Siidet Almanları davası kan 
dökülmeden halled·lecek mi? 
Vaziyet bütün nezaketini muhafaza ediyor. İngiltere şimal 
denizine yığdığı fılosunu seferb r halinde bulundurmaktadır 

Netice dOrtlerin ka a ı a b ğlıdır 
k'~larak Avrupa siyaseti yeni ve 
~ the111miyetli bir döaemece var· Çı)k hn•tıulıın ltl ta 'l'\d·ıL 

"''' butu .. uyor. B,r.ın 28 ( AA. > - U.ıs A1
1\'.I. n· 

Son g .. len bir ıtjanı teJgrnfındnn vndan Oarptea C nu'>tı Ş ırk.lyeı mllbi u 
AJ'-'an Devlet R . · B H' l . molörlQ kıhılnr sev~Mll nlştır. 1 
lııgu· eısı ay 11 erıo 1 ııuııız donıuıınası s fcrbcr 
~· ıı BaşVt:kilioi konuşmak fi:ıere L adnı, 2~ ( A A. ) - lagıll:a Jo· 
ti ıdcıı Mllnihe çağırdığı anlaşılıyor. na"mnçı , .. f..,,b .. r Adlımlstlr. '1: iç~~aa İtalya Başvekili Bay Amerikan C~rnlı •r rcısıntn tek\~fl 
1} 8•olını e Fransız . Başvekili Bay V .s~l:ıgcoo 2~ ( A. A.. ) - ~ n 1rlU 

tl.dıye de iştirak edrceklermi ... CQmhur reisi H tlcro bir m"saj goJde· -
Bu· • • ş r1ılr, Çıkos'oınk.va m"~ıuı le 1ot·u 

cli.ae 
111 

ıçtımaın. ıenelerdenb~rı ~~?- d , n doı?ru va alalcstfıır olan devlet'erd \ln 
ait ahıus bır milvaı:ene ıJe Sur up mOrek~IPp btr knrJrauın toplanıncs il 
d .. ~cktc olan Avrupa ıiyasetinio tek.Uf etmiştir. 
teı ıitrrı.eğe yüz tutmuş olmuını gös· - ~--------~ 
1,:csı itibarile büyük bir ehemmi· F' T K R A ı 

•ardır. 

t ~~İllldiye kadar Avrupada bıışlıca 
~t' '.Q - Roma anlaşııası karş1 ında 
l 11•ı .. Fransız teşriki mesaisioiıı /)ün Vilayet konağı yan•ndaki 
t,,ı:t • b" 1 b • b" I b .. ~ " ettıği mü .. azeoe hikim oluyor, I ıno ar şu ... l ınasının ça ı•ı u· 

Atatürkün 
teşekkürleri 

Ankl!ra 28 [ A . A . ] • R'ynsett 
cumhur U.ı:ıumf kltlpU&iııden: Dll 
bayramı m':>nesabetlle yurdua her 
tanıtı daıı r•lan ve ntandııtana 
ytıırtek: duytulanm bUdlHn tetrrlf 
•ardan AtaUlrk pek .11 ühhuala ol
m~ılar v• letokkürltrlnln u~mm .. ıne 
Aııado'.u •1• ıını tavıll etuılflırcllr. 

• • 
:.._ lal~~U Cefll B•yar Dil bayramı 
!,!~lfetlle memlekeUn 1her tırafındall 
•ld~k~~•brlk teı,.,anuına ., .... . 
c~~~I eenplann m•ıtullyetlerl do· 
l ııy11Ue ll'"O talma11 muhtemel bulaa-
1~ğu !!!_an teiiıtkilrlflrlnln - lbltt edU
mMlne AraadoJa ıjanıııwi- tan11a-
to"u rfc• etm'tlerdlr. • 

Mektepl r ~i;bj;:
kitap deposu açılıyor 

Oepo içi Cnmhuriyet 
ca 1'1esi, de bir bina 

: aııt: rılacak 
g zlrCi\LJ, J•;7ul'nm, Ağr11 Kars, V ın 

v.JttyE •kıf;ıd 1 bıluwu r.ır.ktspftrfo ki
r~ D ltıfıy t·•m ten lıı hm.ek fi:ı!re M • · 
rlt ve Akli t ratmdaıı l-J~ımımı1a h r 
kftap de pO'lU 8QllıU8 i'I hra• verJlmtı · 
tir Bu deprdau mrJ.,tı~uln ibUyacı D· 

: ... r. Lü • .,n ;.ac.plaı· leuıiu ~dU8cektlr. 
Deıı s n :ı;I p k yah:Ja1rnı1 oldutu. l\·fa 
tlrponun açılmaıındu fl.lfct\l trOstırllm k
tadlr. Ec" cıty burı;.,t-: lolıı huıuıt bir bi
ua Jtip1 ı wııtn k r r HUMııliUr. K tap 
deposu bi •. a •• un Cumhııti)et cııdcle fa. 
de yaptırılmı ~ını:ı kımr varllmlştfr. ıo, •. 
ata hemen baı'ıııaea'1hr. 

----- ...... -·---·---
"~nıı ıiyaai meseleler bu iki ayrı yük bir gürültü ile y · kıldı. Metin 
Ş.. laiaazardan mütalaa ediliyordu. lyopılmıı böyle bir binanın ç6kme· 'il ictima ayrı prensiplerle idare l •indefen adamları birfok teknik ae• 

~~ da,~ büyük Avrupa devletinin bepler ara>:acakla_rdır. - - • Umumi müfettişlik kültür 
t. ~ takvıye endiıeaile mtaaileıioi' Halbukı ben oyle Juşunmryor 

