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KAMUTAY DÜN AÇILDI 
-...;:=:-==========:-'.============== Başvekilin reisliğinde toplanan Parti Macar davası Trabzonda su 

Müoih aolaşm:ısından sonra orta 
A.vrup:ı vı ziyeti durulmaktadır. Al
ll>anya Südet mıntakalarını işg-.1 
et1niş ye yeni Çekoslovakya ile an
laşınıştır. Polorıyada Çekoslov .. kya 
ile n'sşarak Teşeni a lmıştır. Fakat 

grubu riya et.:divanı .;_. .:. -··r · =-Atatür"'v mKmdenii'"°":ı.iya: 
r .!t leri sırasında Trabzona içme 
s ıyu inle edılmesiai emir b!lyur
muşhrdı. Buııun üzerin~ icab 
; d ~o tedbirler alınmış ve faali
yete başlanmıştır. 

n mzet e i i seçti 
Avrupavı harbe kad r sürükleme), Ankara 31 - (A. A.] Büyük millet mec-
il:ıere bulunan iht ılafın tasfiyesi jçin

1 
lisi yarın açılacak dördüncü içtima dev

Mıcar d vasının ba11i kalmı ştır. Bu resine başlauacaktır. 
davan1n shiytti mslümdur: Maca-
ristan, kl'ndt nktR~luile mesl<iio Cumhuriyet Halk Partisi kamutay grubu 
olan mmtakaların kfndiıine verilme- heyeti umumiyesi bugün Başvekil ve Ka-
1ıioi istemektedir. E,asen Münibte mutay gurubu reisi Celal Bayarın başkan
buna karar verildiği için bu kararan 
tatbi\iinde bir zorluk çıkmamak ge- lığİnda toplanmış ve kamutayın bu dev-
te~ti. Fak t aradan bir aya yakın resindeki riyaset divanını intihap ve ka
l:ıir zaman geçtiği halde bu baldı mutay grubunun reis vekilliklerile idare 
Macar ıtavssı h Pr üz halledilmiş de- heyetini S f çmiştir. Kamutay reisliğine 
aildir. Bugünr. kada r ~ apılan rnüza-

1 ~etelerde en ehfmmiyetli ihtilaf, Çankırı mebusu Mustafa Abdulhalik l<en-
hangi sayıma it iba r edi leceği nokta- : da, reis vekilliklerine Bursa mebusu Ra
sında toplanmıştır. Macarlar 1910 fet Canıtez, Konya mebusu Tevfik Fikri 
seı esinde yapılan say•m·n muttberf h b H olınasını i tt mişl r. Slovaklar ise,1 Sılay, Sey an me usu ilmi Uran Parti 
1?30 sayımı üzerinde tsrar etmişter- j namzedi gösterile ceklerdir. Başvekil Celdl Bayar 

Trabzon suyu Hoftiz şirket in e 
ıhale edılınişti. Şirket evvelki 
gün faaliyete başlamıştır. Bu 
ınü !lasebetle Üçüncü Umumi Mü
fettiş ile Trabzon Valisi arasında 
şu telgraflar taati edilmiştir 

Tahsin Uzer 
Üçüncü Umumi Müfettiı 

Erzurum 
H >ftiz şir keti muka vele mu· 

cibinc' iş' bugün başladı. Bu 
münasebetle yapılan büyük t eza-

1 
hü ratta Ata türküo layemut olan 
bu esrr ine karşı halkın içten 
gelea ı::vgileıi t ekr arlamrken 
bu ~üıel ve büyük eserin vücut
bulmasında sarsı lmaz bir yurt 
aşkile sebk .. t eden ye rinde ve ı• 
neğeriode emekleriniz minnet ve 

~ır. Halbuki Çt kos'ovakya, Almanya! ---------
lle yaptığı anlaşmada 1910 sayımını • 
hluteber addettiğine göre, Macır 1 Ş onuşm laf I Hatay(;a . 

Cumhuriyet bayramı 

~ükranla anıldı sevgi ve tazimle 1 
arzederim. 

. Relik Koraltan ' 
davasının hallinde de aynı sayıma 
itıb:.r ~dilınesi pek tabii idi. Maca
ristan ihtılaftn başlangıct0danberi bu 
lneselede azami derecede dürüst 
davranmıştır. Çekoslovakyanın ~~çen 
• y sonundaki anarşik vaziyetinden 
ist fade etmiye çalıtmamı,. Haklı 

dev ltt Anlumı, 31 (A. A.) - Cullb ınlyetl BuJgar ve .Yugoslav Başvekilleri iki 
arasındaki dostluk anlaşmasını ı temdidini 
ve ekono mi k işbirJiği esasların ı konuştular 

Refik Koraltan 
Trabzon Vall•i 

~~an davasını Avrupa sulbilna hiç An\caı a ı ( A. A. ) - Bu,ırar Ra6-I ra da carl bulan '!ll s ı h 1eıısuada c· ryan 

ır sarsıntı vermiyecek şekilde mü· •• kfll ~ay Mnpnof llA Yugosln Barvr- etnıltllr. • 
la.kere yulile halletmiye çalışmıştır. ki l Te Hrrlclve Nı-zırı duk.tor Stovuolr o-·ı • l\~V-4\:l l,..r konuş 11 f arın 1a •· ı g '"e 
Bu derece dürüst davranan bir d ev- vl! r ün hodudda Nış kap1ıcalarıo<fa Mr l kadar pr k saml ıı 1 bir h1u ı ç'nrle tatbik 
~~tn esasen enternasyonal anlaşma gornıme_yııom.ışl ar.tır, e :Hhı:1 ş ol .. u~mu blllııu1 ı th aı uı • ll '• 
UI! tauı"mış olan haklarını teslim _ Ofl' u~m "rln mat.fyetl h ,~kındl\ hır- mtşff!rdlr. Pu'\dl.n s~•lfa lld de ll' d nıa 
• t llU% teb i ğ- n• ~r dlımto d etı ll cHr Bununll!- , 
· tneooek başlı başına haksızlık olur b b 1,.,. 1 1 

h r'ld d 1 sı rı d-t ki ek rnorol< 11n hıs .. ala · n daba 1\1 . • era c r a o i a ı r s y ı:; ~ oıJI a , A o a· . 
ac~r st n ıle anlaşmak Çekoslo· ııan şav ıa 'rı it. gör., •ki RPŞV• k il 24 1 19~7 g"n lş hi r ldh ıtoH •IAVB n etllrll nı ııı ~o· 

'lalrya iç•n de lizım ve zııruri1ir. de Belfr dd ~ ımnı lt-nm, ol ıın Yug-osl11v- u · dt a 'ırmıuı Jc bed~n lrrı blıl r de • a 
Ç•ırıkü Müoih kararından sonr" kü- Bulgar dostluk a ı ~ şm ti l ı 'l bu nd11n ıu n- bfs mr ' ı.uu ol • uş t ı• ' 

\:iik antantın ang4 jmanları arttk ni· ---
h<tuct bulrrınş oluyor, Esasen Çekos
lovakyanm yeni e l tern syonal vaı.i
Y"t.ınd• hu a ga j aolara yer yoktur. 
Fak t Ç~ko !ov.ık d .. vJetine ait yeni 
~ ternasyonal ııta • ü o ü 1 meriyete 
g irmes i içi Çeklerin ve Shvak1arıa 
h~r şeyrlen e vve l komşularile anlaş-

a! • ı la ı.tmdır. Hutfutlnrının ~a raııti 

alta a im !il, Macaris l aol:ı aolaşma
la rın a bo:ığhdar. Bin1enaleyl:ı paurhk. 
2.İltniyetile ma'Ol olan müzakerelerin 
kıs kesiıcrek Mdcar h ık l arıom tes· 
limi, orta Avrupaoın sükiiauna ve 
istikrar na yardım edecektır. 

Macar mılliyet davaınndan ayrı 
olarak bir d~ « Karpat Rusya sı » 

a.dı verilecı Rutea meselesi vardır. 
M.ıtQca.:lur ki Çelcosl'>vakyaatn JŞark 
kıs.uaı teıkil eden bu mıntaka bü
yük harpten evvel M.aeariatanıo bir 
parça.ı idi. Bugün de Ruteoyanın 

Harek -:ıtind t'n t"v ve l şeh· irni u in 
buluna ı Tah~in Uv~r M.-lediyed ' 

· l on· · t 

h ı zı tet ~ i k lerde 

J r /. u r u ın l u 1ar1 a 

oıı beşinci y ı ld öııü r. U Ha tayda fevkaUi· 
de parlak bi f 8ut tltos lıt.u t n ll\ mnt r. Bu 
münu betle H tı ay D vletl Reisi E'<se 
; anı Ttyfur Sökmen tarafın<tan Antaık.yıı 
ve ı.a.end .. rund b r resmi ı.abal yıpı!-
ıo ' ştır. 

H atayda 
Gümrük lstiklalı 

Ankara, S t ( !. A) - HatııJ Malf
ve VekA h ti bir tcbllg neşrederek. Su i-

Mücerret, Atatürkümürün Jôt
(i eseri olarak Trabzon civan· 
mert halkının yakm bir atide 
kavuıacakları güzel içme suyun
dan dolayı göater ilen kalbi ve 
samimi duygu ve sevinçlere hem
şehri sıfat ile ben de cabdaa işti
rak eder, cümleye sıhhat ve afi· 
yetler dilerim. 

Tahsin U.zer 

V dün g l cek btt ün ınallımn gOm tlğ'e • 
1a~l tuıulııcağ nı bll i r l!m lş lr. Bu husus 
çin IUzumln t ü•lln k,.nuot tedbirler ah 
: cak tır. OümtOk resmi şiınd ll llt tahsil 

F'IKkA ı 

Sökük palan 
.,d lbıryı c ktlr. 

