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Atatürk diyor: S h mi letleri refah ve 
saadete erişt·re e emin yoldur. 

İnsanlığın hamisi
1 

çocuklar 
Türk milleti ~u son senelerde 

hüyük bir arbş kabiliyeti göstermek
tedir. Reımi istatistık1eriı:ı muvaffa
ltıyetJe ifade ettikleri rakamlara hiç 
lbubtaç olmadan müdekkik bır göı
\t bir ıehrimizin, bir köyümüzün so-I 
lcaldannda dolaşmak çocuk nüfusu- 1 

bun nekadar mütezayit olduğunu 

'lıtlamağa kıf ayet edebilir. Hele mek
'tplerin tabi olduğu yaz mcvsimle
>iaıde, iş günleri mahallelerde yalnız 
~~uldardan müle~ekkil bir kalaba
lığın 111evcut olduğu göze çarpar. 

Büyük millet ec L · · n açılışında 
senelik nutku Başvekı Ce al Bayar 

·Ata tür ı m a okudu 
Nutukta memlt'kt- tİ a lakalandıran bütün dahili ve harici mes
eleler mütalaa edıln1ekte Ye . .. riiı kiye Cumhuriyetinin İç ve dış 

siyasetinin alakala ldıran mes~ 1 el~r iıah edilmektedir 
Anlıar•, 1 ( A.A. ) - Büyük Millet MtcLısi 

bu~ün beıinci intihap devreainin dördüncü i1 timcı 
yılının ilk toplantıaını yapmııtır. 

Yoklama neticHinde ekseriyet b11lunduğu aıı la· 
şıldıkıan aonra celse açılmış ı1e Başvt•kil c .. ıô l 
Bayar alkıılar araıında küraüye gelerek Reiı,;.cüm· 
hur Atatürkün nutuklarını okumuştur. 

Sık ark alkışlarla karşılanan bu nutuktan "on· 

Ta Biiyü'k Millet Meclisi Rei•i, Rei:. v,•,,, il ri iJure 

amirleri ile kdtipler 1teçilmiştir. 
Riya•ct dıvanının teşekkülünden sonra <.'t rilt>n 

Nüfus teza) üdü bir milletın ha 
}'ati yetini ifade etmek itibarile hüyülc
bir ehemmiyeti haizdir. Bu kabiliyet
I,riııi kaybetmiş olan milletler, yavaş 
Yav, ş rukut t.>tmeğe bir gün mab
ltu durlar. Biz.im için normal bir 
\>aziyette devam eden tı>kııiri ı: üfus 
tt>esel si dünyanın birçok medeni! 
tlıe leketlcrindc büyiik bir millet fil 

esdesi olarak mütalaa eiiımekte-1 
takrir okunmuştur: 

YÜKSEK REISLIGE 
dir. 

Bilb;ıs a Fransız1ar gittikçe az - " Büyük Millet Meclisinin Yt!ni 'i ılış na 'ılına 
lan d.>l-u lar karşısında biyük ve başlaması münasebetile lllu Önder • e huv•ı:, ~eft 
haldı hır telişe düşüyorlar. Onlara miz Atatürke •onsu% saygı 11e bağlılıl.:larwııL 11 f'n 
göre Alm nyanın bugünkü satvetini, yüksek taz.imlerimi:zle arzını teklif ede,. 7. .. 

,-... kuvvetini temin ede , her Alman Takrir sürekli alkışlar arasında iıtiicılva ı,.. 
~uvasıoda sallanan beşiklerin sesidir. bul edilmi, l)e ; içtimaa 7 /kinciTeşr·n Pazartesi 
Almanyayı sevk ve idare edenler, günü toplanmak üzere nihayet verilm ~, ·,.. 
11ıuıet1erınin bu büyük hassasma çok Atatu·· rk· u·· n nutuk 1ar1 ltiveniyorlar. Müblik bir harp olsa, 

A.lnıanyr, rıüfosça çok zayiat kay- Başvekil Cel~l Bayar •eşkilitı ,.~:ı~ .. '·,. 111 •• 11•1 

detse bile, arkadan gelenler, kaybe- 36 ıncl m2 ddes•n~ tevfikan Atatürkten il' 1 ~ ~· .ii 
Rtivrih RP;.; cıımlıurumıız Kemal ATA. TÜRK 

Mer,is içtimalarından girerken diJmiş kuvvetleri telafiye kifayctf hiyetle senelik ~ çış nutkunu ol.t umu tıı 
.. decek kad~r mebzuldurlar. . Atatürk senelik nutuklarında! 
d ~. ~albukı Fransa bu vazıyette memleketin her noktasında tam bir Jm"1"m~~'!".":~~~T1P~ 
egtldır. Orada artmayan, duran h .. kA h··k·· f a oldıı 1 

verqitesinin t.ıamamJanmasma çahşıl

dıvım, Şark Üniversitesinin Van gö
lü sııhi le·inde kurulmaıoıına hızla ve 
önemle çalış•ldığını, eğitmen okulla-

b uz.ur ve su unun u um erm 
atta eksilen bir Düfus hareketi _ t b .. tt' d'kt k l ı 

r. gunu e aruz e n ı en sonra a -
vardır. Bu vaziyet dahılinde rransa- k h k t' . .. ti d b k f d 1 - ld -• k f mma are e mın sura e evam rımn üyü ay a arı gorü ügünü v~ 
ltQ kaybedeceği uvvetlert teli 1 et- etliğini kaydet ektedırler. eğıtmen kadrosuna bu sene 1500 
ttlesine de iaık n yoktur. Bu sebep!el U10n senelerdeaberi Tunceliocle k"şinin dah ilave edileceğini haber 
tıufusuu teksirani temin edecek pro-, devam eden hadiselerin bu sene hır vermektedirler. 
l> l ... , . f 

ganda ara gınşt mış ır · daha tekerrür etınt"mek üzer~ sön · Türk Tarıh Kuru11Junun memleke-
.. Filbaki~a çocuğu ?ile. için bir dürüldüğü ve bu mınt knda sü'din •in muhteJıf y .. rl .. rinde yaptığı kazı-

Tebrıklere cevap 
Rei•i cumhur Atatüık Cum 

buriyetia on be!lioci yıldöoüaıü 

müaasebetile kendilerine çekilen 
tebrik hlgrafJarma şu cevab 
vermişlerdir: 

Haıim lşcan 
Voli 11e Parti Baıkanı 

Erzurum 
Siııe de ku1lu ohun. 

K. ATATÜRK 

* * * 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

reisi Mustafa Abdülhalik Renda 
cumhuriyetin on beşinci yıldönü
mü müoascbetile şehir namına 

kendisine cekilen telgrafa şu 
cevabı vermiştir. 

Şevket Arı 

Belediye · Reisi Erzurum 

Te~ekkür eder, hayra ın•zı 
kutlu\a~ım. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Çek Macar 
Konuşması başladı 
. Pıd 1 ıA A.' - Ç~k ve Macar 

ukeıf müıııbadelerl dlln Alman ve ftal 
yu n.. üıabltrcrJlr. beraber saat 18 da 
Bratlslııva ıebrlAdq müza\:ereleı e baıla

mışhr. Macıırl.ııra verilecek yerler t11blt 
ve bu yerlerin Macar hıklmlyetfce reç· 
me 1 t~mta edtınceyn kadar bu beyel 
Bratlılava rla k.ıılrcaklır. 