Son Fr•nsız uıRneoralarınr.ta, en morlern toplardan biritıfn •tış eınaıında 

alınmış r~smi 

~~~bnrv~m~ ~d~~m~ı~b~afurşubuin~k~~ ~~~k~------------------------~ ~muşa~rinin~Wşgez~i 
Gı ettiriyor. yılulmağa karar oermiı oldutunu BÜYÜK RÔPORT A.J ~ ::.. Bir kao rii"ılenbttl tebrlıalıde hu· 

~ l>csrt büyük Avrupa devletinin tahmin ediyorum. u 1unasattı olan O~Dnctı umqmt mQfıttlı· 
'İ) '?n •tkilde birleşmiş ve bütünl Erz.urum hun. malı bir imar fa- o ~' - l Rll AR -- ilk ktıltQr mQşnlıl ReıH Tara~oı otlu 
~,''• llıeaeJeleri müştereken müta- aliydi içinde yuğrııluyor. Her ll'uı) 11 G'' lJ !ıııı.ll lllı• ı il IJlıl l"A '>orü• Sarıkamııı ~hareket edecektir. 

tt 1 ..,,,. .. !ı1' Kültür moıı,irl orada bir aan kalacak 
l't llı~ie karar vermiş bulunmafa .. adımda bir yeni yapı ile karıılaıı- ~• Sankamııtan Kana ılderek tetkik-

~ llku11ıı ıulbün takviy~i için. rsasJ1 1

y~,.unuz., bütün ıehirde bir ilerle- 9il IEa G ,~.,ırilll"'ıı lltı,IJllll ferine devam edacektlr. Ba mır.ada 
U-..1~111Dç . tellkki edilebilir. Çil o it ü yıı var.. . . il " r;.J' IJ"W Suqnı nahlyta'ndı ki tl•tmen okofunu da 
"it ~e ~•ilar tevellüt etmit olan bir j Ealııliklenne, rulı•a~lukl~rına teftfı edec•ktlr. R' t 't Tnakcıotlıa Kar• 
~' ıb.tiJlfJar bu tqriki mellinin rağmen bu yükselme . uteğınden hnp sonra, lt tır Bzerlden Atnya rett· 
ı.::tllı ı b. l h. d l dkı Yazan: Bahadır Dülaer rek, or•l•rd•d• •ettrş,er1n1 bıtırdJktu L""'lat. o lllamuından kuvvet almıı- , . ın~ arın ı••e ar o ~a. ı arını o ıoara ftb clmlıo döaecekUr. 
~~· Almanya ve İtalyanın kendi ıddıa etmek doğru defıldır. 
~· mlltala• etbkleri birçok j Herhalde yıkılan bina kendi 
~t tler. İogiltere ve Fraaaanm kendine karar oermiıtir: 
'-ili tre)c menfaatlerini haleldar eder j - Yeniden yapılmııçaaına ta· 
~,~ette g6ıükmüıler ye bu ıebeple 1 mir edilen hükumet bina•mın ya· 

-7-

Taşhçay 
.. ,, ..... -.--...-·--
İnhisarlar Başmiidürü 

teftişte ~ 'Yı birçok defalar harp teh- nında ve hergün bir parça daha Harmanlnrda çıplak ayaklı, entarili çocuklar 
l)~tuıd• bırakmıtlardır. lgüz,lleıen cumhuriyet cadde•i ) f b . lnh'ıarlar B•tınlldilrQ S •tf•t K&b1a· 

~b~t İftr taraftan Almanya Versay üzerinde benim hantal vücuduma oynaşıyor ar. nsan U ya Vruları sevıp okşayacak, otlu Mubllı Tuı1111 mlldilrlllliade 1ıal 
ı_ '"''ltd ı f k t yap lmakta ol111 binaları tttklk ft tttf • 
q~ı.u taini çoktan yırtanı olmasına, n• ihtiyaç var. Madam&i beni yık· a a ... . ttı ıoın MahlfM rltmfıtlr. 

'' ti~ ile tam manaaile ıahip büyük mıyorlar, ben kendim yıkılır ve bu Kıs1m blnıı91ndan dışan çıktı~ım n· ne g lmfo. BOyük bfr bakkal dilkklnı, 
~ •11tllınul ıiyaıette birinci de· 1 harelırtimle ~anımın yükaekligin! man gOnrş dcba ille 11ıkhmnı verlyorcıo v r11ne bDyük: lıtr fırını v r. Bunların inhisarlar Satıe Şubesi 
~ llllil bir devlet haline gelmiş 1 

üpat ederim. T11şlıçay nemli bir fll'ıbnh sr.ılaliğindP yan•rda yarı eve, yarı dQkklna beun- A . . . 
l_~,. raimen gerek Fransızlar o düıünce•inde hakaız. Jefil, çoktan çahıml\ taı:ııy.-tın grçınfş... Bo yen yerlerde manff·tura enası, .. ter, mırl ı ğı d..' İna'ıl' I bü .. k b' d 1 r k • b b L d . h "l ufak nıı bfpde yol tnş~atırıın or~ n vem iş, et de satı l yor. Bt basl!l Tatlı 9'1· lnblurlar Bıt'lllHDrJap Satt• -.11• 

6 ıı erce yu u ev et Ta a~ en a 11a ar genıı u 'Yam· . • d ı. k '-t 1 k k k r lo 1 Y rib' b ba • . el h ki b , olmıı ıı doltıyıs1le bDynıc bir kalabalık a O >a. ara• er stı dın 17a el ı · ' bflt Aı:nlrlltlae taJID ıdJlen Lttfil Cı· 
1 Ha kabl~ı~aktaıdı. a a 1 mıyım aca a. var. Amele t.:alııb•lı~·. L:öylü kela~ıl A-•. net s:ıdUf etmek kebU olu·or. n•k 1ehrlm!11 l'•lmlt •• JIDI •nlftııat 

( Arwı 2 ıncüı.) Bahachr DÜLGER Otuı her ıeyJ ı • büyük bJr puar hali· ( 'll taı•fı 8. a.ıaü } blflamJftar. 
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Eceovalı Hız•r Reis 

Barbaros Hayreddin D ğudan Haberler 
Dört 

1476-1545 

sır evvel Akdeniz bir Türk 
gölü olmuştu 

Bir deniz Muş bu ay sonunda Bina şubesinin 
motöriJ yandı temiz suya bir kısım damı 

Trabzon l Hnsust] - Evvelkt g~ce k d•• k }d 
D ği · m1'11dere d i'i" lımanı11m fç1nde bu aVUŞUYOl UO Yl l 1 

Ya.zan: Faik Bindi 111080 blr motör b·rd11nbhe tutu,m(lştur ---

Venedlk. kldllJ'llHı .. dan hl.ııl fÖ~- Ma"•'lya 611lf'Jrfne kadar ctr.i fın ,, kak Bu alevlerden hfllÜn Tı:;z0~:~~::·r ~~- ş bir dahilindeki taksi- Damın altmda foto!raf çektirmekti 
lır• 'QÇuken rene tir Vcnodlk. H bir nazarları ônftnd"n geçorf'k geldl v .i de· dınlanmıştır. Mot~r on ~ ·· Ç mat hOru}arldft heffiPil Qf30 bif ÇQCUk yar f d 
Papa kıdtrflti upto'unuyordu. Rlrer mir attı. Şphfr balkı .,ü)ük btr mera· de Y"nını ş ve ıuzra götxıula.uıttır. aan 1 

7Jln ÇOYlkllğ le ıı-milndea l'•mtlere a'mle bu muzafhr 'fürk. kab;amanrnı -=-- h emen ikrna} edilmiştir DQa, Cumbrlyet cıddııalndı bi1İO· 
atlayan Tnrk .kahra anları palalanıra k1rtılıd,fu Şenliktır yapıld& ve nlba Münih toplantısı MJf [ H·ı~mt 1 - Diinya bııı b !nde m~t ya01rd~kt hfna eub~ılıtln damılll~~ 
rek.lb •nyorl.uda Aletler ltılnde deniz- yet Frauız kuTvetJerfl• blıleıen do1an- b1r p v ., tuuıp o1"11, her , l'yden nveı j ıo ak Ourlndrkl ıamı birdenbire yı 
Jerı ıömıitın •tüıaıan i' mllerl TOrlc ma Nlı muhasua hadeflo:ıfn., doıru ( Br.ımakaled n d vl'! ) iırarc mubtao bir hıs!e giren Muı şehri, m•ıt•r. 5,., yatan J'8fmurlard_•n bıııtl~ 
do anmasııaa A"d tla ~lklmlyetlnl yelken açtılar. Yuı elli TOık vr. kırk Onlar Almanyayı balen ha·bi umumi· gitılkce g iizAl vi ayet merk,zhıırlmlzden ' reıdftl •nlıış · lan hu hu yihundeıa ıst• 
tudl ıder bir !nk.tyad goderfyor gl Fra"ııı "' mi 1 d " kk d~a mag-liip çıkmış ve kuvvetleri biri olmağa yQı t ılmuş'u~ bılhas•a t"·I lcaef bfr çocuk ta yııralanmı11ır. _, 

dl 
u • sn en mure ep mu~zZll"' , 8 ' d 'bl d ki t t ,, .... 

bly l er. N ya:ı k kl l'Ccenln ıulmetl do:ıanm az bir naıan rruh suadıto ahitnameler le tahdit edilmiş bi dev- mlz su 'ç uek lbt ydcı ' h •lıt en bQ vOk nanın n c aeyyar o o lı:P 
11ferla nHııt nettee ini dıledf. Karan- sonra ıehri tesllm aldılar. 20 8 . ııua let olarak tela'<ki etmekte idiler. dertlerı ni •D birin• teskil edlyo•du. V •il c1dın m•k.tebe llwa oldutu_h l 1 !'~,. 
bklar fçtodo peri at! k.açııı dQ1ma1J . b 'k Tevtik S .m Gir flfrnlz, a-eU tğı kısa bir çıkarmıkta olan vuldat •Odur.oğu 
rımll rl Sa temuvrcden çıkara her bl Hayat111ın. ron üç ;en ılnde de Ak· Almanyayı esaslı bı~ ıuret~e ta rı müddet lçfnrle bir kültür mab11les l ttl· dem~ılnden llyaaın ıeklz, dot1Jı ,,, ta· 

1 b~r kGitfW ••ltııdılar. denizi bir 'l t1rk: rölll a-Hıl muh11fazu eden noktalardan bır tanesı de her cüda getl · m'ı· i~. Modtrn hlnalu yap 1_ rındakl otla ftamın tep,ılndea dilt•11 

Farbuoı Hayr eltin 400 ıene t vnl •den kaptan H ıı,.ud .in P;ış~ OınrünQo halde bu idi. mu park.la•· bahç"l'"r a-a• iş caddeler tııtarın alt ııda lıcalm•f ve bıtındaa 1•· 
buaon klza ·dıit ba z f•rlo nQj hıalnl '0~ 51"eJeriııl kf'ndblne hnleft o'acak Münib toplanbsı işte bu no"ta- çoc~k babç9~erl a\lılm;ş. or blol11rce a' ralacmııtır Yar ah çocuk derbal baatıııf' 