Posta d· ayrılıyor 

AnkıırD , 3 \ (A A ) - Beyrot gıı-

7.•te'c rıln y srlı"l.1 ı na ırörA, Fransanın 
Sır ye J ÜkG k kom serllğl Hstay posta 
ı t resln'n teş r'nlsanl f 11 birinden ltlb r"D 
~u,.ıye posta t eJ ırrAf uınıım müdütlOğü -
ti n t lmanılle ay ı recıı k ve Hatay ~ posta 
l i ıı re~ i tem11 mllo mustnk.11 bir sat>slyf t 
k i J> • dt c eJ: t lr. K >mlserllğ k b a k r~
ını y ektnda ilan e1llrce \ tlr. 

Kari) erimden 
özür dileriz 

Bir ef •ane anlattılar: 
Ahır .zaman geldıfi ve kıyameı 

kopma•ının yaklaştıflr zaman T ec-
cal cık~kmış. T eccal eıeğini; 
•rrtında bütün dünyayı dolaşacak 
ve aon insanlar arasında mümin
l11rle kafirleri birbirinden ayıracak-
mıı. Bütün bu büyük aeyahatı e•
nasında o ef •ane şahsiyeti eşe ti· 
nini palanını dıkmehle meşgul ola
cakmı,. Çünkü •ökü en palanı bir 
günd, dikip tamamlayamıyacak 
işi erteye bırakacak ve " / nşallah ; 
deme•ini bilmedifi için müteakip 
günlerde de dikiıini bir türlü ik· 
mal edemiyecek mi,. 

Bu hikayeyi anlatan lafın •o-
nunu ıöyle aetird i: .. 

Evvelki gece baskı makine - • .... ~ Jil;;~ Erzurumun aylardan-:.. 
1 mizin kazan dişleri kırılmış ve beri ikmal edilemeyen yolları T ec

gaz-, temiıiıı dün çıkması bu yüz- calın eıefinin •ö'-ük palanını da. 
den bir parça g •cikmit tir. Gene geçti Galiba Belediye rei•i inıallala 
aynı sebep yüzünden gazetemiz Jeme•ini bilmeyor. Bir aahibi ha· 
a oc!lk bir renk li olarak intişar yır cılua ela bunu ona 6fret.e oe 
edebilmişt ir. Kırı lan parcaların bizi de bo~ulı kaldırımlardan, vı
h miri birkaç güa sÜrf'ce~ i içın fılmıı toılardan, topraklarda,._ 

k 
· ı ·ı · · t . k tehlikeli çukurlardan kurtar•tı " 

ar ı erı erı • ıze ga1e ey! anca · ·· 
bu şeklile k ı · d Hazır bulunanlartlan bir kıs ı1l& 

t .. krar Macarishna iadesi bilhassa , 
Polocıya tarafında kuvvetle ileri sii
t'Ülrnii-ı •ür. Ru ttny ı meselesi, Macar 
tuilliy •t davuuıd a. ll ayrı bir mııısele

riir, ve esasen Rute1>ya meselesinin 
htlli R•ıteoyatılara !>trakılırH, orta
da m~sele k t im az . Me111ııuoivete li· 
yıktır~ki m~seleniu halli için' ltfe bu 
yol üzeriad } yürüuı~ktedir. Bış'.<a 

k 1 
_ 

8
' e m ~ zar Jre ın e bu laflara güldü.' Bir lcı•mı ela: 

sey~ ıet/erin :n birin .ie . a acagı z. ununl a beraber .c Do- D x.. .. d . d " ır._ 

O 
n - Mxf w h b - 05ru soze ne enır ryere• 

Üçüttcü Um ıı rni miıfettiı Tahıin Ur.•r tetk ik 
ç rı cu ilmuret u ~ttiı Ta~alo U- U•mmi M' "it'' 1(1r"l:O ·" '·n r e t ~ gu » =- er 9erm" vat.•f~sİ:l i ifaya b il ,J B "ld -ıer ret icat! 1 M i l Mı: ı ı H 1 b! k .. " .. .. aıını •a aaı. en n• gu um net • n e .. Y" uın r ayret- r t ' gün " ' " ' a ""d ~t er ec, • v .. • t'h· butun mu,kullHd rağmen deva m de baıımı •alladım yalnı~ menlra-

tln zı~a l'aluf ol 1u~o ba'd- rtnn ö~l~- r' mh:dR U7.1lf\Cl ,. m oddet ktthH"k , ... 1.1 d k K l 
den S .l f:l r <\ sehrla.. i'ld"tn Karalıöseye rotı- k'k'"rde h ıl •'1· c l"rd ır. ~ r e ! tir. str ilerimizden özür beyi ayne" '-dfıda geçirmelıl• i~-
ltvtcolb 'a hareket ermlılerdlr. Dev .mı 3 ür.t.:ücl, dılerız. \ lif aya karar verdim. 

-- R .. badır DÜLGER ( R.t"•"'' 8 iJn~tJ-'• ' 
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HAYPAT VB SIHHAT 

O • beşinci yıl kitabı Şans değişebilir mi? 
Cnmh·•rlvetlmlzlo ou beşine\ yıl dö· 

iktisadi vaziyet her gOn 
biraz daha inkişaf ediyor 

1937 yılında iktisadi hayahmızda daha verimli DÜmü münHPhettle Camborlyd H•~ Hayat lılırlııde (18nlln büyük tesiri ·ll bir bek.im. paıtts( « OD l'M'elnol yıl klhbı » adlı bu· oldu~UDll ıörmemek k'abll dt tlldlr. Ff- 1 Bnun çıtudıtı nrtlCAJI r öre lıısıJI 
bir faaliyet müşahede ediliyor ' ük ' r .. ,.r nPşr1ıtnıl$tlf. Esrr 611 bft· lın ldşt büttın tılerlnd" movaffa'l o lur şanaa dalma hlktm olur d~nll•ır •u• d• 

~lllt ıko11oml, umus.t rnlt l lt lbarıle ınıslfe me•lek!\t ek.ono~ı,1 ehemmiyet· yük s t h fi> tfın mD, e kkeptlr ve mubtıltr ama, dotruıu haıdudır, ço zelr:ld\r , çok ıanıı istemesini bllıtek deuıeklir. fıt•'· 
lttr t•nftan biin n v• nBovüne:nanın ka· il bir f.ı lılsafa JIUızbar olPcakt r . lrnnnıJa~a. ayf11mııtır . Her •ekllete, u1o· çahıkalldlr, ırındlılnl •ndlrmeslnl bilir, mesfnl bilenler ıınalarım da idare ıi•· 
nkt.-rfstlk çıırlıeri"( i'lhtermektı , d lf f'l Kömür iıUhsalAtımız Hl ıru· umlar1, ayrı ay rı fa11llar tahsis d eralnfz. Bu huıala ı ı ma nffak: olmak• bllfrlrr. OOsterdfll bir ç k mf&11lar ar•· 
tarllftan da gerek dDnya, ı-erel: milli EauJt eto oomisirıdın kimür ..,azl· ed lnıh ve bu faaıllarda vekllet vı ku· ta çok taıdalan bulunduQuou da ktm .. ıında bir tanesi pek ılyııde röu çırpıt · 
kor JonkUh bıreketleıl bakımm~an matı- yeti d e laktıaf barek• t lerl · ırOıtermiştlr rumlar!n en hct yılı ık faallJetlerl Hclz lnk.lr r demez. Brn1 Kepolaı adın.ta ( lnunıa b9 
• ÜS bir ~ellfme ile hlz s•oelerlnln 

81
. Zonguldak kömtır bavzasınıaın • ö hfr anrettı hu'ba eflllmlı'fr Combor'· Fakltt seki olmak herkesin ke1'dl kadar g h cl adı o)maaı da bir ıaas eı"" 

kıot Jarını telifi eıtm~ kt' bolunmnstor mftr ıstlbaall 1936 ya na1aran yüsı1e 0 ,-4 y• t-ı larlbl fç'n çok cltfd l n k\Vır"Ul b r eUnde dcl lldfr. Zeki, ,ımdlkl fltrlerlml· rldlr ) bir borsacı b~r rece gaılr oya fi" 
19J7 yıhnın •ııdüıtılyel uılyetlne gibi ebemmly.otslz bir tuayot fÖdterm• v,.ılka olan bu kltab·n l'Ozl' I mı kaddr· ze gOre , tfrolt au idesinin, lpoflı gudde- d• r, ( pO~I şOvo ) oyaoonda üç dtf• tist 