·İspanyadaki harp 
S~lAmar ka, 1 (A. A) - Dün Bbr 

cephesinde "' syonallst Jspanyol kuvvet
i rfnln tıfd delil tarrruzları uaml haddini 
bc:lm ı;tur. 

BiR /Ki SATIRLA: 

Yolun ortası \ult teli kı etmek z•hnıvetı 0 mem- intiz~ ın tam m naıılile tePsSİİ!I ~t- ları ıın•abldıktnn onr kurumun 
ltkette. fevkalid~ inki11af ct?1iş. ~ir 1 miş olduğunu anlatmaktadırlar. . beynelmilel kurumlarla münasebet Şu günlerde Erzurum büyük 
haldedir. Halbukı yavruyu aıle ıçın Memleket dahıliode belediyelerin b 1. d b I d b bir kağn• kalabalıtile doludur. h ı a ın c u unduğunu a te arüz et-
ir ntşe meubaı, ıhtiyarlıkta bayatı imar faıı iyetlerfoin ~ir büronıın ım.. I . k d' l Mevsimin artık nadirleımesi yakı-t tırm .. te ır er. 
t1t1in eden en ıyi hır si2orta diye trolüne tevdi ~ iildıi!ini, yo\ V"' y~v• I na gelen iyi günlerinden iıtiladc 

t ı B b Dil Kuromuouu Türkçe terimleri k h ~ ikki etrne~e alışmışız. unun a- işleriude'.BeJediy .ler Bank sının kıv- edere şe re zahire, odun 8•fir.,. 
tı · d " "l" k ki t 1 tP.spit ederek clilmizi yabancı diJIP- k- ı-ı - r • • •JJ tın. e goru u!or Aı • çocu ar aıe 1 m .. tti hi7.metler gördüğü lÜ ifade et- oyu er seyru serer ıpn cıuuen 
tl!erınde, belk• kahıllerden daha mekhHlirler. rin te~irindeu kurtardıR"ım anlatılarak büyük bir mani teıkil ediyorlar. 
kuvvetli bir memleketın istikbalini l Göçm.-n ve iskan işlerinin ıv~ 

1 
bu yıl tedrisatın Türkçe terimltırle Her •oltak baıında lrafnı ıa• 

~~ hayabnı tutmaktadırlar. Ve bu bir ŞPkilt4e devarn etıne\ctf'! PoldııR-u, takip edilme!İni temenni etmektedir- hiplerinin yolun takip eclece/ııler 
.. 1 • -· 1 l 

~o,üş teşmil edilecek olursa, ~cc~- 1 Sıhhat Vc-kiletince Yozgat ve Kır- er. i•tiltametini henÜ% öfrenmemiı ol· 
R'un İn•anhğı himaye ettiği netıcesı- şebirtfeki zelzelelerden mütee•sir Maliy~mizde denk bütçe, veriUe- maları yüzür.den ortayo t;ılııarclı•-
lle varma" kabil oluyor. olan vatandaşlara büyük yardımlar rin mükellef ı~hine indirilmesi yolla- ları kargaıalığa tuatlüf cdiyor-

Ba kadar büyük, bu kadar engin yapıldığını tebarüz ' ettirmektedirler. rında tam bir sadakatla yüründüğü- \ ıanuz. 
'bir mevzu olan çocuklarımız için AdHyc-sabHında, me,_hut cürütn-1 ' tntürkün •enelik nutkun~ nü ve balkın vergi yükOnün bu ıe- Her kafadan bir ,_. t;ılcıyor: 
eıefle kaydetmek llzımdır ki, ıimdi- (er kanununun iyi tesirlerinden v~ Kamııtnydo okuyan Başvekıl ne de bir parça hafifletebileceğini,! S l 

1 - - ağa a ıana ..• 
Ye kadar ciddi bir himaye tesis •t- ceıa evlerinin ııllhı ve ıuçlular•n C· liil Bayar bu 1't>neki tah•ilatın diğer senelere s ı ı 

1 

- o a a ıana .•• 
llıaİş deiiliz. Milletimi.sin yiik41ek ka- memlekete nafi bir ~atandeş balirı .. i01arı yolıın •'a çok nıühim t ... 4bir n~uıra~ çok yü.~sek olacağını teba· Falııat naıihatlann. lHıfırma• 
biliyetini, eşıiı saaatl•timizia kıy111e- ifrağı için alınan tedbirleri söylem~k ;\luı..tığ 1 • 1 bı1 yü -< kÖ r rüı.-,j,, 116 Y"I ru:ı ."ttırmeHedırler. ların hif fayJa oermedilf. •nlaıılı-
thai ıaliba idrak •demiyoruL Bu M- teclirler. ha ı~ oıcluğu .. ı•, Adar a ova•ınrn l11bisarlar mevzuunda icabcdea yor. 

b~plerl ir ki, .. aballe aralarında ça- Ziraat sahasnıdı, alınan tedbir- tutlRl'lma ı ş . .. • "' ıtn~•i°•"'· AnkA- etash tedbirlrr aham•kta oldu~nu Çiiniii Jı6yclen ~·l•ler lauıtt
tııurlula, teuklerle oynaya•, .• yara- lerle Cümhurivetio on beşinci yılının r ;ufa ~ü.,.ük b r radv, ; .. tasyonu kurul- idl\r• c"' bilbas.,. tütünleri zürrauı ye rafın.,. yolan ortaU1J.n yüra
lanaa mi'°:o~ kapbrdıklan ıçın ıa- ~i~aat . ve dolayısile köy _kalkınma'l m~ış . olduğunıı, rcn,.hi tııidıctlerden 1 elin~eıı müsait b ir fiatle. satın almak mdtdi ıaJrna Joyrılmas ..vlılcri
~ıftayaa, pıslılderle dftıüp kalkbklan ıçıo b r başlangıç olacagını anlat f"lta.ııt~ g ç_.u ..ı~ırıi• yolluwıo i ısası· ı ve ıbracatımızı •zami bır hadde çı- ni 6ir tar/6 feda •tlemiyorl•r. 
•çin lıaıtalanan, 6leD, ~o~arda JU• maktadırlar. . . n t v• nıı • h,.rt ik ku"vf'tl<rir.h tamanı· karmak İçin mesai ıarfeclildijiııi or• Ne yapal•. Bi.l.r• Jc boya" 
"•rlaadıkluı için ıöılermı ıakatla- Nafıa ıahaıında gtçen yıl Dıvrıln- lana.a ·m l çalı~ıldığıuı • üjd.elemt>k- 1 tay" koym•ktadular. •im.Aten haılıa yapılacalt IHrıq 
r •• battl kaybedea ~oc~klarUllW ye varmıı olu demiryoluaun bu ~·· tedırln. . 1 lkbsadi ıahada ••••Jiletme pil- lııalmıyor .,.lilHı. 