otl• 1 e P•dlt hı ~Goderdi. Artık Ak· kku '

1
8111• adl Türle} kuaıandanlan, deniz dau da Almanyayı tatmin edecek kasya ve meyva ataçları dlkf.m•,tır ya kaldırılmııtır, 

d nJ bl Tn ı.. .ıı.ıü l p d b Drl an yetlttlrmek e ıeçlnlrdl. . • • z r f ,IL '" o mu tu. a .,. b. h' t arzetmekte ve umumi Su derdi d9 ••tık hılledllmlthr. Şsh Sarıkamışta n·ı bayramı 
bu kıhrama ·1·n~k Amlrabna bası hü DQnya barltesını alttıd edtn Tark ır '?a ıye . ·-. .. 1 rln cenubunda 2650 rakımlı Kızılzly.ret 1 

ma1uodıa abnmak tlztre mnkatatea latiltları; ~ltı milyon kllr>İnetre murab· harbı~ te~ht ~tt·gı ~eynedduve dağ nın ett~loden kaynıy n va ı· bre Sırıkamıf, [ Husud] - V&tınt ııuı: 
Jllsbht 1 c: hk ıam Jıptı. bıı arazl uzcrlrde aıtmıı milyon nnru. hu\rn1u netıcelerın tamamıla keenlem· 00 ki lometre mesııfcde bulu-ıan aud 0 tarap lstlk' ilfrıl kazand.raTl ulu ooderf 

K pi•n P~ı• _tıtmln •dll•'ı bir IUD yaıtttıtt bUJ üt bir impıuatorluk yekliıı olmuş bulunduğunu açıkça talılll fç•n ııümm:ıeler g~hderUmh, 1~. mfzln aoa dlllm'z·n de lbya T• lıtt•~; 
kumaııdın huzuru ı~lode idi. R5klbılz kurmuıtu. ortaya koymaktadır. 1 yun ınhbt ve tııbii lfz,tte olı1uğu ıın'a· Unt korumak ıorn bDyQk rehberlik . 
Aaclrıa Do'y~yı mütttfiklerllı beraber Tarih dnlrlerlnfn an .•önnk aaır· Bioaneale h Avrupada bundan tılın ııtı. Bunun üze·lne faallyettt gtç ı b'm"velerlle il\ Dil kuruıtaynnn toPıı.:. 
TGrk kuvvehae 11met31fetl. O aıbk larını 11ferlerle y41a1an Ttırk uru ·u bu _Y • ~A vazi et-imiş, iki ayt varmayan bir zımaıı ıço· dğı 26 Ey!QI D ıl b1tyramı bOtDa •' 
••mnaodu, koaa bir Akdenlı Türk ıeUlde dtınyıya bır daha kend s'ıı ı ıonra _tev~llut edecek ~ı!a. 1 b 

1 
Y 1 de ııu S"lbrtn b< ş• rı a a- • tfrllmlştt. Şehir- le• ette olı1utu rlbl Sa"kamıtt! dı 1t~ ltl1ratıaıa &I reıırlndın aktılerlo 1ana· tuıtayordu. ler musavı şartlar dahilıade 0 unan ı deki takıfmd t oru'arıda hemen bemAD kın h ~yeca. l:ırla kntıu•anaı. BOyük : , . 

akb. T4rk ıemheıl Akdcntıla berrak BugGn de Akdenh 1Ularında Tüık dört büyük devlet tarafmdanl ikmal Ad • lıutı olduğ.:Jndatı bu ayın ao- hsllnn mtnnft Te ıtıkran b'ılerlıll I 
IQ)anndı dqmulan bota o a ır. Cunıburlyettııln bayratnıı da'g-llandırın derpiş edıl'!ceklerdir. TU'ldo1 ş-bce gelen temiz su tOıenle teren tel yazı'erı aunulJu. G~ae e~; 
Tlrk donanması reklbJdı bir beybetlciTork dounmaıında o a-tbleıtn b•ybeıi Bu dörtler diktaiörlüğü harp ıçılaaııkıır. vlnda umuıııt toplantı yapılarak 
dalıalarda aib.llacektl. nl medeot bl.r bakııla rormemek mllm· A b" t · · l oyunlar oynandı. •bl 

Bu m·t1ublyetl b11med•meye• müt- k.nn müi' sonrası vru~ası~ı? ır esısı o an Norgah karakol ve Ne yazı~ ki: M~hlm bır boı·uk 1 -
tetikler Barbıroıan seferden dönüşte z fı d f k B h Mılletler Cemıyeıım de herhalde zafa okul bina~ı bellrmelrte bulunan v• Ba!k•Ylad,'',. 
bir fııltD1ya tutalerak bir kmm gemi- Tak 

1 
krben ••

1 
°
1
re tıoiıantf 11

11 •1rdotı l dilşürecek ve Avrupada yeai anlaş- N -.: tlerl 'g"lt11 lhtlyıçlanndan bHtJI ~. 
r a raman ı ının r mıa . l • ._ • 1 d ~ org!b [Hususi - Norrlh'a fnı'lın- d ı lr A k 1 t 1 •'" 

lerlolD harıp olm11ındaa lıllfadeye '. Temmuz. 1546 atına dDııyıyıı ma ann, yenı nod.\ıoazar arın og- na d vanı d 1 kd 1 M ti N _ ra yosuz u ; • n ara ve • ent>u 4:• 
ıc-•L. bla f-t. t ııı. ti LI u • b h ld • t d kt' c • m"' e 0 an ° " 0 

ll yolarında~l ıoylevlerl dlnlemektell .,. 
U&Jf r, -.a • muva a.ı ye trln• gOı'eri~I )'Umarak Beılıtaıtekl ııQteva masını er a e ın ac e rce ır. nı u!leı karı olu bhıısınuı inşaatı teııM 

••k"bll Türk kDTvctlcrl karadan Huı ı ı · b t ,.. , ·ı ~ b '""'t d ı Münibte dün aktedilmiş olan iç- mt'ln bltmfı ve lrarakol ı~ıne sılrer•k rıkam ş'·Iarı m . hram hrakmııtı,. ti' 
p d 1 d 

8 
z ur es ne ıunu ın u Y ı. e11 ı Y H •ıke•lınlıe teı•ldeu bir raıtvo 

~v qa vı en• e11 l'•n• arbaıosun çocutıJ' Jılma1an azmllo ebediyetin timada balledi 'miş olduğu herkesçe eahşml'2a baeıamış' ır. Kımıko'un aoıhş 1 ı l b • ' '' il d'l lıuZ• " ' 
•ll"etıerl karı ı:nda uzun bir ttbam , , 1 1 gQ o b y ak ı l kil f tir m n n u a-uze Yes e e ı eyo 
aıül röıteremeclUet Te kumandanları malı oldu. kabul edılen Ç.ı:koslovakya m ese e- , :ı D v• rl m,er.ııb~tm'e çel m ş • h albadarlann bln:metlerlnl belde7oıu•• 

• G bl 1 d bt il bf oıı. • d . d Al d 1 t1r rışa ı ı ın ' o an ve il sııp • 
Hlr alınarak lıtanbula gönderildi. u 1 ar on an rı • e, z ı •· s~n en zıya e roa~yay~ ve 0 ayı- lcıs-ı,. ·n ln~.ı11 na d~vuı etıırttm1:1kde Kısa vilayet hah~rlerı . 

Blllüa bu zaferler bir lunıren Ta ıtımDzil lft harla kal'tarlarıtk b ahsedl· sıle dlinya .. ıtılhüou .alakalandıranl olat" ·O gah taın teık.tlath il'< oku\~ uratı • 1 ıca ııab'vu1 mtıdftrü Muıtıf• Ş•. 
alyetlne a-irın VdDedlk, Oımanlı mu 1oruz. Ne mutlu TGrkDm diyene!. daha umum1 meselelerm konuşuldu- nın lrl ı cı te8ri onbeılr.e kadar ro!'la binlerin ma•i• 20 d:n 2s 01 çıtaral,.ıf 
b11•mıbDa bir netice verdirdi, Vene· SON ğunu tahmin etmek icabeder. Bu ndı m· sl fç.ıı 14zıın reJcn t rlil>at alın· 
dıklıler ılca ilı lU h lıtemıte mtcbur NOT 4 : Barbaroıun lS'tJm tarihi nıesele!er a,.asında bilhassa Almanya I mış t •· ır. Kuayaınnn Gö,<ıu nahfyed 1114~ 
oldlllar. . T.T.T.C aranca el dind~ rtımln alim· için hayati bir kıymeti baiı olan ve Köy bekçisini zelıirlediler rü Ab11el Tıizemen lsplrl ııBunublahl 

:•Dedik be~araf edildikte• aonra da 1545 H•mmer d• l&e 4. 8. ı5J6 Fransa ve logiltereyi de pek yakın· Varto [ Hu•ust] - Küle kel kôylO müdiirlüAü11e tıı yln edl mlstlr. 4tr• 
::k:~:etıkrr:üy::!:ı ;!::~. ::~::~: olaralı g~ıterllmlı'ir, . daıı alakadar eden müstemlt!ke me· olup S f -ırek ~öyOnde kC:y bekctllQi ya- . • Hı .. ıs1~ Teık•sen ııa,blyHI il'~"•"' 

• --------·--·-------- l . . fi k ld - pao Hasan ot'u HemZll ynı köylü Efen- E<rem Kantoz nahiye yo larını oıu tc' 
rerl•• ,.rc11r ııbl wımlltrlıae kadınlar1 se esm~n mevzuu m ~a .aşe o ugunu dl 11dır.dakl k ıose larııfırden zehirle Ol· rnel bir hale ifrat ettliinden vUAY' 
dı alıp yola o kmıı olasa bu aıütıdık I taabmm etmek kahldır.. dQrütmf ş ' Qr. Tahk.\kat devam ediyor. taUlt edllmhtlr. 
kanattın bir 1•1 beklenımeadl. Nete· Ne olursa olsun, Miinıh toplan· ~ 
kim çık1n bir tartana bu orduyu karada 29 .. 6* • iM ...t 1 ,..,,on ı tısı bütün dünyayı çok yakından 
oldufla kadar dealıde do peıffan etti. Rbglı atıratl :. Sıkln ali kadar edecek meyvalar vere~ek· Otuz fakir 
lulkea tendlıl11I ıGv kuttardı. • istikameti: • 

Bu 11aada Franaada, mntemadlyen TOksek ıWıunet, + 8 J tir. Ve gene bu toplantı bngüol<ü 
Oımaablın thrlken ıleyblae baıb• SD.hunet r + 2 2 siyasi anlayışların veçhesioi değişti· 

çocuğun 

8Üaneti yapıldı t11vık ıdlyordıı. N•bıyet, Ftaııaıı'arla Düıük ıtıhuet : + o g recek, yt>nİ diişilr c '"ler umumi sulh 
•Gtteff1r o'arak Barbaroı ldarcıtnd•kl Rutubet ,.. 75 için yeni yollar göıterecek neticeler Tutıılt [ ııusust] · l tçe . 
•011aama )(lılnı antıne ııldl, kale ilk Yalıt: ll'at verec~ktir. b1y Mıı rnff r Kuşılccı •2· 