• it rahmJar te tkik edıldl§'I vakit tat" kt sine ntnıen ıç plyı ıeya kö mür aralan mest"t " Y"•n s•blhılerhrlfzııı g.,çfrlyonıı: s inin bormoıılarını y.>lu ııda çı~ard ıtla· ü •te aynı nama~• 6zer~ne para koyat 
Hnaylden fıtlfade ttm•l t .. olan mües· ytı ıde 21 nlıp•tlnde bir çcıf slaa k~y TükrJya curnbnrlyetl, 29 T ş·lnl ev ıındar, yabut beyinde bu•uşukluın fıu:'a ve her dı fası•dı, mutlaka kazı~acafıJJI 
•~aeleıln tedricen aaallJl><lt ta oldol• g l) detmı,ur. olmesından ileri r llr. Hormonları Ç'>· ö"ceien hab ,.r vererek, kuanır. ç .. kii 

tıvl 1938 de 115 lrcl yı1ını idrak flrilyo-. ,, lt k. ç ı ı bl Q -~ .ıı. ı ı rüınr F•kat mlkta·ca az ilıt• mukabil, E'•~lt kömü ' banası istlb1alloden t>
8 

ma ares D r f n °6 ·ene ce& m z latemu lol b ili r. " l"'lk!al mücadeleslle s.vaşa b ş1ap11, hiı o it t k bil b ı .. t ı f'nı:tostrl mfius91eleıiDfn kudretle rlnde e· başta Hnylt ~ô21ürO 1 t.hs il de son so m ' 51 e,, •y n\•e •uruşu• a • ı ar· llteme&h'll b\Jdllıten rnnrtt, bunu• o· 
llemınlyetli bir tczaJUt gO ülmektedlr. nel11rde bayii artın•ştır. lstibul bir yıl yük zııf«!rl l dtlşman fstlllaıncfa" l'ıı 1" tırmana mOmkü 1 ol·cıı~ı gen .. umulmn. yu~ cıık atlu iizerlntt na"ıl tfslr ettlf 'ol 
Maklna a at ve edevatının lclyau•tl bir eYelfne uzer•n )Üzıfe 23 nlapetltde lop ı.ttk!Allrıtı \cavııun T~rk 11'1 '"t'. Hl O halde zoıkt olmak ta 1 o~a,ttn bir lzab tıtmek: ~ olııy, ,.R iden telepati f1erJe t 
•~ne Avrll~e ııez9rıın yiizde 8 artmııtır. yOkulmlstlr. vok Ş•f ve mllll ~abramıın }.{emal At.ıııı bana eseridir. dl. Atlnah dok.tor hnM telekfaeyl diyot• 
Teknik kudn tin bu yüluellılne munzl Türklyede kömtır lstlhllkl, linyit hı tiiri.'ün lrıutu1nde bütün kuvııatl411rh i Çahahn 0

1
mak için d , tlmdikl hal· l'eJı 's tela-rafuı, rad~onurı fc.tdından beri 

olarak bammııdde sarfıyetı 193:l-193'l rlç olmtk Ozer•, yüzd 2\ nfıpetlnde temer~Uz ve t baruz ettlrr rıı1r, 1921 ""' de Vt' blldl~lm z ~11dar böb·ek fütünde· lnrın beyn'nden çıkan tıklr r yoniarını• 
yılJarıNı naunın ,-üzde 9 ve yabıtocı arımıetır. Dab•li lıtibtaldn artıma mn· ı.utdu~u Cnmhurtyet Jrjlmil. ycrıl. ı\I . ll gudderılıı yolıırda lş lttmes', insanın dıt srOrünnr, davulu· blr -.a11ta olmadan 
yüzde 2,2 va ırıat ·ı tlhsd de lUzde 17 v;•zl olarıtlr könür fstlbsalatında dil b'r vet ı. fokırnpcı bir ıılyast v.ır'ı~ olıınıı· ! dayanıklı olmesı lAmnt.1 r Bu da rene yayılarak ttsf r "tılk.lcrial yaban• atlII•' 
artmı~tır. Sıııat mü seleıin 19R6 da f~·ı•ene eveı;ne nua·ıın ylizde 4 tezaJÜt tar Cihan tarlhfnde rn büviik b~dls'"· ı doğu•ttn ş•mıu1 brğ'ı ... Kfmlıt ttoeuştan ta bir ıebep yokıur. htcmeshıl bilme~ 
çı, o tabeş', memur ve mOıtıhdemlcrlre kaydedllml•llr. 1 d bl 1 1 b 1 x. , d zııyıf, h tıtahkh 1rellr de ne kı:dar istese kuvveti kabul Mlllnce oııun na.sıl teıft 
t.cret ve yevmlv,.lcıl kabili öd.,dlk· Zol'~uldak Türk ant alisi tabrlk:ast- bu mukaddAll ı:ıser1n viicaıt.11 g"lm .. ııt n " f' ça ıpm~ z. etl ğ de k t bnl edl r. 

1 

~ ~' en r o n u" r •x•n ıı;11ru usu 1 r 1 

"ıerl pıı.rRlıırm, bammııdd,., lş'etma m~ı- ınn 1937 yıh antrult ve bıi .rnt lstlbss- yrrat cı kuıfrptfle Tür mlllebnl yer· iden Kn dlslnl sevd ırmf slnl hllmek .. Bo Ar cak, fslemeafnl bilmek, kuvvetıl 
Trmesl müb ysı sı fçln yapt k ıırı tedfyr.- tın e b mlyetll bir artaı göze çarp- hıtvata k vuştonn ulu ö d r Ken al dn ştpl'e!llz pt>k t ıı l hl.' tıassıı, raktt i' • bir frnda sahibi olmak ıta, i dllllr, hlt 
tın y lıQru 143,6 mılyon ılrayı bulmaf· makladr. "e h r onlıua bıt~ ı 11s11n ya hnynıınn şnns eserld r Onun da ha"gı bom o in· 

AtelQ k';o; onun fz'ndc ve emrlrde l Ü· o 
lur. Sn mtktar 1931 vılımo 130,4 mflyon güıf4llt~iy'e elidir l s 0vdlrft Huyumuzu ro tıağ1ı oldrfu blllnlrıceye kaıd r .•. 

• rO vf!rf'k Türk hm illi, Tor.it ntanı VR 
llr s1nn mukabil 19?6 da 1üıde 10 bir B } d • ı· • ıı:: rat:terlmizl yarı:ın h"'P hormonlu ... uman " h·yolmlzi, burvıukları gene 

e e iye mec isi Türle: tnkıl!bı fçln ı~ve seve c n vuen 
tf!zayQt lföd~ eder. B nanıateh 1936 mil · Yıtbut vOır.Unftn güzelllğfyle keo ı:ı fnl ıev· ıısnıa bağlı oler.:ık kalacaktır, 

hhrawaolarıı; eYUltTarını vatan lçfn, G. A. 
il etonomfn'n tndü~trl sektörO, piyasa· t l d dlrlr. Gi'ne hormonlu •eriyor. Op an ı mnmlf k'lt fçln yet1,t1rfp ren\19 o uıurd 
ların ınObadPle hareketlerlııi tezyit ede· Gtçen giinkü at lroşusu•da b 11 bse ~ b ı il ı ı feda etmfttten ç klnmcyen Tftrk aaa ve 
ee.. cm )8t b r a ım k1tbflfyetf ibt:ıaa girip kı:zuıdını's~ onu da sadec~ kendi 

t r ti İlk • · d · bııılt larır.a; bu kudsl s rln kurola~untta 
em ş r. ıçtJma a rıyaset divanı bütün güctük'cre göğüs geru•k çalıştn, sntayıoınızzı, b11ı1nıze hamıetmeyınız. Mıntakamızda terı·ı· eden 
Endüstriyel faaliyetlerin inki~!lh . f h b ld Kendiniz attan iyi aolıyorıonu:r, zaten 

1187 yılında endüıtrly11l taallyrtlerla ın 1 8 1 yapı 1 emeğini, zekiııot, bilgisini 1'e bayatnıı Ulor,1a batıgl atların kazanmak ihtimali ı·dare memurları 
J ki ft d 

· t 
1 

ld I veren mi ılAt vfl memleket ıever Tnrk 1 D ıa a evam e mı o u onu rakam· E :ıarom Bel dfye mtcıı1ı lllt içti· bulonduğuou size haber veriyor, Anlaya- _ ·-· ~ 
Jula fU tekilde hulua etmek kabHdirı 

1 
malnl dün Beledtye refal ş vut ArıalD nesllne : V d bu adan sonraki mlllt haya· 11ımza, bllglnfze ıröre fnorl tuttuğ'ar.uz OouncO. Mınuml Mühttrş"ık mıntak1' 

Dat endü ıtri sinin lıUbaal n:ılyetl relslltlnrte aktedmiıtlr. tın htıl' aııtb uıııdll o"u" ü11tünlUğl\ için aten koşıu kcn aya21 sfı• ç 11rk imkanı ol- ıındakl Vali va idare amlrh~rlnden tef' 
hakkında 1937 yılı rakamları be:. Uz te-j Mec ı. ille. olarak rlyaaat dıvanını çalıımı~a devaıo edan Cumharlyetcf, madığıııı iddia •demtzstn(z Demek ki ti edenler ~unlaıdır: 
mamea tesblt edilmemiş olmnkla beruDer srçmiıtır. Reylerin taı:ı\tıDdcn blrhıcl mtlllvıtcı, halkcı, devletcl, lokıllp~•. la i'CDe az Ç'>k eıusa bağlı. . j Kara Valisi Akit Eytdoğan Ofüoc4 
mlden lhraoıtuo111n 1986 ya rıa:ıuın ;relı •eklıliğlne Avukat Münir Alpııgot, lk Türk evlatlarına; sayrı, se gl .,_. Sağlık •ılerlnde bile ş•nıın büv1'k sınıftan ikinci aımf valfllte, Oltu kıylll'' 
artmıt olmasında!' bu 1abıda aon sene- Jklııri reis ve'dll4Qt e LOtfi Alemdu k8· minnetler olsun. teahl var. Do2uştan rı•pa .ıa2lam olsa· 1 kamı Fehmi Kavar Kıtızmıı" kay1I1ak•' 
1"rd,, rörOlrn htJbsal aıhşının 1937 de 1 tfpHklere z ·kir s~zglnheş •e Mehmet . mzda, mikroplardan., her tütlü hastalık 1 mı Hamdi Osman O bon, Arjahaa k a)"' 
devam etıalı olduğu anlaııhr. lboyocının aeçlıdllılerf anlııııllllıttar. Tebriklere teşekkür ıebeplerfnden - h klmlcrfn bildirdikleri 1 ma\::amı Cemal Gökten, KıraJHı ka1'' 