( Ar6aa 2 ,,...._) Enuruaa ulatacajuıı, m•mleketia . M!arıf s-hasındr, l.t~ı.bu! Üo'.·ı ( ...._, ı .,,. .. , 



"!::. -- 2 . - i 

TiYATRO TENKiDi 

Napolyon Bon art 
Soa llünlerde eeb"lmlze gelmıı olan Türiı.Jerırı ôrıüncıe ı:roıır ::cıetmlş o\ıiu~u· 

.A~lı~rn Uyatroeu. un arı zamnn temıll nu ıltfa arca PÖY" ıtlrrnfllr, ml\ball bir 
•lıit'!i plv slerle cldı1cn hüynk bir alS.lrn· hek•ht olttralc • a•vlıc kalkmıı o'maktan 
ı:ıın etraflarında toplanmuırıa veslle vı .. f. h şk" t"r scy d eQlldfr Naııoıyon Türk
,-o-. Kadrosunun dar olmasına r~ı?romı lcr n biiyUklOAUr tı, : zltr~ve lrsdeılnl mu
zr..•n:ı.tkarlar şlmdfyfl kader oycı~dık.hırı bale• ak takdir tmlstlr. Fa kal bunu hele 
l ,. eolt eser lerde cldctl sayıhıbllf'cek: tılr en zalf olduğu 1arcanlaı da ortay v lr· 
tı. ı vaffııkıyet gösteruller. G 11 zg-lncl hlr mr.k gı.fletlne dOşmemlştfr. Gaf et d·yo
k•r•op nyıı fçin elde Pdılen bu rıellcA Pn rum. Çünkü dünyada en kndrctll bir 
blterat bir lfııd" ile takdire şavandır. Da- lmpanıtor oldu«mıa iman etm\s btr E

btt ilk geld klerl günden ltlbardIJ h lkm dam fçln kim olursa ol-ıun önündA bo· 
alakuıııı celbPflllF k 'ç' bir tıkım piyes yun ettecf'RI bir kuvvetin bulundu~onu 
lslmtert ilan etmieleroi. 1-!unların ıırısın· ilin etmek belki iafletten de üstün bir 
da • Napolyon Bor.ap.ıı t • en mühim harekettir. 

yeri •~ral ediyordu. H rtalercl!l evvel B~ düşürıceyl, ıon sahifedeki Nııpot 
f şlerle ilan edılmls PArd~ 11raların a }'O'ltıll askerhıırlnl tahrik etmf'k rçın an

lrump nyHya mensup ıırı ttrafıııdan rh·fa· laıtığı Yavuz S91lmto, Çaldıran menkabe· 

lıırda m vznuonn gl"zslllR-1 ~•tlıdln t ra- slnA ttşmll edil,,l)flfrlz Şo nokta1ard n 
f,ndan r.aı;ıl büyOk bir eh"mmlyet e te- k - - 1 

1-k"' d idi , h b b'\~ı 11 atla~ıhvor 1 buyuk r .. lttamJarle. or.aya a ..ı 1 gı tızır 11lnnan ıara ı ., r • 
•lıtl. Bu itibarla hu tarihi piyes etuıfın- atılıın es•rln kuruıuoutoda büyük sakat· 

da dah11. cok elvved"D lehte bir aJlka lıklıır nrdır. 
h ves vyandırmak tstenmtştl . Bu noktaya işaret cttH ten wnr a şu 

Evvelki •kşam slr.emn hfnaeıııda çerç•ve Jçlr:d" ırtf~tlerln mavaff kly t 
bu plyul seyıdtlk. Muhtelit tıırlb 'kitap· doreıeıfnl de bitaraf bir gC)zle mllşab -
J11nnd ıı ilham alınarr't, t ulh öğ it men 
leriolP, h rlbe meraklı ~fmırttl~rl yrır· 

dımları tPuıin edilerek yarılmış olan bu 
piyesi bh eur olarak zait bulduk. Va· 
kanın deromanı p•k iyi blldlf-mfz tarihi 
h•klkalların haricindedir. Ve buno moh
t~ııt noktPbrda tel:ıaroz ettirmek adeta 
bir vaslfedlr. 

de 11tmek zaruretlndeylz. 

Cezar Ahmet Paşa da Hayriyi eıerln 

hudu ılnrı içinde rolür.ün h llkıoı veren 

bir sanatkar hallııde bnldvk. Şevki Na· 
polyonda iyi oynayoYdu Zaman zamıın 

o büyük ihtiras adam•nı, kuvvetli diye 

bllect ğlmfz btr eanMıkla yaşattı. Marl 

Volavaka de Şetkst çok tabii idi. Hele 

sıdık bızm•tlrAnn•n bıçaklanmn1 sıra· 

s•nda duyduRu korkuyu muvaUaklyetle 

ifade etmek bakımıııdaın, htldadnıın çok 

çabuk lnklıat etmPle mUsalt bir 11nıt-

kAr oldulu11u t~baruz Ettirdi. Taleyran 

adiyle iÖrdü~ümüz Nurettin bütün gay· 

~İl\A YETLER 

Kanın gıcırtıları 
Karlıerlmlz<1en ismini mahfoz 

tntulııuısuıı lsteven bir daneııl ıraıe· 
ıemb:e sa1ınektabu gön ierdt onu ay· 
nen nesrnd'yoruz: Çalışan bir insanın 
en tabtl h " tta tOphes!z lstlrahatıdır. 
Gürıün bir çok saat ıerlnde ! çalı5an 
•neud1ar lıtlrabatb rını ıeır.ın ede 
mezlarse onlardan n ., kendi hesap 
hmrıa ne de mem'e"et heRabıııa bir 
merfat beklemek !elbette kabil detildir 

Ha' bul:i bh: hlçareler lı i tür 
bümü niyetimize rağınen bir ŞP.hl rıı"" 

' e rlesmJş o1mak h\barlte şatıı;ı lstl · 
rahatımız· , üykum11zu bir tÜdfl temin 
ed~ııı eyoroz Sabah l.ıtn raha eıııı 

ı~ır~en sokakları do'dııra~ kag ıll eıi" 
ıalc.ırd ı la·•, mcırtııa ı ı, on ı a ı s vıc ve 
l"are e~enl r n tıa~ırtıl aıı tAma '11 ıl .. 
n vk umu, u kıo cırı v or. Te•11 ıi ı t ~rı ' 'v 
le i llt'ınlm gib ı ş~hrlrı glr ı ş ve ç kıı ı I 

1 
vol!a •I iızarlnd . bn lunan ar bll yüz 
den t inir.f, ve zsabi t>lı" ha'e 5 r• 
yorla •. 

k i r 2acranls r bele ıv ald t ı 

tedbt rl6rle kagnl erin şebre S?'fı ! ş zı 

ıruınlsrını gaııha t,.sn ı t ,.tın i ı li O 
zaman nl'I kadar rahat t~'şd l'. Z:ı 

mnn geçirıc~ bn tedbir g~· ış ı: !I. ş •ı 

dl yine ES · i müılç hı\ d nm t>dl 
yor. B h diyenin dikkat n, z ıı rın 

c11lp tmenlzl ııayg-lf ar ı mla rka edtı 

rlm. 