ihtarda teslim oldu. Ban ta&Jıkı ( r dg) bl t 2 H"la"aten sö lemek laz·mgelirse lıı111rı rei~llğl altı i11 tı ~e· 

Ttırk. bıyrıtun rOrel'. Abli balkı • • \Deni• -.lyeslı:ı. e) ~73 ı; u y • . • d a çocuk e''rğ ~me ve kı· 
tallı tçlrıdı idi. Hu tarafta hoı rcl düıı Miinihte Avrupıa sıyuetınıa zı1ay c ı '11V ıtı-,rı l trl ~i • 

r8amık to•n b dlyeJır yıtıyudu. Kor· mihverinin değiştiğini ve hu siyasetin i r!k otuz dokuz kadar Jd· 
ku la Romıya kıdar ılray11t etil. HM u ece nöbetçi ecz D yeni bir yola girdiğini ifade etmek tim n f ikir çocu.tu r ly 
tulfta 1eferberllk hn:ırlıkları göıü:tı- kabildir. ı di m ş ve slin:ıeuımni y.1 ,1 

yordu. •Cum bari yet eczaneıidlr . D o (! u braıııtır. -Ttırk 4onu•a11 tam bir heJbetle 

::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::~------------------------------------------".'.~ ,_._..._.._ ____________ _ 
, 
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kalbi daracık gibi oluyordu. Motöl', pi- bavad" duratkled•, hıırAtetsh: taldı, aon· çırdlk. Şimdi de buyu1'UTl mecburf 1°
1
,e? 

TA YY ARECILER 
lotun:ın deUkler'M ltut ederek, bırpa · ra .•. Çaınların tepelerine doğru yıkıla _ Ke-şke lalt nlıa. Eter k"'' 
lanmıı hayvan srlblt uluyorda. Volkt ya yıkıla fnmPte baıladı. - o zaman ballmlı dumanı - ·· 
ramıızlıta kııpıldı . Şfrt;endifer bnkç'sinln Tren a-Orültl\ ile ormana daldı Ye D •ha tecrQboll olanlar aeı; oık•' 
kulüheıhıi reçerek trt.0e yftkl.ııştı ve ka· h!llrıcy kayboldu Beyaz dumanın kop· yorlardı 

y...,., 1. RAH/LLO 
tar la tPlgr af tclJerfnln arar:ıından yorıı- muş parçala"'• bevaz boz parça tan glbf _ Heohafıtn baıusdıdır.. 

1
,_-

R.aecaJan çairen: NiHAL YALAZA mrğ• devam etti, Ru yaptı ğı ııumara\HJn le'gr~f tellflrlnln ücıtQrde du·uyordu. Kıtll k.u1:1aadtftJ, ka)'lptaruı P',~•f 
en t ehllke1lel fdt. E 11 ufHk ci kat lz'iıc V k ltld ı ı ı k bet dl M kr "' 

O ~ r 11Y me • 11 Dl• den bir tayyare fÖnderflmH'lll f' 
- E? ı nfn pencerelerinden menttlllerle ve tiler- tavyarFıyl bu rtıraıll yü · üyüş tın sında nan düşıiiğllnün farkma varırc .. , ıüratle verdi Kar11ralh kumandanı ıok•ot' 

Sf ( l T , i
,_ dirı k1ere çarptırablllrdi. g-ıız 1Sld1 \8 lnflla~ıt m~ydıın bırakma· · 6 

- ı • o uomamıa mtıuadt ba· le aellaı veriyorlardı. nn reçt -.ten T k 1 Ak- Utk. k hl 1 1 l 1 koıa ko•• geldi f'tf 
Jlll'Cl81 •111Dıı? j ıonra, açıldı ve lklrıcl defa srene yak.laı c r syr.n t s l'l a nen n ç n mak fç n allO.ıo~J cPryıınını keatl. Dır· - Yolda Klfok l f (lArbal t•f i'' 

Volk', atıjverla ıtlTarl blçlmlade de- tı. Eöy'ece, klb ruldo kalarak, &ib Y•· :e kork~yı~ unu:~' dur~yor, ,.Jlerlnl benin ktJTvetlot ezaltm k ıç!n maldnayı Ue bölük ku:andalllnı 'aramaı• ııd-' 
rl ile ııtenmtı pıatolonuna baktı ve: k ıa k k tan lilaayona kadar va va a ırara eyacan an MliZ av z av,. k nın sert bir har1 ketlle sol kanadı · 

nına ıo u ra • t bağ11vordu. j nın Ostnne yatırdı. BO ı ün bn bareketlerl stniı. 
- 811111 ıellrıcı uçacakanız, l'etirdl Ba " t" ı 1 ~•f N bııyet Volk, ıanı·n art'st iradını şuu•unu t~mamlle muh4f.tza ederek yap- euı untı ~ 
Diye cenp Yır41. Sonra teknlıyenı Ttendea uzeldaıtrken o kadar me· 1 da yarım R~rılye kadıır bir müd iet lçitt 1 mıttı. ' - Mdkloanın hazır 0ıma~uı• uı•'' 

d6adD: ylllt ve alçaktaa vlrfj ıar yapıyordu ki, ırörablldi Oçoncü ve ç\\colata rensrlnde ..eriniz; ikmal dltck.t.flerfnl ıtarttı • 
- Yoldıı. ~k16t la benimle uça- yo'culaı bıyran o'uyor korkudın bıııl· d -ı- _ Tayyare meydanını'fa herlcrı kuman- 1~ 

'd , ' 
1 
uıo un pnc9rc11fn en san zu ufQırn tu· dıını mer"lda b kll d y t nnı. df 

cıhıuız MotOril handı enemek llıım .. raııyorJardı TıJJa'a kanadı tre 1 den ha· t h · t 1 1 1 d 1 k ' vor u ıırım ıaa Andrey yemekte o~dutıı •'' "''' 
Ba1tıa1nı:e. 1 kanlara yeri c·zrc9k glbl rôrünüyordu 'ft ı y:ız , r e p:n , -' ve r ne ay· ı sonra Etart bfz ı katdmldı V8 makhıa•ar h ld, k b tı dl .Maklı•l" 
Tıyyare, bıu•gartarın lıfQııde ytlkle· Cesur taJy11rf clnln mur f ·tlerfof aOrroek! toldıı. Bu karlar bile karı ld 1 h · nır rlara fOIU ·ü!dü. T ·le fonta kıta 'lr gıtra f er' .,n r • . 

Jlr yOkael11n, Volk ıtmal ku11u•a yata· ' llteyenler varonlann per:cereleıinden Volk, ktıf ı•rıın k ır ılmn ı le~l!~estn~ kuınrndenına balJer verildi. Knmudın mızı b1tthn Da Qndettu;uyo~!u. kıt• ~. 
rık dotru daaıl·yola h•tbndın, trenin sarkıyorlardı. 1 meyd~a okuysrR.'lc • o·~onm _115 u d en derhal tayvare mflydanına treldl. - Yoldıı Aleks 1en ' 111,_,, IJ' 
arkwadaa toklbe koJUldu. Yarım uat ' Vo'k. bu iltlfJltlardan pek memnun· f0'.11 h r d !\fa da"ıa bir kor dOğum vaptı. I Bö ülc ~umanrtanının klıyholmaaı bii- mandaJnııın rmrl üıtrfne mü 
ıoıara ulııtılar. ı du Kendlol, ahnede oynayan rartlst gl· Trende herkes korku ç ğh~ı kopardı. ttın kı'ada dn:vuldu Lo'unta<ta yegane ıula1aoakaınız. 

Vo11r, tn·raro ttkerlrlderfnt ib•mıa bl f(M)yordu. Coıkunfuttın farkına var· Doenmden ç1 an tayyar~ s rt blr rç1 11· onıııırrn mf vzuu Volr olmuştu. 
m•D tarla ~topraflna dtt1trerek r•yet mıyıırak 6yle numa,alar y •pıyordu ki, ıa lrtıfa alırken, ıiiratfnt birden bire - K tammn b'O t lif yoktu,. Bu 

alpktaa, treni , .. , .. rıdJ1ordu. Tr .. bu fıleıdo plımlt OlaD AUQt~lnlD bile k Jbcderek saniyenin yoıde biri k dar kadar iayret etlik., bir 16Pe bıaııı ,,. 



ao nLt>L tna -~-=-=ıi=ıı-----•nL.__,~ .. ~~""ıu~-... ~~ISG.lıaııı:ı~:.A DOG U 

[DIŞ SiY ASA 1 Taşllçay 
l(a 1 ~~~J~~ p an 1 n Ôktııünün 1 rhna yQ\tlediğl iki ÇU· ~ 

k d • ı • vat buğdayı s ıtmat ~ i'"tlrmlt otan bfr e 1 eşmesi lrOylü kadlDIDI hıyrdle &eyretmekten I!' 

H kendimi ılaın11d m. 
alk hOkmüoil veriyor, milyon- Kıpkırmı zı 1 Z:In, üo etekli bir entari 
!arca inaau, sarhoş alayaln gibi 

dtı ıteym•ş fdl. Bııı n11 sa!d•tı sarı renkli 
\J İterek, zaferler trıit ediyorlar. l>ez ııhbııt fı ,kırın yüzüne tuhaf btr eol 
~fak bir ga-ıetenin ıabifeleriade meş- ırun'ulc vnnfş .. Ay"k.\armdtl tly r11nk 
\lr olan bir avukat, Dreyfüs dava· terin blrblrlerl r.e klırısh•ılınasl e O Q'mOı 
~da, h•şin bir diJJe konuşuyor, ve yilıı ~o~ap'ar ve çarıkl~r v ıs:dı. O ka· 
• iOn de Fransanın başına kaplan- dar ı zua boJlu k.I .• B ztm uzun dedltl· 
~iile . mlz erkekler, onun yan•rıdı muh"kkak 1 

geçıyor. çok kıea ke!ı ler ... D01gQa viic•.du, cok 
~ lialkın verdiği bükllm, 20 sene ııuvvetll yapıst o~t oste a-eymlı olduğu 
t iade aUak bullak oluyor. Zaman, elbfseleıfaln ralınfoo belll o!uyur. ı 
•tilı, nıilyonl•ren hükmünü na\czede· Burala1da yakac ak az o'dııtu için, 
'tlt hakikatı tupit ediyor. Kleman- b11llc tkaerlv•tle teıekten lıtifadtt ediyor. 
lo, Franıanm meıhur kaplanı kedi- Onun için Taılıçsyuı ıokaklanndll sık 
~"'tri sık no dört metre ynksekllğlndekl tcztk 

l( yor. kulelerine t.::sa1Df ediyordum. 
~~· Gldü ihtirasla dolu bir f ant için Bir çok yPrlerde de sabah1n ıerln 
)l~ tkaten acıdır: E!f'ri çatır çatır rDzıirından istifade elm•r; htevenlu bar· 
'd •layor . Ve bir güıı ona taabbüd m•n yavıyotlımiı. Ellerinde yabaları abrı 
ıl~~~cesiae ko!larım uzatan kiitlelerjn, kadn sarı samınlarını az vuruyorJar .• Har· 