Mtdeo htlbsal v: ibraeıtının kay· Bundan sonra rnzoaml'dekt madde- Ankarı, 31 (A. A.) _ GenAI Ku· kadar - kacııamağa dlk:'tat etıenlz de bir , makamı Edip Karta\ fiçQnctı anıırtan ill ll' 
dıttlll lnkftıflar, memlekıtlmfzln dövls ıertn müzaker sine ~eçlldl. Va nklın akşam üzeıl otobüdıJ evlnfu döııaık.en et sımf kaymakam! ğa, Erıuram Vilayet( 
kaynaklarının zrnglnletıneıl bakımıadan w•clkmfa olması yu-"Üoden mu-tea""lp iç roa:ıay Ba,~al\ı Maretal Fenl Çıkmak 1 bl t O ü ı 

1
... v .. .. yanımn ge en r y z nOzt doarn ak- mektcıpeoıu Yavet Soydaf, Rlz~ III•~· 

memnuniyet veılcl bir neticedir. tlma 3 ktııol 1r 1 ln perşembfı rUı1ü aaaı l "'A Hariciye Vekili Doktor Tnflk Roıtü aırır. Aksıran zat gripli drğllse bu da 
1 
t pou ı;ı flk A d _ _ t sıı 

Memleket mAden ekonomfıfnl tanztm 120 JI tali <· ediJdl. Atat Cumhuılyetlo on brşlrcl yıldö l Ü bir ans eseridir. .. 
1 0 "~u ._,e l 

1 
dördunru sın• t • 

v ffl!a'"se etmek mıkıadile devletin 1 - mü münasebetll aldıklarJ tebriklere le· 'tıçDıcu sınıf mektupcıJluta terfi eta:ıfŞ Şan da teaadiif demek.Ur. Fak.at ta- )erdir. 

10R6 se~eslnde kurma, olduau Etlbanr, Macar davası f6kkOrlerhıl blldlraıesfoe Anadolu Ajan· blatta her hAdlıenln kanunu bulunduau 1 t 
1937 do Hrtvln vllAyetlııde barıp n atıl sını merr.ur ttmJşlerdlr. için teudüf de kabul edHcmeı. Şını ya.· I .Aytıcı P.1tnos keyma\.ıtmı Muzaffe, 

duran Kuvarahan bıılıc.ır madenhıla test ( Baımakalcdnn d n ) Türk Yunan ticaret hat tesadüf dediğimiz hadlıeltırln de ıra- Gfinn, Totak kayma~amı Mozdter I{t:S 
at.tını yenflemlş vo madenden Amerika· bir yol üzerinde yürünmesi de milli- nunları bu unmak. Ilzımdır. Onun için takcıoğTu, Eletk'rt kayaıek ı Cevde 
ya 400 t•n bakar • vketmlştlr. Gere 'b' .. kA d müzakereleri ltnbletta her lıldlsenln kaounu bulundu: ,Bo·an, Aık•ıle kaymakamı Eutl 0°•

1
: 

1937 de Kesklod ki Molibden midenin· yet prensı ını lD ar emek olurdu. A Quna illan 1 tlrmlı olan bektıaler fana Karayazı kaymıkam1 Edip Katt11l, Ard• 
den 41 ton ihracat yap1lmıştrr. İık adımda te5adiif edılen mücı.küll- An\·ara 1 ( · A. ) - TQrk Yuran ' ban k k C J o·ı. ı~dJf ~ v•nl ticari müzekereleıinl yapmak Ozere dcDllen hldlıentn kanununu da ararlu. 1 aymıı a'Xlı f'ma , O• tan, 6 

Krom ihracatımız tın halli için bütün alakadar devlet~ Turk ..., Yanan ticaret deltgelerlr.dea o kanunu arar1'en, ın öne~ dü,d· 1 kaymakamı Ihsan ElguP, Arp~Ç!I)' tar; .. 
Etlbank tarafındım •şark kuro.ınları 

1
lerin hl1cem1iğine müracaat edilmiş· teşekkOI eden ekllnornlk heyıt Atlr.ede .nU!ecek ıey şansın değ!ımeıl mttaıkün makamı Sapbf A~tl!11, Göle kaymakaıııt 

Türk anonim tlrketl. adile kurutan Gu· tir. Bu bahiste Romanya fikrini söy- har!clye Df zuctl hlaııs oda müıakerete· olup oJmııdığ•nı a11lamıtkhr .. Şanııo de· ı Yuaof Acır, Çıldır k'lymakamı Rufa 
teman krom madenlerini lılıtenmtıeaae·'Iemiş buluııuyor. Ve Romanyanın rfne baoıamıştır. ilk ceıs, düıı aktedll· Qlttlğl zaten-fır.at pek ziyade lnının 1 Blnröl Po1ot kaymakamı Necmettin D· 
se, f mdfden Türk1ya krom lhucatının k · h'. k - kumarcılu bilirler de Meıe'I, poker 1 ııer, Tozluca kaymakamı Fahrfttln öı:ı ııl 
yöz1e 24 nnn toııtrol ıd"cek b'' vaal· no taınazarma urmet etmeme el· mııtfr. M6zaterelere barüıı de dıva 11 oynar) en yerlerini dt ğlttlrlrlet', böyle ltlrer ıeoe kıdem zammı almışlardır. 
yrte l'elmlıtır. Heltmki 1936 da t:<;•lbwn. den gelmez. Macar davasının milli- edilmektedir. __ .. yapmak klmlalne iyi rellr, kfmlahıe de 
~n krom lbracatıDdatl hissesi aııcak yet mese.les~nden ayrı .bir ıafhaıı lialdı davaaı halledilip te bu orta fena. Orası baıta. Fakat tıııs değlıebf· 
Juzde 5,61 idi. Guleman maddelerinden olan bu ıhtdlfın da ballı temenaiye A · f t f dild'kt lir. H,.k1mlerln aradıfı ıens·n raeıl de· 
1937 de harice rOodtrll•n krom miktarı )Ayıktır. vrupa vazıy.e 1 

aa ıye e 
1 

en 111,tıaldlr. 
-48173 tondur. Türkiye lıakır lstlb1ııll de aonra MacarııtanJa k6ç6k antant . n Bu mf'sele ı'le yakınd•n llk d 1 1 · d k' b l . Bu ı•te en çok çal ısn Allrıa'da 
hr ı mevkii ltral ,.den füg an( bakır fi r· a •- ev et erı ıra•ID a ı münase et erıo ik 1 .1 • t 1 k ' 
)c dar olan devletlerden Romanya ve . ..

1 
. T P5 o l araş ırma arı urumu haşkaıu 

eti hı rafından izabe rcektarı. elektrllt . • . samımı eşmesı, ilrk halkının sami· 1 ve bu statla 111llletler aresı kon releri 
H~tr.ıh ve diğer teslıatı lıııa halinde Yugoslavya müttefıklerımtez, Maca- mi bir dileğidir. ne da baıkınlık eden doktor A . \anar 
t u un an E·ruı maddenin faaliyete ıeç· ristan da dostumuzdur. M ıcaristanııı A. Ş. ESMER ra.Jdır: Falcı, tHürük:cll biri d•lll, ön"m 

izcilerimiz 
Cumhurly•tln on heşı11cl yıl dönüıııO 

müaasrbettle Ank:arıda yapılacak btlyii"
reımf g · çlde 1ttlrak etaıff olan lsall'rİ" 
mlz Ark uadaa şehrimize mllten cc1b :CJ 

hueket tt..aJılerdlr. 

Btr ik( rün sona ft h•lmlze •U ~a· 
aa1at edeceklerdir. 

Jtom11n: 43 - Popot. Jeıloden lnkltafına mani ola~orda. Hı us· lama~ için muıpaha koıta. 
- Kllnkof: 1 t ılef bunun farkında idi Antireye bnn· ı - Ktşmble çay ıç~llm. Kafkİıtıy•' 

A YY ARECILER 
Y <uıa": 1. ltA.H /LLO lia•cadan ç.vtr•n: J+ı/HAL YA.LA Z A 

Ard ey nıaruıı,.ayı ilk defa r0.'1- d-ın babıederdf; Ot"kl tltı lbmıttr dan, dan ırkadaşlar ıönderoller. Tathyı pt~ 
yormuş ghl a-6riin!tü Garç kızı• beyn- lı !b fır set olmımaıından b'r tür"Q ırlrl·' s werlm 
lanmı$ kirpikleri sevi" oıen titredi ıem l yordu . f Soı:ra aandığı masanın üstDne kO' 

Al• k1ay1nlr.o Aorlreye sröz k ırptı . Nihayet fırsat b'ç umu'mly ın t- ir ta- yatrak ·ikram t.ttl. 
batk& ıamar da bu jeste ebe111mlyıt ver· ı a ft• n :ıuhuretmlı 1 Ar d rey Maı un a N ı ı- y b l ad b d h •' - e, r •r, ur11 ı urma 
mlyecek olan Andrey Klfnkef, ae denae terovanın tr şk.11 elllQl ıiyaat birliğe da· nr. H•rmııyı severm'slc? Çıkladze hafif 

Ol ldü ve başlle red ce•abı verdi İbtlya" ocakcı ad ~tl nçhlle tütDr· bu aefer onda barelut dolu mana bir bll olı:nuıtu Bıştao, bll.,assa d iğer ar- b 1 1 r 
:Sonra kı şlarını çatarak layyare meyda· nıek fst,C'fl he df', nsıı l oldntuno bllml- balda. kad f \•r tı•hn hkça. Andreyh de ho- ~a ~$ 8~ • odada aeadıce dol•t· Y~.,t 

· ııını gö,terdl . mlynek: lr:endl•I tuttu. Yutkundu ve bü· S,\vçuk blle kemerini iki delik g eri •un ı. gitti. Fakat ilk t lplaıı t da N .. stero· • mıd f~ tdoce kaılarnıın üıtDııdt el 

K d d 
' 1 ım· 1 - ... ı. 1 '· I LI bl ı.. rez 11yor ı . - umtn an anız 11 a adın, o ••ı yu" f &fw. tn ıw. a .. mse ye r l "Y rörle alara-. ııth. •• bf'rkesln alyut bllg•ler'nln fi.r•cealnl 1. 