İnsanllğın hamisi 
çocuklar 
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HAYAT VE HAKiKAT 

Hakiki vatanp rv 
ps·kolojisi 

li 

--= ·-

Yazanl: Doktor Rasiın AU/. ., AL 
Son g"nlerde f'lfme g"ecen Fr11uız· gl)zel ıııes, kuvvetli bir yıımıuk . 1 ytıılll 

ca baftab~ Mulnnn~ mecmuasının ilk ıa· zekll timi kıymetleri btle lcölgcd" bıra1'' 
h feılndtkl büyü< r•s:ne bakıyorum: tı. Eol Yuııan flltzofüm vf' ın .. ela bit 
Yakından bakıldığı nkıt ayoay.t t<füü· d:yojtt'l ffk.ir kılvıc ım aı ını bir fıçı ıçıo· 
ncrek" e yaldaş11n lbtly.·nl ğıt eeef ed'! den dünyapa aaçac k kader fakir ldUSf• 
rck b kın gllıal bir kadının hsyalı; bi- Acaha zamıınımız eski çıığ ara ıı' 
raz uzaktan b kıl . nca d11 bıı ruınln hıt· za•Hn dah.ı Jı:ısaU va lllm adnmlarıtı" 
yetl umumıyeslle kuru h!r lskt)ltt tafAsı kl\rşı d ha cömert m dlr ?.. M~tbur rtl' 
h\ııetni verıt'ğ"ol görn vo ı u 11 R ı>Hnm •n hly"tcı Vfl filozof Froyo 'm betı p-r •sı' 
buoanla H.ı d ı etmek ls 'ediğ · fc:ılstfıt,h m ol,.rak !çinden ko~olııuğa dlyuda met 

1 
manaslle ş ·nl bir ıörüşle tıı yaıın iten b :ır btr boksorua yumruğu v~ya bfr ıe· 
d s'dlr Kfmhl1ir bfükl il e R'"'nçl ğ nde h 'riı ıraz k" şfln n ,...r.haretlerl binlerce ti· 
b •r Çlk kalpa f~th 1tmlş V6 ~ÜZ ı lllSl l f e raytt S~ tıo ~l ınmah ~ 11('. ~ te g çllk tıO 

öğllomüş ol n bu mı ğ ur kttdın gfoan ınu • 11kııat ve kazıp ~öbretlerln caz'h"sl' 
birlııııe düşü •cell b r c 01a 118 n)lr.ıt'f11 ba· na kap lr c.tk La 1r r g t ildlr. F.ıkat J.:ıf' 

k\p ta te~"lsUfe bf'şla!ınca ~tkl~atı ya 1 mctO ~ar tımın ku u kafalarla llade etti' 
nı sırf 2uz Jllğ' o bll lua bir omür , sna- ({ ha lkt musav11tın her fani Jnsaıı fçlıs 
sırı da en kı yru"Jtli h •zln tar t ~ '<:ti e ım .. 1 mu" a 'dr r b 1r ;rık.l h~t oldoRu ı:u dO• ü~aıe1' 
cı ğ ı nt ıın lam•şhr. Meraklı ı bu'undu2um keltıl t> ı r Yunan f ,.9.,. f si değ l iı r ; b yat 
kart kolo ' sİy'1nu arııs rıda mt şbur :rc- 1 kısa "~ edıSbi ul.sr.sk. f " ' k ııldıkCll kll' 
ı mfardan b it sar ah.Arın eserine c .nım 

1

1 n "at felsets.sl be"rıcc ,n h!!ki ı faıJıet 
e ıkıld ığ v y but t ı k.eodl den yüksek ve en büyOk serıt't d SJhh ıt ilit büyOIC 
o!anla a bakıp ta kıdtun•n b r b dblnl 1 kııfa t serlarl~i •• B r futbo .cuaon. lk•t 
felscfdsld kordu~'1 z 1 maolar b ııkar ve lıınan b ,r hok~t'lbazın ö.:üada sacda dl· 

1derbal fani hayattaki mevdlı»l anlaya· len nıtııı babalarıoın §öhretlerl •c kud 
1 rak mnt stılli oluruaı. s :rvatl va kudre· retlt rl bir sabun ba'onu glbl kısa ömüılO 
'. tıııe OvQnenmegolomam bfr %engine el ört ve uçacudur?Ona Dlukabll fakfr bir BıtbO' 
kafa tası göstermişler ve bnnlardan biri ven veya Arflmect gibi bOyük: losanlarııı 
nln vali ile bir d ıenclye, dlğerJDlo de ıöhr tlerl ebedi ve beynelmıleldlr. Ve IJ>ıl 
sıra il! bir krala, bir mUyoaere ve gü- hakkak: ki en hık.iki servet ve saadet d 

1 

zai bir artiste alt oldııldarını sOyleyuek: bu tıtıth:ı intikal eden altın lslmlerdeJ1 

b irbirlerinde tefrik etmeıtnl lsteaılşlır .• bafka bir sey doti!dlr. Fakat tarlbto şe 
tably~tlle bu kel ıtlarda dllençlya vey• ıetıl mallan olac~k kartar yükselempye~ 

( Bn~makaledeo den•) kralı ayrabllcn bir tek: !taret yol tor. lnsanlarıll en büyu~ k11mı için de ayı>. 
ancak süküoetle seyrediyoruz. acılal görüne.-, ~endfsin'n de ö\tmündea haklk.t • crldh-. Bir cemlyetln avrı 11', 

Erzurumda yapılmıt olaa çocuk sonra asla olen toprı2a döne .. tfol ve 1 rı ol&r.tk fıırdlerl arasında kanaat " 
1 l nefis f ıuag-atı UlllUmfl•ftlkce. dünya öl• 

1 - Nııpolvon Akka k.ııleatne hQcom 
ettitl ve ınü11huım olarak Mıs•ra avdet 
etmete m~cbur olduğu zımın impara

tor detll Frııaıız ordusunun bir a"flJJ• 
rah idi. A..cak. Mııırdrn avdet ettikten 
.. ura konıul oldoRn ve bundan soııra 

lmparatorluğuoa illa etmfe bulundulo 
hıklrı kabil olmayan büyük bir tarihi 
haklkattır. Btaa11nale7h Akkl ötıünde 
Napol1ooua imparator olarak taııuvar 
edilmesi dofıu delfldlr. 

bahçesi sıhhatlarını en çok hakları yn sdo uc!n uınm lştahl~ hl1cuınları kar- çüsüadekl kahramanları ve bllyük b ·t· 

l 'h . . _ eısın a en nihayet bu tıtık•tslz koru ka · 
rPtlne rcj'aıtn eserin ku1baıı ldf. ÇOokll o an oynamak ı tıyacını tatmm ug- , .. hallol 1 /t 1 .,..

1 
ki b ları da o nhbetta artar. v.4 bence eo .. a aca .. 1111 ao ama.,, ıı a ı aoı- t 

haklkaten 0 tahııfyete uygun hlr karak· ruoda kaybeden çocuklarım•.za kifi na ı-elmlş ve aervctlnln büıüa: bir kıs· htkllı:I vat.~perverll_k ~a bu plıl~oloj 

2 - lmpan tor olduktan aoara Rus 
Çarı Alekaaodr ile yaptrğ'ı mütllemeııln 
ce-ryan tekli gene b•klkııtlere uygun de· 
llldir. Hiç bfr zaman karşılaşan lkl im· 
paratordtn blrdaııealnln diğerini ağ'ır 

kelimelerle tahkir etmesi hallal tarihe 
lraydetmemfstfl', Zı ten bunuu için· de bir 
l!"btp yoktu. 