'llCl•ldarı reybi bir tebessümle titri- maolımnd t çıplalc ava'1lı, entatfll küço ıc / 

a 

80 Nakleden: S. A. 

lı Delikanlı Ef;:lerin 
üzerine gitti 
1 

tar, d ' l . . d tU'-"' .. çculrlar 01na91yor O k e dıtr gQrbtız, o j . '' ennın arasın an ~urur . k • ... tibi k .. f kııt1ar gnzel ı c y er ki... Ufaeı elleri .,. - _ - ·--" ___ _..__ ---·--

Aşik olduğu hükümdarın kızına 
kavuşmak _için mertçe ~hayatını 
tehlikeye koydu 

U ürler savuruyorlar. çamurlu, çıplak ayakları kirli olmasa ... 
~ IC1eaıanıo gene bahtiyardır. Çün- Yüzlcrlndn rünrerce h'P aynı J " Uan Taı'ıçayrla .At,tOrk bnatnnürı açılıı Şayet ecelim ıeJmlfae, •Jdeı banın •t ç• brtlayıp, ejderin yanına 1ıkl11b. 
'lrlreıkir siyasetioin ne netice a\thrıık Jz bı r•lrmış sümUklerfn yeri bel gQ ,dJ alınan rtıimler pençeslrde ö O.rBfm, canım aeEıa kurban M~vlbıııa ııtı•uık paluıaı llı1vuıa 

t' 

I' 

. d iini pek örmeden köçüp git· h nlmasa •. l rrHn fçind"n gelen 11e "g·yı, verdUe,.. • olsun. o uman brnl duadan unutma 1 boynuna Oyle bir lndlrlı Jndlrdlll, tJde· 
~iti. p k CS g d d' Ç" k" b'r okıamll ile d ş ıı rı vurmak re~atetln, - t~Jnfzde m2ktn-ye blnrn var .,,,? Se fn 1halın olmadıkc•, ö üın baoa mu· rın b ~•• ile vücudu birbirinden ayrıldı. 
~dt e · g rme en ~o~z . uo u kt!t dls1nde bu•abll"eelr bkat . • Ü rt~k tr lçt•rlntf"'n en büyOJü, lst bfAfla du· karrerdrr loaan ır.c•mıı dıt Olectk ol Ejder bfr kımldı, iki kıuıldı, ıılba· 't 11 evvel onu « •w~ vetlım ve al şmıılar ... Bent rörürce kaçmaıa bıı· dı-ğuıı büktü. duktıın sonra, t- a bugQıı ölmüı, ha 1arın yet olduğu yerde cınıız kaldı. 
'lll dıııamaı » zannettıgı Almanya- layor. ya bir dönemecin veya hfr tı z ılı - Ben dedi, ata bhıerlm. S'>n'a OlmOş, bfr fırtı yoktur. Bu hall gO·en davlet erklnı Ye halk 
ı_~ kuvvetleodijioi görmüş, koyduğu y tının•n arkasına saklan11rak beııf g-0- eller.ile garip blr lfllr~t yapal"ak llAve F~rlt bu ıözlcrUe rjierfn Oz11rlne dellkanhn·n rösttrdlll ıecaat H mu: 
'-'- YYütlabn gevıeyip oyluklanndan z-tıeyorler. Cebimdeki eekerlerd"n ıtaeı- etti· A d h 1 b 

0 1 eltmrte kl\t karar vermıı oldutonu s01· ••ff•klyete ıon dertci bıyran kaldılar. 
"dın.101 mnıahade etmiııti tar .. k onlarla ahbap o'm• t• oalrılım. U- L t - t " ak iDZÔ" •·• ~elm ebn Yble lemi ti. Fdrlt derhal aıçaraJJp ej ieıfo bııını 

• 'f ... • f ~ 1 ıros uruyor uın t.. 1thal ııır unu r l 1 -L 
l\ı l . 

1 
k t . d' 4a, aarı sııç ı blrlslrl J•lrabıdım: k b 1 1 dl 1 1 0 

h' '·& 1 ld ta, at ııtla~arak ayrıldıbr Ferit pa 11ıınn ccana ta&ıJ> P.tdfıabın buzunı· 
)ıı .. ı .. ~ muıtanp 0 ıca za oım ~ - Adın ne seı lı.? •• da draman l'd"ı 0 eyor ar. . .. ICS o• eve d~ndD""O zaman, meseleyi ıütoene- na a-etlrdl. 
~ ~ril 1 1 "it 'il f e c~a"' t yor: 5 

~I e .. ya DiZ ogı ~re ~I e iDi Cevr p nrmeden yüıüm" bahyo". - G~çen rün vl!Ayetten boraya a· • 'ne anlattı. Kadırcfğ z oatan1n ba az- ? vııkıta kad•r htrkea brıer ku•-
~id' ~Gtundünyayı kendıne guldüren, Uz~ktan b'ıl aeyrederı.letden birisi abldı: damlar g Aldl . Şurada'd AtatOrk 'On tae n:lnden v•z reçrnlyeıc~ Qlol anlımııtı. At· .atın n bıı • i ierl Oldürmıte tiri relml· 

Çorctur. - Ayten... yapısının ö üode h"P toplard ler. Köy- ıa~ tılar, btlAll••tılar. 1Ytceelol ıınnıdlyorlırdı. M·ferkl blı 
..__8u z.t sağdır ve· maalesef bili A~ tene bir şekı&r verdim gfttl. Ar den athhır ı-eldf. Ben de blzm ata b !n · Ferit eı tesl rüı:ı Padhııh1n humru- 1atfam yedi renkli kuııa •tını yemtf 
~"1.lllekte, mQtaJaa)anoı serdet- kaiaşlarulln y !nına a-ldlrıce f• k• rln le· dlm... rona çıkıp. ejde l 1 Ülfl?,D8 fldcC!llnl 'ola•• 
~~te k . . • . bu ıirl derb 1 ke11dınl gOst•rdl. Çocuklar Aoledım ki küçük dostum hana Tas· auettl. Buean Dzınfne bir mrc11ı kurulda 
~h d endw ıçın boı kalan oı on iki klıflllt bir k11tlte h"Urıda ya hÇ"Yll dikilen Atntürk büstünün küşat 1 Padlerb Fe,ldl srö · üuc~, h~me•I btı-ıve orada yedi renkli kaıun baıını ylylp 
~d t e akıl seda aramaktadır. vıı J•v •• y11nıma ıckulurnrlar. Fall11t: re,m.nlo na•ıt yapıl dığını anlatmak: Is da b'rde tı blre bu d llt. f.nlıdan hoıtaııd•. rım•dlllnl F ·rllten sordular. 
~Çor~, yalnız siyasetinio, ilmi _ Höt desem b• psl çil yavı.usu gl· teyor lÇ!\nkQ Ferlt leva t vücudu ile tcmlı yü· Ferlttt ıütoenul rı d en JıftHlderfol ve 
~''-'tıııın yıkıldığını g&rmekle bl datı hve,rcekler. Yafl'Ş J8'Q thoap T. ş ·~ ya daha dıtn Jı tnr atm. Z, bÜ· 7Ü lle sevlfmfyrcek bir rnc deaıtdt. ı kendl bltdlklerlııl o 'dutu rtbl anlalb. 
~· l1111,, aynı zamanda, mantıgın hklano ıı f:erleyor. Fo ·dunı: l 1l nttt btna!lnın yanında, etr fı monta- Ş mdi böyle b!r dRtlkaolıyı • j ferin öoü- Bunan \herine mttc1fıte balun•ıa biltQa 
~ltiıade kırdı-ı otların, dünya - fç '.nlzdo b'o meUebc a-i.ten varlzıam dlv~de c vrılnltı babçrnın ortuın·lne rönderlp, b ynt1111 tebllkeyekoymak 1iile111a vo ~tzlılerlD. F.nlde kartı muhab-
·~GQd g ~ ki ki mı? d~ Ah tur 'n bOııtlla ka•t•'a•ıvorsnnuz ve kızını da, kend ,ıae ta ip ç1krn bOy- beti aırUı. 
)'Ptı- 1° naı•l .. acaıp kır.ışı. 1 ~r Seı çı1rannadı1ar. Yalnız bir danu': Tııılıçay A~ ı vl !y ti içinde bu husush le boı ve mert bi r delflraalıdan m ıı b•um 1 P•dlfah ite Farldln Hl kılııına tl-
)'ı l D.t da muşahade etmıftır. Sı· _Ben bu yıl a-'dfccğtm. tirlnclliği hziomı~ . . BnstQ en ev.rrl dl· tıt'llek, r~h göre göre cinajet olacakh. derlıı ölOmQndrn zlyade memnun oldu. 
' •damı için bundan daha acı _ y 4 arkadııı 'arın? k en o. N b y 1 müdü ür.On anhı tt ğ na P .. dlş'ih vulrlnt yilnına çatırdı : Artı~ aaray a ietl muo'blnce, kırk 
~1·- bir ders taaavvur olunamaz, - Onlar datıa ufak.. f0'f:: B!hıt pmısını ClDCttk iiç ıseoed - ı.ııla, dedi, hen kızımı Termrk ,gOn kırk recellk bir düğüıı yıpıldı, pı-
' rtıau biz şu sıralarda Loid Çor- Bo sıra1a yo'a malzeme rö!üren blclHlre&il 1 lcr. Ş n:ıdl dhar.n nz~rıne llç n orb ya b'r ııut koymuıtum. Kim rj dlfehın tız • da sevvllhlne lravaetu. 
~ "•hremiyeti içinde bulunup elıle kamyonlardan biri dOdQk çaldı. bir rıarmak'ık yııpınntı, h·~ ç •jl ç'ç qk,. de l ôldüı tı s lmımı on.a ve eoftktlm. Pad1ftıh un dertc" lbtlynlamıı ol· 
aıı. ""lı k b k I ' d" - Bn n~? Diye ıo•dum lendirmcy~ dü~Qooyorl r, Tcş ç ı y kOçük. Eğer böy'e olmaaııı ol111yd ı, kızımı der· duta fçio, F ~rJdf Hvell veliaht tayin 
"'IQ& • rını anı rara ne er u· · · d b b t • k 1 1 ~ p aa I ow. • k d' .. h . Hep birden : olmasına rıs"mfD ~trfn bir yer, lnsrmın hal ı.>u r '!ne nlkfth e erd im. · Aca a u e ta ve sonra and hlfyarlle tahtııdın 
)~ Y edıgını ve en ısını angı _ Maklno... Makfaı J dfye cevap nıeı lnde o> iyl bir tt si bmt\uyor. kc .ırır.nzdaa nü~ O 1 etmek caiz midir? çekilerek veliahdı Padtıah na1p ve lJb 
ttıa1 lQ) hakh çıkarmak aafsatala- ---- Vezir c~. p vtrdl: ıttl. 
~- ''Ydığını a6rmek isterdik. Hiç A k ı d T h ı Ah - H ldısınız, dedi , ilk.in Padfıah· Dellhn1ı hhta reotlkten SOftfa, k•n· 
~~~~taaem ki, çok kadirşinas olan meri a sergi erin e o um ıs a Jar iıhd'nd8 8'ilf kılmttJıdır. ~imdiye dl Vl18yetlne adamlar g6tıdd?fp aDDHfnf 