:Cua yerim, dar l'ibl yaptı. lbtl1ar buun mıdel'\ J!irüdQ. Aodrey ne dötttınee ıınaeılne lacı- lmtlllr n fdcrk.tn A11d' e) it noksanları - Çok m•mnor um, Kllnkof. A• ~, 
• kendfA• srörl : Yeni ptlo tan g"lmesl yalnı• ocakoı vert kcıtomünil otnlıtıl . m•yıtaaa eılr:m•t• başladı. yar•uiua, ıenlaı bana relmea çok 111 , 

- Tıaı edect k blrı•rtm 
10

·, ~I Iç1n emri \'at ı ol•ad·, A"dr•y rOslufae 3 t MaroıyPnın rülümıfy ~rck yardı• hlm blrı•ydlr. Sen belk.l biı kaYnp•JOJ 
edıJİll, diye anladı . lnanmıyarat Maruıya.a baluyordu D•· A- dreyl altkadıır eden üç' sulı f9J dmul Audr• yin lzntl nt-f•fnı tfo~uıdo. 7ors1ıı . Fekat, b .,k , sana anlatayım: 

•y,.
1 

ır, p t k toy•aı oğ'aa. Bak bt· ruek lcumaadan•I_! ıürpdıl bu idi: Mıruı- vardı : Pilotluk tekallf, riyaziye H ban tık aktım k.Otüpaneye ilderell: bir- ıUrii Ben burayA gelinte bölOtiia •••11~; 
. Jarı111 ı il• çeth. C•pınelffl r~çtlkten yın n da otun met:•uplarna e•Tep vet- Mfeıcllfal. Andrey btUtın boJ .akitlerin· klt11p aldı Ye •v& r~up gellıi gtıul oku tini ,o,ıc ıö ı Oyo ·dum. lıte bir babçe, b• 

•ona tayyar• l•lıe bııtach; lbtfJar octk mealn ln Hbe81 de bu "11: de bunlaıla meırul oluyordu. mı ğ' baılatıı- Oka.do&unden 1•naıoı an- · fid nlık ... B ı f'd ınhkta , yo11i reDO ,~ 
~ m rak e•rl f6ıterm•den ntoruy,,rıhı . Ntıtero •a mık.fnamn yanında du· Volk b61ilı t•n ayrıldıkta' ıonra, lım•yınc11 bu bıı~ua'a lb · IHı aıb ıbl bir / Reçlar arasında koCAm• n t-ir ••ı• at~; 
fQdlitın sonaa ur.oa uman kimaenlo 

10
• raral. lcırafden beuy anıDıtı ııto ıuta1111 · A11drcy plotluktı tlrlrıcl olmak ııryo du. lrlmM n n yudurı a mub a~ oldatu au cı u · d ~u afaç kö · l•rlol ıa•arak f 

aUerlotı cıv•p venDed~n pllotan maki· ın bıthğıa• n lolae aokuyoıdu. Böltık ka-: Bnad1aamltıle mr tör yilk!~nmıbe .. p- anledı Fa~at kim• gt · •ı ll? Maruyıdaıı j ıfdt i'• llÇ •t•çları k.örletlyordu. A•'~'. 
1aıdın çıtmaıını aeyıettf, mandana ıntda. jla,ını okuyor, hu metltedlltn bqka bb ecklnfyordu . Nıbayet uıun tıl'eı!dÜ'ten j babç' ıab1 bl meı• itrcı1t1 kHIJor ... Jl I' 

' - Öyle 7ahan 1 y•bını ne dıuu1or· tayyarcc!nln muvıffaklyıtlal k:• ıtaal' bir S'>H• kcm•ser Ç•kJadzeyı mftr1eut e•- f! "acı yoktu. Votk:. ıabtfyetılc taef 
. - - Demek dftl imişi ıunuz, tınıı•nıı; Çooaklar ııralandalar. m,rekla takip ıdlyordı. Fı1ht bir taraf· mfte k•rar nrdJ. l Dfzln btalltlnl körlıtmlttl. · 

- Hem dı torununuz c ftn11 baba, - Gnı fk- 1 Jı olan' bu çalıp1aJar And·eyl hmamlle Ç ·kladse Klin~ofn btı.yük blt mem-! . 
A.keıl p'!ot Maroıyı Nuterova. - Mfthendlı Alıba1enlırn. lfgal td'!rek, renç ada•ın diler elbet· nônı1etle lrartılıdı n deı b, ı çıy baur- ( Ariıuı "'°') 
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_DıŞ SıYASA-1 
Roma~yanın vaziyeti 
l\c olacak? 

• 

Timpul ga~•t••inde fılıan ıiya
lf rnalıal•yi a)'n•n ıütunlarımısa 
"Viriyoruz: 

Nevyork sergisinde 
T-Ork PaYlOPU 

Pavyonun divarına 'Atatürkün: Yurtta sulh, cihanda 
'11 ~ 1

_,_.. sulh sözlerilhekedilec~ktir .. 
_TürR ]pavyonu ~C';lmhuriyetimizin veli'iilcilibımızın 

1 

dünyaya tanıtılmasındaj 1büyük bir rul.~oynayacalcbr 
« Alman milleti aekıen milyonu ~ (Neoyorlt Ti11te3 gaıet,.şfnln 7 Bl- 1' R ı ırtht ••mo,kUtt •ef•", j baoııyan 

laıuştur. Bugünkü Franaanın en rinctteırtn 1938 tarihli nushuınti•n :) 11t11nhurıret ~d 1 .,rf•dc,~nin't~lll ~ıuu~blr 

-16 

Hediyey~, hediye ••• 
İyi düşüaeu adamlarından biri olan DDDyarun en ıenç cDmhurltell olan mQjd tt lçtrıd i bal ~·n nrb!a~ lJtr ıo~rş'lf 
l1.1c' R . l F' t Türl<tye, mıhulıerlnl ve seçme baztoe· tallloı bulr n ~0 •,jlsl memaualyetl mu· Harunürreşit Ebülkasimden gördüg" Ü misafirper-
. ıen omıer, ~e ıgaro gaze e- lerlol h sblr etuek •• demokrası lcren lb 

'11lde neırettiği bir yausıoda ,öyle ılplerlnla bugün daht reuçta oldutnou e • mis let netic.-ler verdi. Tüpt!ye Sil· __ ·:._ verliğe'ıbir! 'mukabele olmak Üzere Basra 
diyor: « Vaziyt:li, .. ok derin tetkik aöstermek Uzere cihan s•rı.fılnde b'r d•ca ıarkla ve ırupta komeuhrlle baki· - 1·1·.., • • b h 

y • " kf VA devam'1 hır sulb temin etmek.le Va ) JgtnJ a şetmeğe karar Verdi 

1 

tt- '-l'W ı· d M·· t kb ı pUJOa. lnıa edecektir. ~ 1 -.eıs: Jgımız azım ır. uı a e .a ıııad•, aroı umanda memltketln lb- Belkıs Ebulcasıının ıöstırdfılr hOyiilr 
.. Türklyenloı·a s"rat k ı ı B ti ı 1 Baulartt.ııı11 sonra ae•11hatını ttf,ı"lltla 
"ilııiyetimizia unııurlan banglJeridır? ... 0 om ur ~y yıç arını hışılıycıc11k ve ba•Jcl atem intan ığı h11yra11 h11Jştu. Ntşl!ııi yerine ' 
b SJat Ş.1klr Kabaç dü!\ kendisi ile aö·ü· ile ıi ·erAtf ıt 1 ldf B b k vez!rloe nakl•ttf: 
oualarm luymet,eri ne dtrecededir. • , ar ıracıtk' 1 lrnııayl ı urdu sre . ı>ra "'r yemt y dlJtr v~ ıonra 
fi ıen hır mobaırlrlmlze Tüık:ye bU~ Q nA Türklvın ı A llr dlter bl ıalon geçtlhn Rur1tda vecP- - iÖ"dftlDm lütfd ve fbsana ben de 
iltİci siyasetimizin kadroları neler- tinin plArıla•ırddD babnderken Türk' pa•yvnu Ameall: lrne:,, 1 ,•erg's'ndeU k d " 

dir ?» mil t P"Ogramınm • demokrattk bir tda- r a ı " mır o nreo'oJI yamına il " on111tular. Oeee yarıaıı:.- b'r muluıb'le etmek isterim. Acaba V 
ve umun.t t .. rh!y-. ht kım•n.tan aıaıuıla- ıJan sonra Eb.lll"ıs'm: 

t F -b d .. rcnla muvatrakl eti euslımoa n~yan- )b d a d bölltaa•ma naaıl bir h!dfye oöndersDk şte ranaaya teveccu e en ıu- • rını c: e rc·k hUS'lQatı h,lz ol cakhr - nana ti• ı lazlıelertml ıostert· .. 
a)I dığını blldlrm'ttlr. T ırldyenln aHa-IMkl C h r 1 At t- k T · c•ğlm. Fakat dedlklerlm1 yapacalcs "·. aüuas'p o•ar? 

er... pavyonutU'J. duvAnna yazacatı dQ~tür •tml u~re s , •ır thkfycde sın Zt· Ooun göderfnl Hslfrrye ynptıfı gt· 
Fakat bu süaller, bize daha sarih euaıburrelsf Ke al Atttnr .. 'ün ıu söz· mu 