3 - Toleyran'ın, Mut Vatıv.ık•'.vı 
ö'dtınnete teşeb"O• ettfğ'hıf ve bunun 
tçlo Joıetlnden para •ldılın1 yeni öğren· 
dik. !elkl muhtelif ıalkl@rle Marl Vatevı· 
h'nın öMOrülmeıf fstenmfttlr. Ama .80· 
ııa hArb~lde Tole'Jran alt ol•utıar. 

Bu noktalsrı tebarOz ettirdikten sou. 
ta, il· ne eser bakımından tarihi ~nhıi· 
yqttcrf., k:"lrakterıı .. edllmestndek.i sakat
JJ ~arı a üt 1lea etmemiz zarorldlr. llk 
pard"de ~arıılaftığımız Akl l ıııuhaflzt 

Ceıı:ar Ahmet Pıııı, ihtiyar, temkinli, n· 
kur bir TOrk pı~asından zlyadfl mlllt 
bayramlarda 11ut11lc söylemefe meraklı 

btr heveıklr ballnd<. tasannr ertllmlt· 
tir. HararetH cOmlelerln ad t•s•rlnden 
keedtafnl lturtaranlıır için adeta lailball 
l»ır bava yaratıyor. 

Napolyoaa gelinse : 
İmparatorluk tacını Papanın elladen 

i'lymencek kedar mııQrur olan, her 
e;eyJ y8pmeğ'a kadir, her kuvet., boyun 
f'tdlrm•te 1'1Ukatdtr oJdu~unu fauede11 
bir adama milli gururomuzn okşasa bile 

~0008'1 : 44 , 

ter bulmak. onu canlandırabilmek kabil gelecek vaziyette deiildir. mnıı mensup 0 duğu cemiyetin bayırlı ile lzab edl ır. Dev ıaıızln en büJük •· 
dfğildl. böyle o'm\klıberaber zaman zıı- Gönül, hiç olmazsa bu teşkilitin to!erlne tatıs1s 11tmış.... damı91 kanı H ıuhl ile beıleyerHk orta· 

b. d h · k' f 'ril · . I ya çıkaran TQrk U aso tarihin en bub· 
man ıahtıeoln merkui sıkletini kendi Ü· ır parça a a ıa ıt• ettı mesıoı nsanların bnynk bir kumının mefal·o raalı anlarında hep bu dinamik hasleti 

zerine çekebildi. Safiye Josetln de, da · iıtiyor. Bu suretle 23 Nisan geJdiği man n barlı olduğu elbette 1'0nd •l!k ile varhfını gösteraıl~tlr kl büvü t l•tl~" 
ha ııar olmah7dı. Bonunlabcraber ma ve bir cemmi gafir halinde Beledi- haıatımız bn neviden mU~alıedelet ve lil ve fnlullp savaşı da bn nefia fer•· 
vaffıls. olmadı dlyeaıeylz. yalnız rolUnii yenin önünde toplanan çoculdan11>1z mlHılerle do:udur. F•kat lbıet dertleri g-atının ve başkaları içinde yaŞ u:ıa tel· 

ı1ı tZberleyerr emltİtl. g•llba, Sufle' yl al· 4< Bahçe is teriz ,. diye haklı olarak vebrea r.hll.kl ve fctlaıaf mesalelerde ta- , , fesini• ıı.n parlak bir mts ıl•dır. 
f 

. . . ıl ten meehur almaları •hal al:nak dal· 
mık tç'n ZllhmAt ç~Ulğ( bit" ~ok def.dar eryat ettıklerı zaman hıç olmazsa 

ı ma çolc daha miesslrdtr. Ltdya Kralı 
g-örQIQyordu. Şadi bir çok roller oynadı verecek bir ceYap, vicdanımızı az çok Kteıns altın babası olmakl• kendini 

muhtelit şahd1etl111rl cuılıırıdırdı. Banlar tatmine vesile verecek bir vaziyette dünyanın Bil mesut ve kudretli adatnı 
rçtnde ıttphealz kardinal rolünde çok mu. 1 hazırlamış oluruz. sayarmıf .. Bit rü 1 ~lyaretloe l'ıııl11n Ytı· 
vat'flk. •ldu Zaten dtter rolleri nçü• cü D O C U nan mütefet.k:lrl Solona bu saadetini taı· 
d• rect!de k'almakta idiler. Ozan ıreaeral 

Nura rolOnde saman zaman lyJ, zaman 

zaman zatt idi. Mesela, jozetfn He koım· 

şurken. onua i'Ölf'Hlmıe kalarak eriyor, 

son sahuelerde, Rusya barpterl sırala· 

rıııdakl k'>ııuımalarında muvaff•k olu· 

yordu. 

Oynaııış bakk.ındn umumt bir fikir 

beyan etmek lizımg .. llrse, piyes ottanın 

üsttı11de bir muntraklyetle temsil edll· 

mfştır dlyeblllrlz Kıufetlerl, terı yllzD 

çe'frllmek suretlle lrollanıln d ltorn ten· 

kirle lüzum rörmlyoruz. Gündelik: Ekmek· 

lnl tçln çalışan unatkftrlardan bundan 

daha fezlunu beklemek bOyük: bir hak 

ıızlık oh.ır. 
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RCzı&r aıır.tl . S ~in 
» istikameti : • 

T8lı.:a'5k aühaı.ıeı ı T 16 3 
Stı.buıatl ı + 9 2 
Dlltilk aübno•• + 5 2 
Ratu~t ı .,. 64 
Yallf: Yok 
fla·.a tuyıkı (hirsuruaoa) oıa.7 

- o. ............. "···"·. ~72 3 

pu geı·e « İstanbul • 
Rrz.:.n~si o bP.tcidi,. 

tlk et •lrmek: lıtemlııe de bayOI[ kanon 
tlna•; salf mln servetini saadet tala ı ki 
ehıcd ğ'l clh'! tle buııa bir tQrlU yanaşma 

mıı ve saraydan koğ11lrnoı.. Fakat gÜ· 
ntln. birinde bu m•grur kral İ <an hllk1lın 
darı Daraya mağ' 'up 'e esir düşınk ya· 
kı\ıııcağı sıraıta derin bir ızdırap içinde 
valrtlle ona hakikati sOyleven aluth a
duu hatulaya•ak:: « Soloa l So!on 1 • Dl 

ye h•ykırmış. Ve Dar" htk8yey1 dinle 
yine~ keadl alllbetlnden de ko tarak 
Krrztıııü ııffetınlf... Atr mız 1a n bir e· 

mek mukabilinde va kısa bir :ıamsn zar· 
fında zengla ve meşhur olmak 1rençllğ D 

ı' en tatlı b r llayalloı teelril etme~tectlr. 
B z ıöhret veya maddi mentaatlar temin 

/ ed ~o bütün vasıtaları sent\t m 11nası ·ıa 
---ı-="""'.ır:ı=-ıq .. ••ıımıt1;A•aaıD 1 alıyoruz. Tabiatın yad•karlarından ol1'n 

Üçüncü 
Umumi Müfettiş 

Evvelki güıı ııhrlm'z fen Kt1'aköse" 
ye gltmlf olall Üçllncü Umuırt Mntettlf 
Tnbsln Uzer bogün Ş!brlmlze dönecektir· 

Umumi Müfcttlı ş-h•hı~zde bir haf· 

ta kadar kaldıktan sonra tekrar Trabıa· . 
na döneeckUr. 