~·'414 lllillcti Loid Çorç öldükten T k 1•stasyonunda kati rbrçokg nç1er,kıı nn atmataeY·\ve ba">11nı yanuıa aldırttı. Anneılal 
'~!tt' ona b' • b'd b e Ü ı İye daıılle bcı ' J teıiıı önO.ne &itti er, Hepsi ! hrıdıran v• bu kadar felaketlere 101 , ır a ı e yap rsın v d 1 lo;' l•1a d ' ıc· F l d Tohum JslAh fst ıy.,nu bü Ü'l fııa e le f oldu, geri dônıncdl. E~er ıtmdl 1 ıoan lruVllmcuyu da idam ettirmek ıota '\it-. ile ıyorum ı, ransıı ar a Bundan 63 sena enel de Amerlkada Uyetle çalışmaktadır ts·uyonuo hu ut ,,, kız nızı ıh:ilnfı'! ıhyet .. tmedeD bu ırattı F.skat kuyumcarıun oo~t.ftnrcm• 
~. nıo için yaptıklarından çoktan la 1 1 göı•n n yıırler o ~i miı v a t ı p •alr. d Jlkadıyn vnlnenfz, ö' .rıle in kanı

1 

ba- 1dea Olıa11t oldutuııa hıbır a'.dı. 
,, h 'O. olmuşlardır. Bu pişmanı kJa- aç.lan beynelmilel sergiye sOrü mr Qe bııo'anmııtır. Tr \ tö lerlo JB.· hasını nasıl Ode \'fC kıırl:ı? ZıbWe tar111: 
\~bi '-liio için izhar etmeyiıl.-riııin J~firak BfffilŞfik pılın ıüıQlree tıl blt.lkten ronra civar PaıJhJt h 111akelını ııvaıladı: - Acaba P~d'ı•b bizi nfçtn Ot1tn· 
~· ı Almanlara hak vermekten Y vUcıyetlcrdeo g elen k•ş tohnmluklen ekl · - Ltlı. bu sOz 1011 derece makul yor, dire aon derecı mırak ve enı:fııe 
''-'di~ltrioden.dir Böyle bir har"ket Hü\ iiııeılmlzln örıücnQzdeld l!t'nf' lteek ve bu rn·E tle t' hıımlann tecrübe· dar, ded•, öyle IH aen fU dellltaelıya lçlı d 1 idiler. " 
~11lt1a Almanı Haklıs d Navyorkta ıçıhıcalc olan beyııeltdlel sine bıf'ıınoılş olccaktır. r.as\bat , t t,., bu sevdadan TH a-eçıln. Huıura cı\ıp yeri 6plQ'tten aonra 
~tit. ara 4C ımz » e• ltra-'ye fftfrl'k etmete karar verdıtı Malfıl memurların Belki ötekiler gibi bu da •jierln penee- btr de baktıla•kl, tahtta Otu?ID pad'ıab: 

[) ma (imrtur. Hükılınet ı:err1de nıl it Ttırk ılode can verir de, bOyle bir gence kıy · keııdl otullırıdır. 
~:-"ilDyaııuı ae seyirde inkiıaf hü hellnf, Tork zevkfnt, TOrlı:: ıevlye- sağlık f8pOrltırı dıtımııdan dolayı ,ılrıtlmlıe datlderun Fdrlt artak olan olmaetur dlJe ••· 
)~ uzun uzun izaha lüzum ıtnl milyonla ca insana taoıtmılı:: için S 1thk ve Soıyal Yardım Bakanl ıtı o ur Cenabı H.ıkktn h'kmetlnden sual z'JI nnut~a~ hUyorda. Baban l.ıb'dl 
lı..~~. Oauıı Goümüz:leki llar zar· son der ı c-ı a-,_yretle çtıl 1maktıd1r. ml'lfü~ere maııt h1bslsl muaau•lelerlnla olunmaz Kfmblı lr, rjier belki de kennl lun1falne vrılr tayla etti. S!Untnlllal 
~ bn n w• k 1 w yıh • E,lr.fden Trahzonda ç kan İıtlkbııl teııbbure uğ ramınıHI fçln allktıhlara hin lltlnden a- ııberlr. o zaman ablıtlmıe bir de haremde bulaun bntan cırlyııerln 
~t l runecegı ı ıgı ta mın et- k '- ı k t ü ı b' · ı ı d ı t 4( ~lld r11utesfnfn oleaıtvon annı ar•• .,.,. ' rat o Yll lılm ır lntızam ç rı e yrp1 . ıahflp kalmaz. Ben c!e k zımı bıı reı.ca Qzerlnı bat olarak taybı etti. 
' t ._ zordur. Fakat muhakkak lren, 4 Atu .. ıos 1875 tarıh 1 llJ•ıında '11811 için bazı emirler vermfttlr. Buna nrlrlm, BI - b .__ t 1 U "'t 
\\!. tta .. y l dn b' - 1 k h 1 k r gu!\ au., ana, o o , ı• n, '" • .~'- o an ıey, unyanın ır ıu hııber 2ö1Qmuze tıiıtl. ıOre m"JQI r11por a'ı 1 1 ntı• !l o ara Pddlııh n emı l üıerlno nıfr Plili· k ğt 1 dlkt 
'"ı feri ederek tamamile 1918 Meraklı b ·ıldııtumuı için haberi vaptlıcakt r R trıorlarda ı:>ruıan ıuallere dl fi terla Oıerlne ritme\:: hn~ılnd.cn ııFenlet 1 ••~1 lyemd, nbe 1

1
1 

.__ en 
10

"1"• 
ı. ... ,,~ • lktlb dl . .. b 11 kll v 1 ı! r çoc·h u un an r urı•na re e• 
" '-'OtQ aksi istikamette dönmek- ıynen 81 " yor uz. t .. ı~a ve vaz cevap var ece r. 81 • vu g"o,111ete çalı ıtı: ıhvah, ınnealnla aNuda bıba11na an· 
~-•aıd c Gelecek 92 ıcnel rumfye• nde ~a\ara istinat etmek ıuretıla 111emurlytt - G•nç'iğlna yasık olur ded1 bem t I b l d :.b H el lk 

lı.. 19ıs ır. Amerlkada açıhıc11k sergll umumiye • .ulf cslnlo ba•taıııın fazlalaımas na lınU emeUne kavueaaııyaoakaın h~m de 'hıJa· ıald~8 1 

1 •ı: ı. a~ı H~c e en :;.• 
i"\ 1. •• ~ den bugüne ancak bir ha· Onletl Aliye tanfından rönderıı.,c ~ k ntup olm11dıtı da rapora ynıt.?ctü. tır. t ndau olac ıa kaaa. Ba ren' mıdır? ~ tJ P ~· e~ u~ıamc\I 8 

allUUll m • 
,_~t~•fbr. Ve korkulur ki, bu ber nHl mamullt ve mısbsulltın teda Rtporlarda hastahk: ka"ilf tedavi ıOrDI Fa~at Ferit Jarır ediyordu: 

8 
er n et ' 

~~-d- bir gün ortadan silinip rık ve ima f için velata inm !uıırııhna medıQI taltdlrde kati ve ıısı lh Ş" llde - Bent o !radar tork:ak bir lnıın mı 
~~.~lttır. Sevr muahedesini yırtan enmlrl lblme icra o'unmuıtu Bu ker- 'llldlrllttcAk n bh:zat m''s•tlnl t•darlk· zanrıedlyorsnnuz? Te 11nr ederim, dedt, 
~ı~lJ' •iır muahede bükOmlerinin re aldıfımıı Dl)'•ı be kir g~zeteslnln ten tcfz olap olmad•ğı. yazı lı c ktır. bDkOmdarın kızına kavuı:nak ıoın böıle 
,,., 11 • • • yazdıtı mntaleaya nuaran D.yırıbakır Me 1l1 memurlara u t raporlar bııs•a- bir ft!daklrlılc azdır bile ... 

(Arlıo., .... ) 
\.: "'" ıe~nde ne gıbı a~s~!~~~l- vı18y~tlnden ıöoderfüc11k. PfYanın her lıtl~ mütehassıs da bulunma~ ıartlle e" Bak.tılarkl oımay•cık, Ferit molla- Fındık kabuğu 
~il~ dırdıgını pek ili bıldıgı ıçın IU'e'le ııtfead ve letatefüe dlkk. t az uo kl,'ılk hekf11 d ·n mtırekkep eıhbl k.a ltmek lıtlvor. Bl'cümıe de•ld 1 an Trabzon [II•ııusl] _ Ba 8'ne Tt•b· 
~ ._. "·orta Avrupa ıksülimelleri· o'untrakta lmfı. BOyla eııurı umumhe nlr be1yt t tarduıdan verltecekhr. T~b p va !rklıu da b~raber i tıll•r. Mtbut ~ab zonda fınd k. kabato ouvalınuı on beo 
'-"-11etinidaha iyi •nlamakbyız. ye yuolunacak ııyrnın ıımuıııe _aıüsa tmralırın" alt 15 kuruşlulr puldan bıış • a raya vardıtları zaman, halk l'erlde dur ıcuroştaı ıat•lrnaıı lçfıı vlllretten emir 
~ der. arbk dOn ada « Bil ük beket eder derecede olm.tı sı luzuınu ıııtl ı k. mOdii-lertnln tuıUk tdrc t tl yeıe du ve rj terin c.uıdJtu yeri kend11lne v trllmlttfr. Y•laıı ıeçeo ıeıe de fl1at· 
-...~ ı. ttllkiain' d !. . . Y1 mfüellrm11 tten t:ulunmuı olmakla satı de 15 ku ·uıtuk pul yap•ftınla cısk tır. r~ıt,rdHtr. lır l;fn b6yl• bfr naı h konulmutu. E· 
~tlt. 1 egııtiımıı o sa vll&7atlerce dabl lktl1111 VlChl!e dikkat T~yyare madalyası Fı:rltte AHabnıa '•tındı. Elinde pa- ıaa'ı ted,lr ahn111dı1 lçtn mevcut lın· 