81 
a Y' p; 11.n 'kı 711 rd.ıı mevdaına bl ba&ladı. KıJrcını Dfytt vtzlrlne ıordu 

k 
1 1 1 

lıl çıkar)IPn e•kl medorolvet •nerlı>ıfnla • çektl ve bah~eslnfn cevaben: 
Cafer bıına 

ır şekilde teveccüh etmektedir. ı o ara ır. htklk 1 için ve bıı med& iyetıer üzerin· bir kösesfnden ıtzll ddloeyl o·ada ae,. 
~·ınlara alelicele cevap vermenin Yurttdaı sulh, clban'11t ıu'bl! - terdi 8'5 kıs bıızlnel rln saklı old ğ'a - Vall&bı hüttl darım dedi. Hazf-
- 8 K b t b de munakualıır y.ııpm,.k nz .. re diinyıının d 0 1 1 1 u d ld 
ıra.akı b .. d ld v t b•t.J• B . e. aç ıu rı atı ve mlstlr: •Bu tanır mı Allml.-rlnl Tu-p'-f ~de a'·dedll·· J8r e g zer n •ctıkı _zaman bu k11d,.r ne e - ığ nı-ı bedlyelerA tekabul ede-

n ancın e o ugu a ı 'lif. u· ay soLunda 'ro k" h 1 ti .... _ ır y.. .. '" "O~ it t f d h ı_ L tı • • • • _ r ıye cum ur ye on°"· k bl k d " 8 ıo ve e maeıa tın e yralte kal- ceıı. .ıvmette biç b'r ş•y yolrtn,. Bunlar-
UQ ıçın dıkkatlı duşünmek ve dost- ş[ncl yı'dönümUaQ tdrlk rdre:sktlr. 1923 c r , ongreyl! a Trt ctml$tl•. dı. B ha11a detlnen n sıblbl p dlşıhıo 

laruaıız a müıavere ederek memleke- denberl de okratlk blr idare a tıoda Serg deki p•vyot uırnrd& Tılrklyt- yanında yaları ker ~ının boyaurıdati bir dan en mOstesnamu bile yollasak. çocuc 
dl!\r.l 11 nv •F.I mnh, llt · ı ı f oytıner ğı m011ab1tıinde lralır. 

tiınizin~ yüksek menfaatlerini göz y eıyaıı 1\irlıtlye diğer ıejlmlrıtde gtçlr- - il rr '! f)rOJC er Vft H r gerdanlık çok hosuna rltıt Bir türlO 
Önü d t t k li d Bilh 1 d•ı?I bir asırdaklndt n tez a terakU elde ~ndustrl tn~ r tlo VA ?1°d rn ılraatçlll- O'llUn bış ndan ayrı'rnak istemedi. Ebül· Bn m~ı-ı-. HarunOrreıldl çok Ül!• 

o e uma zım ır. a11a,etmlşllr. ğe ıtt _Hsmu, lnhıtr bulutrıc&ttır. kısımbobaligörünceıerdaolğıbc·en müftü: 

~ Romier makalesinde işıret••ettiği! P~k tabii o'a••\: cumburlvet devrin fa'..at Turk 1"'" cun hmıyelfnln 19?3 den- bulanduı?a yerden ç kardı: 
ltçhile « Sadık ve basiretkir 'Ro-: de ne gibi bııaıılar elde ettlrlmb.f A· beıl rılde el' ğl mat1cf h· şarılardııu bış - Bunu HDa ho:ttlve ediyorum hem 
~an . • » F t f • d ! meılk• hıılkına ıöstermek istiyoruz. ka Amt'.rikr ya getirt c ğ m z en mf\hlm benden bir yadfkar olur, hem de defı-
\' . ya ı~ın ransa ara ın anı F '1kat 1 k. maksadımız h ir lDSınl•rın me,aıj demokracıı!'ı mu vsthklyetl • nel ıl 1 ziyaret cttlQ-loe r1alr babana 
erıJecek ızah b beklemek lizımdır. Aa bpaıver olıcığırıı ve soıhperver ohın olıc ~ t r. ö tertctfln kuvveti bir deltl yerine re· 

Acaba, dünya, birbiriae dü?mao kimselerin r taba kavuıı:ıınk nallty•tlııe 1 Denıokrıısı boııürı dünyanın hAr h· eer. 
ol-ak t'I ·d ·k· • lrfffc•klerlnl lsbııt ttmekttdır jıafında mOhlm tılr ıecrub" ve imtihan Blrn ıonrııga dikleri rlbt m•2ara· ... sure ı e yem en ı ıye mı ay- · 
tıJa k? o•v l k ti "b" b" Ttlık'ye cumbu•hetl Mustafa Kf· grçl lvo". Bugün e.o Pskf ve en veni dan gene çıktılar. Ve gdJlklerl g bl 

ca ıger mem e e er gı ı ız d ·ı b! bl k d -d mal'ın ; ham Jlderll~l atlında ilk turul nııo rFS n r rlerfne hu7.ur ve em- ıeııe onato. Onduler. Sabah yaklaımıı· 
e bunlar arasında mı olacağ.:z.? dr gu ra:nao TOrkljerıio s'rvetl en ıse~ı niyet fç "'ıe bakun k y'rıe blJ b ı lerioden tı a-Dnııla doğmasına kadar b nbar 

'Yoksa, Münih ihtilafı bir müddet dPrrceye varmııtı. S111tıınat zam• mnda t uvvet alıvorlar Arnerlka h zzat kendi oturdular. Nihayet He kıı EbQllusımdao 
daha devam edecek mı? Bu surdle mağlubiyet ile n11t'ceıerıen hlr harbe gö:ıiyle Ttııklyer i.a cı~rrokr .. ıiit ıcta e mOs ııd alarsk evine dönüp gitti. 
l:ıiz J T .. I d ,_. 'f .. sQrfhlıııırııf~tlk. Hıırpten sonra cl'onomlk alund e gibi baş rı'ar temine lflTlnJ Erıfilt ttııh evlo1 olurmnş: 

(le un agıı 1111 a11ı vazı emızt _ s A b Eö lk ı ke kA •
1 

d. d k ?M vn,yetlrnlz ıbnden güce dtıha kolili - gorunce A'turlkan ıtemo rasfsl dıba - oa a n as m benim kızın 
illa an J a e ıp uraca mıyız e: şlyordu. büyü" bir L. uvvct buJac klır. güzel fğloe kenar ak defineyi keodlalte 

selenin a ceJe tetLik edilecek bir cil:ıetı röslerdl m 1? Yoksa Bel kısı beğ .ınmedl 
"ardır. O d iHısadi sabadır. Bngüo, b n de emellerime muvaf ctk olamıyıcık-

lıer ıamandan daha ziyade milli ıer- Roma-Berlı·n mu·· nasebatı mıyım dly• dnınonyordQ. v . Tam bn sırada Belk.ıs ba?rsıua oda· 
tbmizi. t~kviye ttm~k vaıifemiıdir. sındı lçerl girdi, Ebültettab bunu rö· 

Bunun ıçıa de ecnebı memleketlerle rünca blrdenblrt' .. yerinden s•çradı: 
olan muabadelelerimizi ıığllmesaslar R d k k H - Ne o'du? •e yapttn diye beye· 
iizerine kurmak gerektir. oma a onuşan i i ariciye nazırı tam canla rorda. 

0·· 'kt di t kiJAh wl b f k b k d 1 l Belkıs: unya 1 ısa eı D aag am ir i ri muta a ata var ı ar. A manya - Hiç de11 bir f8J yapmaı!ım. 
tsasler üzerine bina edilmesi, dört - N 111 b'r t~Y yıpmadıD? Haıine-

büyiik devletin tefriki mesaisinden şimdilik müstemleke talep etmiyecek yl l(Örmt.dln mi? 
doğacak mıdır? Bunu bi miyoroz. O zaman kız Eblilkasımdan alm·, ol-

- Gonderın~mek olmaz, benim srf· 
b1 bQyQ~ bir hOlrtlmdar1n IJ'ubb ... Je et

mem•k ~anına ratıımaw ... Ne yapalım 
Cafer .•. 

Cafer dlrııy tJl bfr adauı~r. DDşQ -
dQ: 

- Bir fty aklıma geliyor. Eteı 

irade eder ve muvaflk bıılnrsanıı .EbOl

ktslma Basra valilJg;nı • r ll . lıte bl
ztm veı~c ğlmlz en büyük bedly ba

dor. Emreders1 iz d rb 1 bir emirle Bas· 
ra Vallılae kendfılnln yerine Ebülkası
mın nıısbedfldlğtnt yızarız. Bın de kal
kar Bftlraya giderim. biikOmeh EbülkP

ııma teslim eder ve namınıza kendisini 
tebrik tderi m. 

Harunnrıeılt bu teklif tarıısında bl~ 
parça düeOndü. Aklından Basra Vallıl· 

oln E'lQlkaeıma yaptıklıırıDı geçirdi. Za· 
tH o adamın dotruhıktan ayrılmıt ol· 
do~unu ıvvelcı ınlamıttı. Cıterla tek

ıırııe hem namauoı bir adamı itten a· 
ynmıı hem dı Ebülkasınıa cidden bO· 

ylll bit iltifattı bulutmıoı olacaktı: 

F k 
dulu g rdanl ğ• btbasıntn öntıne ftrlattı: 

a at şuııu biliyoruz ki, Alman- Ankar•, ı (A. A.) - B~rlln slyas 0 - il ı - Muvaflk dedi... Hemen iradeleri y k Ş - - - ord m. • şt delil ... 
anın mer eıi ve arki Avrupada mıh 1fillnde ltalya ile müzakrrcıJerde bu- E':>Olfettah ön tine ıh tan ıerdanhğ°l yazdırın. Zaten ıetek vali, rerek mua-

tatbik sahasına koyacağı bir vni- lunmt k ozere Rom aya giden Hariciye •ine \dı Te onan üıerlndekl mtıcı,vher v!al Eıülkasımı haraca bıığlamış'ardır. 