T11bıln Uzer oehrlmlzdc buluDdutll 

sıralarda bllhaaıa Şöbir itlerJle yakıadaJJ 

alakadar olacak ve E zursm müıtakbtl 
plbınm tatbiki meael•slle menul ol•cak• 

tır. Maltımdur ki teh•r mütıebassıaı pro· 

fuör Lamber E ·zu ruaı p'ioını öaümtı•• 
deki lntaat aıe~slmlnl k11a~ huırlayı; 

caktır. Bu plan muclb'nce fehlrde bO}'tlı 

bir çatıımaya vlmdlden mQsalt zemlnıet 

haz ·rlaauık fcabctm1!ktedlr. 

1 man1arda, bata~ lıkJar.~a iki Oo ıün do· fazla bavttda çalıştıktan sonra arbk ta- Savçnk bııktıfı tavy11r~yl, hem ıaO· 

AYY ARECILER 
lıştıkta" ve eve ınrs klam dön Qktfn hm uçu~1arın1 bırekı mı$tı. Bö'.ükte ttk· törünün pürüıısuz tılemesfle, hero d~ zı• 
sonra sorıra, gfü.lrrce nezle ve oksOrfl· r:dsy n 'tn kıtlığ nda 1 bu maklnaya S , ... _ blrt görllnlltfle yıınl geıe11 tayyareye tal~ 
§'e tutuluyordu. çuğu tayin ettller. yapmaQ'a ~arı:r verdi, Tayvaren~n kut· 

. S nçulun verdiği Uk:lr Uzerlne Altk · ı Sa\ çu'c, bÜlüd motöı cülM araaındaıı tok v"' S'ltı n kısı'lllarırıı cilaladı. Fakat 

· Y.uı:an: 1. ~AHILLO ll(aacadon c:t10tr111n: /ti/HA.'- YALA.i!A 
ıtaynıko ba"Q'lrludan, g-ar.ıtjdan, imala- kendisinin ıeçılmh oımaslle çok iftihar ~ 1üıeliji h·nUz boıramadııtı için, bütOilı 
tanelerden bH boy ve re•kte !astık: par· 1 eoiyordu D~ıh~I malrloaıııa t~mırıle}ba y .. ıılllkler hariçten telle olmuvordtl• 
çalan topllımııga Vd bun hın yapıştırara\c m.şırul oldu. Tro •lıırın hare ~etlerh i lmalltace mü 10r U "lı1en duıl lııhıdfk• 

BölilfUmüz uktrt rolctal "'11sardıın sAyen Marusya gibi her şeyi anlamalı cblğıç elbts .. •foe ha11z,.yen bir rlbl~e kt naıne göre tanzim ettf; aletini parıat· l ten soara, tntll a-Uııünııe ban,.ara geldi 
11• ldı? Sıfır; herşey Voıktu . Onun lçh öğ•en .. ccktlr. yapml'ğll başladı. Elbfs13 hazırdı. Mübeıı- tı, bonıba ealan lşlemPıiııi yolunıı koydu. in. T yyare'er lul ı fhır içinde bıreketsl-
ocu t-ölUktcn uzaklastırmık, hökü•den 1 ç idıdze çaydanlık elfnde odtya dls sufle dolmuş banyonun fçloda otur· Böy.ecı:, uil tayyare yaYIŞ Javış cu- durııvor, saQk.f lstlrıhat ediyorlardı . 
ıökmek ıaz~mdı. Şimdi h"'plnlz ıı;eynaııa srlrdl. maş, kC'.'IJamn ve ayaklarını oyaatıyor ve !anıp adam oluyordu. Savçuk b>ıng.m" bu süllt\net ve bıl' 
<:t•tı:ıı z: Hrustalıllf. se,., sa~çak:, ıttjver· ı _ Bak şlaıdtve kadar k.ıdr~!anmız- ka~11sı1da ıır.a sıra Jocıt ı•slle hav:ıyao Sıvçuk rllıga~ ye rutubette~ zıade- reketsı zllQlnl htc bf-~enmedl ve hına eti" 
le' etl-ıtrllğıl6 ç111ışu"lr, bOyü~ bfr h z ve dıt slv,,~t lı'.w•ım ,iV"•etlr kumand,.nlar köpeğe hitap ~d"'rrk, nepll n,.şeli: ler miJ •at.hl rı s\ıerlten yan gözle bt>tük iş~ baş adı. Mütı-:• d s Alr ksıtynko ka· 
tr.kfıMlf ı<>14sterbyo auı,u.ı1 de Hll:t1ı i iş erle mes,iuı oır.~orlardı. Fakat - Eh Avd, artık bandın ıonra nu kumav~anımn azametJe parlıyau yanl putu ka dır)p zımb · yı ı esblt ederktrı, 

es• ana re men m-nevi d le JO' ; hııtııklıktsrıı, yağmur çıımurlara aıaıı:ınesloe baloyoı du. S'l"ÇUka, m1!11'!· Sııvçuk: lğ1e fplfk 11 ... nıara11 bızırJadl, 
-k 1• 1 d 1A t d F k t d ~im 1 bareht hatlarımız karşılaşıyor " d -vu ~a ış r:ı~ e alt. • f!f. a ı 8\Jnu , S mey 8n okuyateeğız. nanın n:ııılz·m~ k • sımıırır• ını el ~ etmA· ve kabhıenl" tçi 1e ~+nl 

hi melts n ld al\tul bllııllc.r mevki v1ıva ' ttn tekniği kavradıktan ıonra, fikir Mııtörciiyo rörüncA haDyodan rık.tı. sine mübt ndis A tkseyen-o yaı'1ıaı e•H· Ô"'l~y" kadar kapuitın ya'l "ı·•ııu• 
_ ' ' • · c•pbl'lt11rlnl dA aıaıa'ı IEtfvoraan. B.en ıq~ Y 

5 
" '' 

hlrlMıllk k111ar.malr için dtaQ'ıl, duoyByııfllcf ( blld'X.J h ld t 
1 

x. Huttuıada »astta: koıtOmü eud:!n parıl yorcu. Motöcü b )Ş vakıfta müb9ııdl"nıs•ı~ VH !!Olunuı V"rı "ır.ı bllhnıiserdl. 
. r e11sarınt 'l'i m " e c nl'i! 