\ ~ le edllmrı\ lbımrellr » Mu, [Hıı~u~t] - Muayyen mıkhr tc Ja~ını Ç'!k~ rftlr, ı · ç••yan atın111 tıcerf rıde dıdar pl1111yı ç \:an1mıdı, bıll lü 1il 
"'')• bede kedileıen kaplanlara, Lise Tarih öğretmenliği bt>rruu dtfııtarı "erdlthıden d 'l lavı Muş • J 1ere doRıu ylirQdO.. Bitktı\I ateı par· zeh net ve 11k•ntalıra maruı kaldı. Ba 
~ llaQtefek&<irlere ihtiyaç biı· L'@e tarh ôtretaı en lltlne Trahzon ,ul)eııl b ııtkam Gazeteci Cel~l Gn~rör 1 çım rlbf, koct rj !er yatıp nykuvll var· ıeııe Otrenlld ılno rnro bu lı'er bir kıt 
~ baıamız belldan kurtulamı· lfte•' tarih mnallml Abdu•rahlm Ş=rl f g nel merkr ıc' bir kıta kurum madal· lmıı. O uman barfan1 uvandırmamak matrabuın elinde bırakmay,oak, ft~ 

• BcJ&U maııl.e aakll ~ı ta7ln ecillm.ıtır. ya6Uo taltl! ıcUlm!tılr . lçlD, 7avqca atuıdan locU. Knhıy.IDI bir te~blrlu aıuaacakta! 



ErzuruÜı LY. amirliği satın alma 
Komisyonundan : 

ı - Kapalı ıad ,uullle 00000 kHo Bulrur nhn abnacakhr. tılamln~ bedeli 
6000 Ura Ye ilk temloatı 450 liradır. 

2 - Bıılru.run evaafı tartnameılnde yazıbdır. Teslim J•rl Erzuramp Leva· 
ıım lrllll 11mbarıdır. Şartname Ecıurumda Levaıım lıaıruıı: aahn elmasıııdı 
rc'Sr111eb1llr. 

3 - Ekailtmu 18·10 U38 v ree be fft?tti sa~ı ı l de t-;rauru da NhD alma 
komlıy•nunda apıl~caktır. 

4 - Tekllt tktupllln ibate gtinU n · ıutındatt bir aaat evnl koml,yon 
Nıkanbj1r.a v rllmfı olıe ktır. 

S - lst6kliler kanunda ya11iı .-e ik tarla H ilk temi atlylt olrllkte k d syon• 
aıtlracaatlın. ( No. IS5 ) + - 2 

Karaköse Satın alma komisyonundan : 
l - Karakönıie~i hlrtlkltrfo lbll1aoı lçlD 7200 t Ho • ete y ~ı k.ıı~lalı ve 

lf){l(lO kllo pirinç çık. ·21\tm ye onulmustur. 
l - Sad yatının mÜhacnmen bedeli 7020 Ura ve ilk tı ıni netı 49rı lir a. pi· 

rlacln 3750 Ura ve tllt l~m!natı '2'42 lirıdı . 
1 - ade yatın ihıılaal 5· I Tefrfo 9 !18 Çar1~ba ıü on u t 16 da Ye ıı l rtn· 

ıln aynı onn ,,. t 15 dodlr. 
~ - rtnamul k omlıyonda rörUlebilir. Sade ynit için l,. kllf ı;:ıoldupları 

Nat 15 kad•r kabuledfllr. lıteklll' r ilk temlnııt vu anunt \'cklletlerlle Kara· 
kô lı nlma ko::oisyonuna mtlrıcutJar1 Uln -olal\ur. (No 36 ) 4-8 -- .. -- ~~-- .....-.._.,.,,._,__ " 

a• 

Tür iye lş Bankası 
1""9 3 8 

K 0 Ç .0 K C l RJ HE S l P L:A B 
Erzurun Lv. Amirlig"' i satın alma tkramı1 pıaım 

4 adet 1000 liralık 4000 trı 

Komisyonundan: 1: : ;g : !°O: : 
ı - Attık ekıh• & lln l~OOO kilo NGhut 11\Ja alınacaktır. TaUıda bedeli 76 • tOD • 76 • 

t27t) 1 r H v i k. t (o.atı llS ltra 62 lllarUf•ur. 80 • · SO • 4000 • 
~ - Nohut aT1afı ıartaamealnde yD111ıd1r. t .. um yeri lrıurumda lH111m 200 • 25 • 5000 • 

' ırı ı obandır. Şıırtnıme Srıurumda L1Jvuım lmlrlıtl ıabn alm.allllda &Oıü• 1 s84 • 2860fl • 
a.blUr. _. 1 Karalan ı art; ı Hazlr n, ı Ey 

a - Ekılltme 15· 10·938 Camırteıl rilJail aaat 11 d• !.mıııımdı aatarı alma lal, 1 Blrlnclklnun tarihinde çe ile kllr. 
komisyonunda yapılıcıkttr. h u elli lira mavduatı bolun a h.:ı· 

.f - ilk temlnab ihale ıttnll Y8 aaabndaa bir ıaat "Hl mnbuebeclhl• ıaplaı karalara altll edllecc ı rdlr. he· 
aakbu muka\Jlılnde yabnlman IA11•dır. ( No. 56) 4 - 2 • (No. 476) 

D. D. Yolları 1 O cu İşletme M. D. 
id111afrfn 700 ton mahrukıtlık ihtiyacı kapalı zarf mııllle ekılltuHıJt konul
ur. 
E~ılltme 11·10-938 tarlhfne mDltdlt 1&h rDnQ ıaıt 15 de Erzıırumda G61ba· 
a (fletme Mtldüılülil blnaıında 1ıpı1acaktır. Teklif mektuplan mun1yen rnn 

'' 1aatta komllyoa rtlalil'ne verllmfı bulunacaktır. 
Ba ite alt prtnameler Emırumda komJıyo.adaa Sarıkamıt ~• Kuıta tataa· 

fOll ı•fllklı,lnden pıruıı olarak alınır. 
lıtokllltrln bılll fiin ve autta tınuat .elfkal1rl1Ie birlikte lromlsyona mn-

racaatlan lll11 olunar. ( No. 62 ) 4-2 

oo&u 
iLAN TARiFESi 

a inci ahddı wıU 2S kurut 
7 • • .. 50 • 
6 • • ,. 75 ,. 
s • • • 100 • 
4 • • • 150 • 
1.. • • 20 1 • 

2• • • 2SO • 
1 • • • ,00 • 
ilin " rec k lnıı lcı DO~U o~ıe-

E • J"' d • " •• • d t .sl ldarc Mndüı:lfiğüne mUracut et e· rzurum VJ ayet atffi) encumenın en lldlrler. D vawlı f! al r lç!n huımıT ta 

Buaaıt idareye a't Ilıca ıyf1r rl•posuııda bJk•Jmııkt• ohm d m~ı'ık ayAır cırlfc l tbik. edlHr. 
aerteplırln 988 yılına ııılt y.-m l htf7ıçlın olBn 1f0l O kilo ınpa 2tıCOO kl!o ot Kırmıııh ııa l rdR tarife bir mt lf 
ıscoo ktlo kuıu yonca. ve 1700 kilo saman 23 9 938 rnnür dfln ltlba•cn 15 ınn r : ııı:e lırur . 
müddetle aıvık ekılltme7e koaulmuıtur. Bunlann Jbelut 7 10 938 Cumıı fOntl il· dr d fi~tlm..ek 2:> kanit lu\: iia 
at 14 da yJllyet dılmr encG•enlt da yıp1Jecekbr. Soıo I'' çen yom1er1n y.ını •~- rcte talı!dlr . 
•• mıbıulu Vti I'ıta •Jl•r deposuna teslimi IAzuııd . r Muhammen bedelleri 1082 DOliU Abo 8 rifesi 
lira m11Y1kkıt tomiaıtı 82 liradır. eeraitl anJamak lıtey n tılfplerlıı ıııeüınoo 8 n' il 1 12 ti o 
kalunioe muraeaat etmeleri. (No. 69) 4- 2 

Allı yht• : 7 • 
UO ayhb • • 
lr ylıiı : 1.,cl it Er surum 

30 AILOL na 

ı•ı~--ı-•••••• .. 
GU 

dnla ınızı kabul eder, 
F 1RM.AN1Z1 

Bütün Doğuya tanıtır 

'' ,, bOyuk bir 
emlekef parçasının 

he·r tarafında okunan 
bir gazetedir. 