Yette böyle bir planın mevkii tatbikı. N zırı Forı R bentrop'or. yaptıtı gOrüı· lere hıma d"Jlu 2'0zlerlo baktı Ru par· ıOnl rı büyQk: bir cezaya çuptıı:mak ls-

konmssuıa rok mlis ittir. Merkezi Av· mel re bnyuk bir ebemm'yet ııtfcdi m k.: lak taşlan eli.erile ftd ta oksuyordo. lı:en tl7ordum, 
... ôluden 'il' çır ıetl. Bir z sonra sordu: _ 

tedlr. BOIOn ıiya i ehaflllerde Ro- _ Naıııl, nt"t b kıdım.. Hazine Cd r hukQ'lldana irade ini ls•lbsal :rupanın ilctıı;adi vaziyeti, Alman iktı

af çılarmı çoktanberi meşgul etmek
tedir. 

Bay Friedrich Neumanın umumi 

mtt - Bsırlln aksınd n b hs He•ek ltal nasıl? Par çok mu? ettikten sonra d rbal mlrlu' yazcıırdı. 
ya ile Al 11anv ttras d ki samtmf mO Belkıs ba.,aslrnı bu çfrkto p ra hır- K nd al de sey•hat bez rh ına batladı. 

s~bf'ITtırln Mi ftı 11nl11şuasındıın sonra aı kar sı d bO Ok bir rıefrct blsııedf. B r kaç gün sonr H• tf nln mrl 
~aba ıııamlml hfr m•cr da d aon etmek· ordu Fak t du\ğolarrnı •ııklamllğt mu· asra Va ıs nl li e var ı tı. Vah bir-

harp esnasrnda intişar eden Mitle- 11 
.. ' d te o'duğu tt bu uz dtir ımekt d r. muv a .. 0 nyor u: der bre kar~ı a~t ğı bu zarbeden çok 

lturopa adlı bir eseri vardır. Bu - Aolııtmrık kabil dr~llkl... Nımt mü ee1t it' o u ıu. Derbıı.I Ebü fe tahl 
Homada iki devlet Ha reıye Narır anlatayım. Y lnız şonu söy'eve blll fm\-1 .. 

~ser, yalnız iktısarfi teşkilatı değıl, vaoıııın çagırmı;tı. O.aa ıelen tezkereyi 
fa ı lam bir noktai 1ızar mot b•~aho· Ofinyadft ı e kadar zenginlik •11raa bir uzattı: 

ıyoı zamanda da Şımal deniıioden -. 8 ol:tu<larınt anleml$la•chr. Bu ~uta· arayll getl ilsin... Eofilkaumıo serveti 

1 
yarıı"da bnr.Jar h ç Bir mana lfade el· - Hal fe blzl ı zledfp yerimize EbOI 

• plerf', vistol nehrinden V"sziye, bakat ıı}csd D abafılce.Mü111b an aıma- mezler. kasımı nssbldiyo· ... Ba ııe nederıln E-
Adriyatik denizinden T unanın c~nup !!ının iyi blr nellr.ul olar k kayrll!dllcD;;: Eb ilft ttab asıl ıınlamak lıtedlll nolc bülreıt ıh ·· 
hudutlanna kadar ııiya 1 b·r ttşkili- t dlr. İtalya · Almanya u.ıOnıısebıılı tat tayı art~tırıyordu. Sordu: E~füf ltdh rüşUnOp kaldı. Enela 
tı da baiz buluomaktad1r. kında umuaıt bava çok r:lkb nd r. Almanya Hariciye na.zırı - E'>Ü'k11ım hazineyi ııertde sak· bir şı:ty !'IÖylemedı: 

· bror? - Ne yapalım dedi. Bu vasiyet kar-
Iıbu eserde, « Bu genişlik, bir Ayni ııivaı t muhafllJe Mu"tbte top· Fon Ribentrop 1 tı11nda bir hllrye rnOrıcaat etmt kt""• 1 Be kit b'l S'lale cıv.ırp vermedi. .. 

•ahdet, bir iktısadi federasyon ve l1111an död bü,ük dnletıen mQ•rıekldl - ... M .. f . --.-: EbOlkasımla ara.ında g'fÇfn ıöıleri, ,~. bafka cıue yoktur. Emredersenls dab~ 
bir kardes yurdu gıbi telikki edil- .. Jr komitenin lfş\ll tdllmt'st meıtlefİ Umumı u ettış gıttı lamaatnı ve zengln adamı• gözlerlDI ılmdıden Elullı.1'811111 11.:alar ve bir.,. 
aaelidir. v .bdet fıkri kar~ııında her benuz ,.., inde l:.uıuıım•mak•a~ır Dlğtr ta- ( 1J11.1tarafı 1 inc:ll1t') ba21ıyarak, ellDe keskin bir k•hç alarak re haplı edem. BtıtUD Buraya E •Ülk.a-

1 

' 

k dl 1 1 l h to nl bul d ""' ılm blrdenhlre oımüıtar diye 118n ed•· 
tOrlü tarihi hususiyetler kaybolmalı· raftan Al111anya11111 orlıtere ile mevcut Pu"riıın sonra U ıuumi Mafettlş Trab· en 1 0 ~uı az e D un u.,,u Y

8
1
-

I "'tQ d bQ. " tef ııatıı l tt E""Q rfz. Ken11tıtr.e büyO.k bir d• c'nne me-
dır. » deniliyor. Hitleria Almaoyası cloıtare wrfit,aa•b:tlerioln daha zlyrd,. zona uonec~k. ırdır. re l'u r Uıs nu • 

1 
ana 

1
• 'J .-

ti dl il 1 1 1 1 
nuo ~etırlm z ten b. re k D t 1 o ı1 e o fetıab kıııaın hntneyt f'Örmealat mam· rufm( yaparız. Burada berkti bu ,,. 

h. O h • b • · t ·ı knv•,. ı.D r mea ç ue er n n aranaca"'ı •naaır Ta .. ı·ı B•"'dalta da haber f"Yl ...._ ıç ı p eaız, u proıeyı amamı e 5 I evreı n u ıı. Q m "' t ı oradan bdedlyeyl 0110 fakat verini llğıenmemeılae mtlte· · u .~. ....--

kabul ve tatbik etmit değilciir. •Gyleıl or Fıtrn11•· Alman anlrınaaı ıs, 1 teertt ~dea O üncü Uınumt MD· cıııir olmuıtu. ktıoı1t bndtrıe: ur. Ballfe de Ulc kararını tatbik etmek 

Tarihi hususiyetleri, bay Hitlerin bazı r 0< 1al nazar tedakArlıklarını lcao tetllt beteciyedes topa•nmıı olan Erıu· _ K•tlt• kendlefol Ebülkauma tes- lınklnı bu'amaz n ondınnı Yaı :g•~· 
tıltl ı mHlne 1 ığınea bfr h!lldkat olarak 1 rnmlular.a aubt~iu aıuzular Qr.erlrd• bir Um e 1 ~ fakat bnlnenln Jerlnl oırealp Bıs '1f! feraattıa laUfade Ebilkaaımı hı~ 

iıtinat ettiği raıi.zm fıkri bertaraf 
111 

d ~ti 1 konuıma yau,.ıı hllbas•• belediye retsl ıth•ydl dlyoıdo. uttlğimtı yerde blldltlmlz l'I l tın:f k 
etmemf'ktedir. Diker taraftau, büyftk tece e ece r. Şnket An'c1an • b\rdAlı.l musıak.l)el l•ar itte barnoıerde HuonUrrEş't a ğ .. der ve d"tlneiıln Hkh oldulu yeri k ·~ 
h~p sonunda doğ•• •eya bllyüyeo Romadl\ tonuıın l~I Hariciye N. z ırı I f11ıt1eli hakkında iz. h1t almıılautır, dala •aeal olmuı bılunufordu. Saravıııa d•• ndcn ötreıılrlz. Bll suretle bir tıt1la 

Çekoslo•aky•, Polcıny•, Romanya, ıra ıJda Alma11yanın müıt•mleke mese- Mmuırıt mQf .. tt_' .~m 8 
""b Krzaıuıu ıelır ıelmH ilk tal ,eıhl Pnnuık <ığlu ıkl kuı vurmut oluruz. 

s••rl h•k•ındald iıı ş t'Cllerlnt hltdtrerek v il E -ır rt b o teklifi ı ı k .. 
Mıcariıtao gibi devletler ilctasani bir 1e1l.tn de behsı mevzu edllttlğl aalışılı· b ·ledlJe rtlslne t-aıı dlr, ktl'l~r vermtı· Caferi yanına çığ rmak olöu. Ülla: ' u e 

1 ın 1 •r !_' _ 
l 

- - Aferin C f6r dedi B "'a d ~ bal etti Ya•mz bir noktada..ı muş'<\\lll 
gaye uğrunda feda edılmelerini iste· vor. Yapılan kuvvetli tahm\D .-re rore ler •e '"b lm' 7.1Pn lllat 15 30 raddele a · a 

0ıs ru 
mezle"'r. Soruyo uı: Batka pllulu Al:naınya ıtmdllllı müıtımtekelerl bak· rlııde har"k.tıt b11vurm1 ı'ard•r. ıoyttm"ııto. Buraya kadar aö~n~Dn s ı h· ~al rdemt.1ort'u: 

Bet~dıy.- ö• üm07.dtıı p k k\sa bJr bıttrı aoJeınalr. 'ç'n ııttl~. E 1unuuım' - peld Hıllfeye ne ıcvap v't•c•· 
var mıdır? Ciddi dli ~üomenio :umanı "' cfa hfç b'r müz.ıtue1e ılrem'yeoc~ zamanı kalnııı oı,." tı ıriı lerfnde veni cl~dett farlf Ye taıvlrlnlıı fevUo 1e t-u!- \t z ı•m!ll? 
selmit•ir. ,. ,,,, blo bir talepte bolunmıyıcaktır. dlrtktlfler ı4ahlllıtdeç.ahımahır yıpacakt r d11m. . ( A.r,,.., '"" • 

'-
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, 

.. 