"e hsıdlsatı ısnlam~ıc !çın ö~rl'nl llr. parıl pıul Y"r 'iu. evine ge ılyor, ö ~~kt oııı:t IUtrbürıısvon Ü-;tlle aıdlerln hıb • •sı k1'011ştı Savçuk mu 1 l CH'l 
Kcımeer çay dtmılemt• l?f'I lco~tll Ard- - N 1 h1tber? te•h lı [l r, b ' m tıl.ıırrn fş1em ~ııt Vt'I y 11 kıl t".tll, ka~lıırı çı! l n ş ve rüyülc hlr dllr • 

rey da lın dalgın dfıtÜIÜy>rdu . D ıo m~k 32 1 - lmalat;ıne mtıdü•ünı111n drcl r~•e- manın yrm uırnllrırltıi gösteılyo ~.iu btht rn ı de r i utı bla• a paıhık d .i etrt 
'komq dq onun zavıf nouasırıı: tıiıl rı ci Akşam, motöreü S'vçuk mOh~ndis dfm Çalışma s 1aılerlrl haricinde istifa· Hıtrıırttle en n en Sav~ol-, smndre- c ziyo du. Dumandan ca lışıne tan elJert 
ol.malı:: aoıısunu 11111 m•ştı 1 AlekS" J6Dkoya gelrtl. MiihAndiı1 hırıyo- d t-1 rt MITe c üsaade etrl. lerd • ı 11.;uoıltır n , Ustündc:n detil, yandan yorutı:.uJtu. K namı <l llyttd ~ı Arel çok 

Evet, A · dr,.y.n gör bşlerf saktıt v,. , ı un lçln-iH JSe•ikten y ıpılrrış el~lseyl A a; niçin k.->nu d lı~U t)Un, O oznt ile B •. kU , c y.,rdu M ~hendls c ıı n yoru duğuoıı 
~ lr ta• aflı i l i. Fcıiat o oa l 1 '1rian uın•a 1 tec ütıe ı dl} ordu Kal o h»ahılıtına rl'Q:- P-ö.Lk krrmandamn:fa y, oı bir maki· ben1I, 1 arı!!ındaJc.1 hrkı va d to ıa1yo ·ıun gö ü ce: 
komiser, Hruııtale f ~e ısti bza ile ~ültlm m n börnğün eı: z.:>rlu :!vcum idi. Or· ,,a geidl. V lkuıı makluıısı yüz eaatten sebrpltrlnl ıııtık blllyorı!u. ı f A .. l.n• rırır J 
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Mar ş ı Çankayşek nkov'un sükutu sebep erini 
milletine, neşrettiği bir beyanname e izah ediyor 
o 1 ş ... 1 y As A 1 , •~~on . ~~kô~eti neşrettiğ~ bir. ~~yanna~e~e a onuna .kadar ! 

komumsthkle çarpışacaumı bıldrrıyor. ~mhler mütema~ıyen 
-17 -

Roma - Berlin sahil mmtakasm~an içeriye ~oğru çekiliyorlar EbDlkasım öldO 
Münib anlt.şın2sırıô.to l'On•a Macar

larla Ç·kos1uva\dar nramd11kt konu~aıa· Hankt1u, 1 (AA) - M<tr .. pl Çıt.n·ı hs's edeth:kUr. Japonyanıo çle toprek
ler, 11tyaat mahfillerde evvelce t~h:nln kayıek Ç.nıııeuı bitııt> n bır btsyanıuıDI• lııııuda gôzo 7oktur. Makıat bu ollle 
l\clllmı, olan neticeyi ve ı mcdı. nesretm'b ir. M "rt şal hu beynnamr sifli e üzerıntte Maretal Çankayş'9lı.. 'ID teal• et· 

Ebülfettah bir i•açla ölüve benzettiği Ehülkasime 
türhedP. zulm erliyordu. 

Sadet mıntakftl n n Almııınlar tara· rıtbayl z•f rre k.tt<lıu ,J.ıpon a·a ll'U ave· ugı rrjımı kaldırmak Kanton, Nankln, E~ü• f .. ttııh bun~: 
'•Man llh11kı ,ıralarındıt Macarları'\ ela met ea"c ainı bıldırmrkt" Vft Çın kul'• Pek•n 't8 Hanlrnv merkezlerile bir blı· - s z b'1nlm kurmuş o1duğ ım işh· 
lırıulanna p k Ç •llUk vuıt o •aca\r1arı Ü· 111ay h .. yeth:ln ., r lıı.lanıııın t11tb1.k.I tçln lık tesis e~e'lllıLek.ledir, rl:ı tatb'1<. 11a!ıa.•na oııı:.,n1m11s1na IJIÜSaa· 
ltılt edıJrnfştl. Fakat llhaktım sorra Al- dOşmana t~rk .. dellmlş •·lan Ha~ ko"'uo beyanııamede Japonyıının sonuoa de b hU U", Artık lrorkm tyın. 

Şöhr~t1 Jtvuka çıkmıı servetle,ın s•n 

bıtnfm Pltmttı düşmek.ten kurrarrm8dı 

Ş\ınrU 11q" he"t tl esslrlmsh,, S,nı l"lıııdl. 

~im rzlv~tı VA işkenceyi vapabfllrlm. 
lııen. ç .. k yakıula9masınııı a'"eta ümit dü~:ı::uh:ıden mOt"t ss r olcnamısk. ıaz m kedar ko!DonlstuQ'., aleyhtar ulacağı va Vali çtrtoız k.11lmış' ı: 
tdUm,.z bir çabukluk.la ınklşafı b1ltÜt ~eldl~lnl anlcıt11a\i.tad1t'. bu gave lle çalıbn m1hve bağlı laıaca· 1 - Pekl dedi. Bı,nl su mazuılyet he· Eğ .... , defı nelerlnin yerini b"bM •e,ır-
tıbmlolnt ıuya dUşürdü. Bundan brşl{ft MtrtŞ8l Çtlnlıa $ell auı ayrıca turlb edilmektedir. Jasudrn ku tar da ne Y"P8r58ft yap ... Pn, bir 11öyl•ytcttlm yoktur. o %a'l'IA1' 

Mccatlar, Atmenlınn kendll•rlnl sabH onnatuındao çek.acrek fÇ'!Jid .. kt Ç I Saoa bend"n ı.te :ılghı kaı1u müsaade ahbaplığımızın Vfll doıtlutomvzan tşl 
hkvlye edrcrkluınl ün it edl'flerken a-eolf .,h.alı<r üz rlod.. h•rP etıvrulo ın Her çekiliyor Burun Uzerl"" E'lülfettah valinin emsah bulunmaz. Vt! Ja.klo eık\ loıdın 
~tı~ya Karpatlarıtıın llba\.ı VdZtyetl kar· Çınıtıerın menfaAt arına d .. ba uygun g.,. Haak.eu, 1 (AA) - Burad11ki ya· yanındın J\JTlldt. Yanına gQvendlği a 
ıııında Almanlan:J büyüt hlr mokavl'!· ı,co~lııl n ha l• terramlanoık.tan soıra bacı menb.sla•dan alını:ı baoerlere- damlardan bl.,. kıç, lıt1$\ Alarak. dt ğro 
10etln8 mar11z kaldılar. Bı:yOzdtn ilk ko bütOn c•pheler de bôyQk bir taarrura ıore: Ebülkasımın konağına ,.ttu. 
tıu••alar gayri müsaU b'r hava içinde grçllceettnl blldırmek•edlr. Hnkeu v~ Şu'\klni den çeki en Ç&n Ebüllı:asım bü ÜG misafirlerini oldu-