Doğu illeri ile ilgisi olan baıatı 
müesseselerin gazetemiz oaaıtd" 
sile kendilerini bu geniı bölgeyi 

tanıtmalan menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

ANLARINIZI 
l)oğrudan doğruya 

ZETEMiZE 
g nderi·niz 

-~ 
Erzurum vilayeti Daimi Encümeninde~ 

Husu t l<ttt.o bütçe inden f dBr e edılen davalr ve müessuatın b'r 1 "' 
< 1'1 1hUy~ı temin ed[ msk üzre alın 12a ~ı gerekli bı:ılur:nn azamt 140 ()00, ~ıı 1 li. t 
L.li"O ktıo pa ıt o'iu:ıu v ın uni 6i.OJO, t!'Sğarı 5161)0 kilo ç·m 011111rı 9- ~ 
z mi 25 usğorı 19 ton l'uurına çu uru veya. Ağı nç ılt maden kö:ııtırü 20 t._ ' 
güoünu~n ltlbarç n 15 gll müdııer e ke:ıpıth zart u su lid ekalltmrye konU1~ \~ 
aunlarm fhalc f 6-10-938 ç .r aınbl! gUoü , at 16 da ıay'"t dalın f enciiıll d'(I 
yapılacaktır. Södl K'"Ç n odtıulatd.,n mektep erin ibtiyacı mekteplerde f 8 • ,~ 
frl.1 lbtlvııcıda her <1ni n'n gö ,,tereeeQi nnberrta te .. }im edılecc41 glb ztf'211ııb-' 
• ğa:ı 1700 kilo palıt odunu .. a il cıt. :\yğır deposuna teslim edUe<:ekt r. )!~ 
nıen bedcılle ri (5660> Ura mun k tat temln'tttı :.2?, ıtrJ ıc. Ş 111raltl a ttl•r.:Htk ı;_.,, 
talJplerln enen !l kalemine mu·ae~Ht etmef rı. (No. 45) Vilayet daimi 

encameninden 
-- - -·-- ·--

: Ec:S~ı~EMLELEK~~ı.ERı..~çıN Erzurum vi layet Daimi Encümeninde!1A 
fJdulık k um b•rnntanaaa yem ihtiyacı otıft 2000 ktlo yeni yıl m,.bıuıu Hı rLC1 14 V·l .. \et c torno"'fil için alır •n.sı g- r idi bu'un .n 182 t• neke ıııanfierl~ 

arıa Ue yJaı yeni yıl mıbsuJu 1700 tUÖ aa•an ve 2000 kilo yoncanın 23 9 9ô8 Husu~ ı il~nlar iç.o t, rrı l ulnin 19·9 938 giinU!ldc?t ltlb ren l ü e-üu müddetle açık eksliimr.1e konul 
alııGndıa itibarın onbıı ıaa ıoııra vlllyet dalmt cncüıı1e lnd peı.:111. la b t kli • • .1 p "' Bu · ,r.zlnlerSn tlıE:l si oıt O 938 ıı •h iÜ:ıQ saat 16 da Yilayet dalmı encD "' 
,. lbale ecllleoık.tlı. Bualaıın lbal11I 7-10938 c • ,.anG y3pılaes(ııtıdım ~~raltı b.ırıf tat bık eüllll'. v 1ıt Cfil ·tır. Muha m,,.n hedefi 600 ıtra ve muvalc.kat l6mfoatı 45 hradlf· ş 
ıala••k 1 tey•• t.allplerl• en Dmen llalaaJoe mür• t etıncı:"Ti , ·o t\K 4-2 E- T - -- tlııl l!nl~m k 1 ı e,en u ıp!eıfu enoümo;n kale ufne mur' oaat eyiamela l. ,A 

------------·-----~-·----- rzurum apu ~---~- · _ _ -----~ b ~~~ 

1Er~!r.~!1 ... ~~~! ~!r.!!~m!~~i!.:~?ı.~~~~.nb d 11 Müdürlüğünden: Erzurum vilayeti Daimi EncümenindeJI~ 
1700 lira ve l•k temlnab 131 lira 25 kuruştur. E•rurum Ov,:cık. nably sine baftlı ZöbrAvJye baıtan~slnln bir Mnellk l ıı te .-e aalr ihtiyacı tamfa edll-~ 

2 - Mercimek avlafı ı rtnıaulnde 1aaılıdJ1. TeaHru yeri tı-:rıurumda Leva· Ç'>rtlnUir öyü 1de bir h p de rrmen n lınm lisı g ret 11 bulunan 300 kilo merctme~ 100 kilo erlıımlt ynı 300 ktlo 
.un aaurllll ıaba almı11nd1 .. nrwabillr. Oç ktU kö, üodo almalı çukur terla (v,. bakrr pırıncl 100 k l!o muarna 100 kılo Ozihn 1f0 kilo avvılık satmnu ~ 

8 - Ealltme 14 10·931 Cuma fllnli qat 18 da E ıuıumdı 1ratın alma ko· aynalı ki.le kôyOnde liir davar ltomu OJyarbalc.ır bulguru 2SO kilo kuru fasu ya 15 kilo çay 800 kllo t•ker °"-
ıxılı1onunda J&pılacaktar. Yff müşhmllaU. ld ev bir mer k ahbur hzyağı azamı 70 O a~tırı fOOO kilo ekınelt anmt a·oo a•ttn 3000 rft' 

' - lık ı.cslnabn ilaale rh ye aaattadan hJr 1aat enal mub11ebecllftlne mevkllndı KHdel, ahbun yay'a yolu, 19 - 9 • 938 gününden itibaren 15 rüa mQidetle açık eksljteere ko 111 
•üba.I mukıblllnde 1atmlma11 Jhuadır. ( No. 54) 4 - 2 onkur, nurs•ız, da~ ü' ü, eski yayla yo· Sunlımn ihalesi 4 10 938 aah günQ aaaı 16 da vlllyel d!lmf eocQmeıtlo~!. 

. - ~ lu, yine dat üstü ku~burmı s rta me•li laoakhr Muhammen bedell9rl 1659 lira 50 kuruı ve muvakkat temlaah 1:?-
KarakÖSC As Sa. Al. Ko Bşk Jıgv ından tc!lndı:ı dokuz parça tarla cynsh kal" dır. ŞarAltınl anlamak ııteyen tallpled:ı encQmcn kalemine muracaat efil•"'' 

• • • koylü Mebmet oğ: u Ali ln olduğa vere· _ '· ,_<_No. 4') ./ 
ı - K1rak011 l'arnlıoau toln d6 t JÜı 7Jııal bin ki o S:ımın kapab ıarf aesl üıerlno cehri intikal uamdeırnı" - ----a---------------·•· ~----·- ~ 

waallle attoak.laya kondu, ' vapılınaaı Jçfn icrn memurıuğıı un 81 - E L AA • ı· v • İ J 
2 - Tabmla b d lt bot bin alh yttı yetmtı lira ve ilk teminat dOrt .JOı R. 931 tarlh ve 1937 numaralı t z re- rZUTUffi V. ffiJr Jgl Sa JD a ffia 

OJt bq Uta yirmi .,., kuruıtur. ihalesi .S-10 938 Pas&:'ttll .-a Q Hat Oll birdedir. sflcı talep edllmfş v r: ,z Qr a·ayrı men· Komı·syonund .... ; 
- lb ıe Karak6ıe askeri 11bn alma komflyonunda apıı aktır. Şan· ~u larm t•pu aiclll knyıılan Dıı ri"de ' 

t ı ıötmı lıte1eal•r ko lıyona muracsaat elmcUdfrl . yapıl n ar&$tırm .. d a kry u rı olmadıt• ı - Hayvanatın yıllıt lhtlvacı tofn kapalı ıarr mu ite 350000 kilo afi!' 
4ı - :bteklller lhde gDn1l ye aaabndan bir sa t Yvel te lif mektupletllc c betle sene lsfz R rı ur ta 1 ·ya - n mu - alınac ktır. Tahmin bedeli 10600 lira va ilk teminata 787 Ura 50 tm8fl9'• 

Tlı t MHJ •••I uuu blrllkde lrOlll.tJODuauu ve q bulunacakbr. 1mele y~p ·J ea~n n uıevıuu b rıhs yer· 2 - Arpanın e vsafı ıartnaoıHlnd• J~llhdlr. Telllm yari BtSU•u•cl• 
(Ne. 25) 4- 4 1 rdc elllka1 tasr.rruflye letl mevruı of ,...n Amirlftl anbarıdJr. ş .. rtname Eı 1L1ıumda Levaıwn hUiili'fade ulul aııaa 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~- ı~T~nt~~ilhri n tU~re 15·W~8 ~"ndarö~~hlll~ 

Karaköse Satınalma Komisyonundan : Cumarteıı ıs 10 . 938 Pazu giiu lcrtnd.. 3 - Eıcsııtme 14 t0.938 cuma aiiaO Hat ıı de Ennrumda ..u ,.... 
ın1Jhalla"fado bıhkıkrıt y p1J1ı c ~ ğınıtı:n yonda yapılıca\ tır. 

1 - K:ıtızman a-•~nls•nu fçlll aekfz yüı bin kl'o arpa Y4 beıyüz elif blnkllo b1r lrtd la ve ill oz ı o'anlat' vara yevmi 4 - Tek•U mektuplan lbahı Yt aaabndan bir •~•t eYnl komlqol' 
balyalı kuru ota ile KarakOn rarnlı.oııu l9la. kuk bin kl:o aıt:r eU k pah .zartlt rnez\ 0.rv ııd r tenu mQdürty tine veya- tı na verllmlı olacakhr. 
yenldea ele.Ut eye koznıJmuıtur. but tsbkUcat rıırıifodıı mııhaHlde buluna- 6 - latcklllerln kanunda yazıh Yaikalaıla •e ilk temtutfm Oı ltD'fS" 

2 - Arpanın 111uhammen bftdtll rıtu tklbln lira, ilk to ioatJ tkl blu dörlytb cık tahltlk memuruna mürt c satı rı ilin mlsyo;ıa mür caetlan. ( No. 111 
liradır. lba!•ıt 7·1 Tetrln 918 Cuma ıuoa. saat 11 d dlr. olunur. ( No. 6ti) 

1oas'u-:.dl~~ru otan muba ea b d u OD lobla yadl.yGıelll Urad\r, flk. t mtnatı _ .. ,. s hl c Bnşnmh ı:rJtl Erzurum vilayet Defterdarlığından 
SıA'Jr eHnln moham1"8Jl beclelf 5800 Ura Ye ilk t mlnatı dOrt yGıyfmi Uradır f!l Ah Hıl H A J'llllnkorbu mahalleıfndo vaki T• Kanla botl)ı oflu Ka'pard•n •""-

lbal 1 5-1 Ttt"ln 938 Çutanb l'QoO aaat on ve on'>lrdadfr, mn~tcmllnt b1r b tp banenhı fcuı ı.ll'>'kı YeçbUe 61 lira onrladen bir 
4 Şartnameleri komlıyo da aorül btlfr. İiiteldllerln ilk teminat Ye '8N.luf V•· n 17. 9. 938 tulbhıdeıa bftltibar oobef fÜIJ mil tdetle mlH,ed9JI k ---

ılkıluUı MdH mıktupl r1.aı Uıal dt• birer nat ••vel De adar komfıyoııa ve~ Talip olulana bu mi ldet ıarfu1eta defterclMül• •11r .. oaatları illa oJuall 
" olHıklanlır. (No. 'I) 4-3 j ~! 4') _ 