' 

~DACA• 
BiQ.KTiREN) 
RA~AT--- ~DbQ l 

Kars Orman Baş Mühendis 
Muavinliğinden : 

1 - Ardabanın Tavret ve Kollnt ormınl n•da •evctıt rşatıda •lktan yazıJı 
•nkaı oduolan blr sene içinde ormandaa çıkarılmak üura ayrı ayrı aoık artır· 
maya konolmoştor. 

2 - Artırma 8·11-938 aah rtınü saat ondörlte yepdaca\c.tır. 
3 - Mavıkkat temloatlan ve 11hammen bed 11llert ht11ların• yazılıdır. 
-4 - TaUp 0Ja1Ja•ın 11rı11melerhıl rOıBJtk Ozere .iter ~fin n ihaleye l9tfrak 

itin belli gGıı ~e saatte ~Kara Orman B ıımtıheııdla moavlnllğlıe rüracaatları 
Uh olunur. 

Ardahanm Tavıet 
Ormanından 

Ardahının kellıık 
Ormanından 

Kental 

llf 9 

~61S 

Muhammen bedel 
her kıntall 

kuruı 
18 

18 

Muvakkat temlaat 
O/o 7 ,5 

Lfra kururuı 
2:) 28 

41 76 
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Posta günleri .. 

Ankara - İstanbul Posta tarifeleri 
Gtdlı 

Pazar 

Salı 

Perıembe 

Pazar 
Pdzutuıl 
Ça•şamba 

Pazar 

Salı , 

Cuma 

Cumarteıl 

Salı 

Cıı art~sl 

Saat 

15 

18 

18 

Oellt 

Cumart~l 

Pazartesi 

Peıember 

Erzincan ciheti postaları 
17 Perıembe 
22 Pazartesi 
11 Camartcal 

Kars - Ağrı postaları 
ta • 13 

13 . 13 

n . 13 

Pazu 

Salı 

Per~coıbe 

Oltu - Tortuın postaları 
111 

7 

9 

Çat postası 

Pazar 

Çftrşnmba 

Cuma 

Saat 

1 - ao 
14. 30 

14 . 30 

10 
10 

3 30 

1 :~ . 17 

13 • 17 

13 . 17 

15 

15 

DOCU 

Türkiye iş Ban ası 
1 9 3 8 

KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 
İkramiye PJıl.nı 

4 adet 1roo Ur Iııt 

3 • 500 » 40 o • 

16 • 
16 • 
FO » 

209 • 
384 • 

250 • 

100 • 
50 it 

25 it 

41'JOO • 
7r OO • 
4000 » 
5000 • 
28600. 

Kurabrı 1 Mart, 1 Haziran, 1 E vlQI 

1 B!rlnclkanon tarlhl~de ç~kllece\ tir. 

.. En az elif lira meYduatı bnlnnao be· 

saplar kurılara dahli edllecıokdır 

(No. 478) 

A 
1 • 11 - IJ!J& •••t I raouı• 

aaqa, aQratf : Sakin 

• f atlkamett ı 1t 

Ttlksek ıihn•et ı + 18 6 

Stılanııcd ı + 10.0 

Dlltftt ıühun•t : + 8.0 
Ratab t ı •ı. 62 

Yalıt: Yok 
R .. a tuyı 1 (Erıur1U11.cıa) 013.9 

• .. 10•!1'• ......... •) 772 1 

Bu uece (( Cuıahuriyct D 

~ez:. esi nöbetciıdir 

w 

DOGU 
İLA.N TARİFESİ 

8 inci sahifede sa timi 2S kuruı 
50 » 

75 • 
7 • • • 

' » 
5 • 
4 » 

3 • 

2 » 

1 » 

• 

• 
• 
• 

• 
ıt 

» 

it 

» 

ıt 

100 » 

150 » 

200 » 

250 » 

400 • 

İl!n VerflC@k ltfms,Jer DOCU g'AZ8· 

teıl idare MU 1Utlü~üne ır Uraca&t 1:tme· 
lldlrlcr, Devamlı ilanlı: r için huıusl tarl· 
fe tatbik ed lllr. 

Kırmızıh flAnlarda tarife bir lıll 

fazlıulle alınır. 

Aıirl'S dt~h'frmek 2) kuruıluk üc
rete tnbldfr. 

UOÔC abone tarifesi 
S•nellf l . . 12 lira 

Altı aylı~ı : 7 . • 
Oe aylığı : 4 ,. 
Bir aylığı : 1 50 » 

Postaların hareketi Kars tren postalHrını takip edecek 
ahval dola) ısiJe (saat 21) raddelerine karlar intizar ede-

1 

··ektir. 

ECNEBi ME~LEKJHLER tÇtN 

Senelltl 2' Lira 
A\tı aylığı : 1 t » 

Hususi ihınlar için· ayrı 
tarife tatbik edilir 

------Erzurum Vilayf't nu1thaası 
Bn~lık, lJh•ar, ve El tll\nları, .Ucfter. Fatm·n, :\lakbuz, CctYel, 

. l\art,·JzU, Am le lmrnesl, fi:,•raldmlcmiert, :.UuhasP-brl hususiye 
'\'c ı' fıalara ah BHOmnm E'\1rakı :.\fatbua, Kttab, EhllyetnR.me, 

· Sıhhat ' 'e Hüviyt L Ciizdanlal'ı 

UCUZ VE NEFİ tilK SURETfl1~ TAHI 
Raı·fç Vihıyetleı"h·n uüudeı·Ht:cck ~Jparişler st ratle ihzar edilir 

Adres: Erıurum • l'iliyet Matbaas1 

Sah'p "C B ftn' barılrl 

CİHAD RABAN 

Umuıı.t r. eır'yatı i <f a •e ede~ vazı fıl rl 

1\lüdürü Babadır DÜLGER 

aı 1 ~ J t'I : ı:ocu BfB mnf 

• L • 2 iKiNCi TEŞRiN 1958 ====~~ 

... 

TOP ANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

!rıımrumda Satış yerf: NEŞET SO ı Al{ OÖLU ve OrtaOı 

Gürcükapısı, Kavaflar çarıı•ı 

h 

ıtı 

. yü bir 
1 k p rçasının 

r tarafında okunan 
r gazetedir. 

Doğu illeri ile ilgisi olan bii.tiJ.n 
miJesseselerin gazetemiz vaaıta
aile kendilerini bu geniş bölgeye 

tanıtmalan menfaatlerinin 
ilh icabıdır. 

L LARINIZI 
Doğrudan doğruy-

ZETEMiZ 
6 • • 

rınız 

..IDlllBDıımllllllll .. :mll .... 

Erzurum Tohum Islah 
istasyonu Şefliğinden: 

Tohum fslah lıtısyon•nun numaralı demir kazıklarla hodotlandırılan arızt 
ılnln budutları üzerlae düşen tarlaların soıı dııYuma göre lslimlik .. hudutlaJI it va 
dışında kalan parçalarıntn tuflyelcrl yapılacağı cihetle arszl nhlplerfnln ı.arat· 

larına her haorl tıir surııtle meyıian vcrllmem•k için 938 h:locl_ Teırlnln ııeür;fll 
perşsmbe gnnünden llJbarf'n her gUıı sut do'ruz1an on i dye kadar fatas1oaod 

Kin hududu Qzerlode bulanmaları llAo olunur. (No li4) 2 - 2 

Kars Hayvan Bo sası Satış Cetveli 

Çeıft 

ôr.nz 
inek 

Koşu öküzü 

Manda · 

Dana 

Ökr ç 

Toklu 

M•rya 

Kuzrı 

Keçi 

T.:: re yaıtı 

Ethımfş yağ 

Sayı 

275 

169 

53 

4 

30 

91 

fıfıO 

10 
6'l 

544 T. 

193 T . 

Kaşar p eynir 9 ' 

Salc; mura yrtsı7 P. P07 
szır der's\ 210 

Ağırlığ'ı 

93121 

40390 

12493 

1460 

3925 

3110 

51831 

290 

2700. 

5 60 

E791 

30fl0 

6120 

770~ 

21 50 

En aşağı 

Kr. Sa. 

5 88 

3 33 

!) 14 

4 25 

4 00 

.o 00 

7 66 

6 25 

4 fO 

o Ol 

GS 00 

65 00 

00 00 

6 00 
00 00 

En yukarı 
Kr. Sa. 

11 00 .. 

9 33 

10 00 

6 00 

7 00 

o 00 

12 50 

~ 33 

9 45 

42 00 

60 00 

68 00 

34 00 

7 (0 

75 00 

Orta 

Kr. S•· 
8 86 

7 01 

7 59 

4 53 

5 ~2 

8 85 

ıo 46 

s sa 
6 82 

00 oo 
00 00 
00 oo 
00 oo 
00 ()O 

00 00 

1 
1 
1 
1 

\ 

ç 

.. 

t 
t 
t 