""• lua•uda devam eduıen sana g~

rOlmemfş, duyulmemı, ıe~llde na ede

ceflm 

tıeryan ederek lnldta llııı ndfcelendi 8 yaı naıı:ıe mtıhte•lyaıına iÖre. Ç" kuvvı:ıtl~tln k ısan k:üllıal Hankeu'ııun ğa gıbl Ebültetıahı da mem•uolyctlı kar· 
lnkltadın sonra Orta Avrupada a oıdueunda şlmdl)e lcadc1r se~l n üruıka· tııhltyeaıoe çalışmakted·r Beı aydanberlı tıladı ve hemen müıc~llef bir zlyaf .. t 

lllua ılyaat btr kaynatma baııl oldu leyi tecıln c:rt-.cek bir Ç'lk Yııaı aılar ye· Japonlarla birlik 400,ı 00 k•ılotn bayah· ısofra•ının kurohosşını emretti. Ebuıret
lda~arler Po'ooyalılarla fıkfr blrJlğl yapa ntdea tedarik f'dlJm•ş v. blr çok.ta barp na mani olaa Yook.sı aaıısvkıintDlu de' tab yaııında adamları olduğu balda bir, 

•ıık ltalyay1 lı.:e11df cephelerine lrazuımak malzemesi blrlktlrllmııtir. t.c1bUyesl11e başlanınıs•ır. milddet ıonra yemek salonuna ııçlller 
1ıı1edller. Hatta bu sırada Berlln · Roma ,Japon hükumetinin Çıolller hhtlye ettikleri Har:kov ve iç P ~ğlrnmrRe, g-olüp ırouuım•ia baf-
-"tıı eakt kıymet ve tbenımlyclloi sr•y· clvarıodail tayyare meydanıarıoı bava ladılar. Böyle bir p •rça vııkıt g-ıolrdlk.· 
b,tın'şttr. Blnaenıleyb Muıollnl Macar beyannamesi ve icara o•dusuaa alt teıt aatları, aaller ten sonra E,üırcttah c-bladen çıkardı«• 
ar ~e Potonyalllarla yeni bir ılyıat mu Tokyo, ı (A . .A.) - Barrda çıkan lere ve hususi e•hasa aıt bınaları, ıu beyaz bir toı.u gizlice Eb'1lia11mın ıuıp 
"'ez~nc tt11tılne çalıımakhdır şeklinde ıızeteler Japon bülı 1lmetlnln bir heyı.n yollarını, bllu'llum mfinak.ale Taaıtalannı kadehi lolaa bl)Ştltlı. Bu insana kendhtdea 
lıalr Çok 9ayblu Ç·kanldı. Ve bu vadide namesini ne•ntmektedlrler Mu beyaın· yolları, ıosel.,rl, köprü eri tahtlp ede fe9lren bir ıeblrdl. Az :ı:aaıan 11oora E'>tll· 
diirl(l mutalealerda yQ·Otüldtı. aa"'ede 'u camlı:ere t .. adtıf edllmek- rek Jaµonıu n itine yaramrz bir bale kasım rt:ng-l tap•arı oldalu balde ten· 

Bu aır.,Jırda H•b~ntropıuı Romayı iedlr. g-etlrmektedlrlbr, Şııh rltrdekt bütOn er- dlndeıı retti •• balondulu sofranın ba. 
birdenbire ziyareti bütün ba ihtimalleri J -ıpo• bük dmt t1 pek yı k•n btr za kelt ı üfum Çlıı ordu ıU~ b ueber l~rlle· ı•nda yıkılıp ., aldı. , ~ 
8UJa dD$llrdQ Şimdi İtalya Hariciye Na- manda Çlode bır uzak şark esas hattı , "' doğru rleat etmek.:~dlrler. Bu 1&rada slfıada bulunanların b•p· 
~trın111 Vıyanaaa rene RloPntrop He gö --- -- - ıl birden tıryda 'bısladılar.ı;: Uşaki8ri'D-
l'fişme{te gelmısl ıutak. Roma Berlln ak L k} sının kıymet ve eh8mm\ytttnl gaybet111tş AtatÜrKÜn nutu arı Leh-Macar müşterek blımetçllnlo rfirOltüın ,,Qoyı1yı:c•utu 
()\dtıtu dvayetll'?hıi katıyoo tekzip et- hududu &-.oJfettah batnn bunların 1çiodd en bü-
lllelıtt .. dlr. (••ı rarafı 1 incide) yıik ayear,.yı buıyor ı•Çı1t1 sakalını 

halyının Mıuılh ıın'aşmasırdnn eon- nımııun muvaffakıyetle tatbik edildi- Varse>vı, 1 (A.A) - Genel Kurmay yoluyordu. İlk daklk•larıo heyrcanı areç· 
r, Alwanyadan &yrı blr beınelmtltl si· ğini, ihracatın yükseldiğini ve alınan Baıkanı Irat dtf~t bir rıutukta L.,bıstanın tikten sonra söıe b~ş'aaı: 
Yaıet takip adebllmesl lhtlmallol kunet- Macaıiahnlıı müttertk hlr hudut elde - Ne yapa ım aedl. Emri lıAbı, 

E"lül\caaım Ebllltett•h•a bu tebd i ~ 
teillflerirıi can kahığlle rtlnledl Sonra: 

- Eıladen gel.-nl ard·na toymat ..• 

Benim sana deflnelerlmtn yerini bUdlr
mekllğlm lmkAnı yoktur. Detll eza el-

mık, hlr canım Tar onu da 111Sln ftne 

bir 9tty öğrenemııızafn. 

Et>ılfettah t• hdltleı ini tekrarda fay

da balda: 

- Bak EhtUkaaım lyt dOşüo taıın. 

Renim bu yıptıtım büyük bir loanlık· 

hr. s~nl söyletmek hosuıundakl azmıml\ 

raanı olacak. biç b1r ıey yoktu·. Gel, Pt 

ıne, cenını yakıp ııenl hıyatınrt,.n tır.ı

dlrmeyerlm. Düıünkl bir baıdnP.yl eldı:s 

etmek her zaman kabildir fakr.t bir ha-

yatın verine l'elmesl fmklnı mevcut de

llldtr. lyl düşün .. Kerarın1 ver, meıu

llyet benden g-lts'n .• 

E.,ülkasım Ei>Olfettıbın bu yeni ttıh-tedbirlerin hayırlı neticeler verdig~ ini A lendlren amlllerdın blrdanesl de ltalya. "tmcılııden sonr.ıı · Bıltık va Karadeniz ilimse bunun Onone geçenız. • cı bQ· 
logtıtere v., l•alya . Fransa anlıtmalın· söylemektedirler. ~ilhasıa kredınin sabllt memlek..Btle;lle daht sıltı bir U· yükte olu kaılaomak •ecbur•yett(ldeylı. tttl~.rlnı ve kendl~l azım ve kararından 
taın fllly>t sııhaaına çıkmıık oure olmala· normal şartlar dahıltnde ucuzlatılma- k be ın merhumu götOrüp yr.ta~ına uza· renetmet için soylemlf oldaRu ıöz.lırl
tı1d·. Bugün h!llÜZ tahakkuk etmemi• ol· sı için alınan tedbirleri ~ayanı'mem- aasebet• ghece2lti ümit ttmc tı oldu· tnııı. c~nu• baı rhklarına baılayınız. \ne aldırmadı: 

/\ llıakla beraber bu doıtloiların .llmanJa- nuoiyet g6rmektedirler. Deoiıbaulun tunu sOyleaıittfr. Ben de iti i'lderek nllye haber •ereyim I - Sen•n beni ıöyletmek hususunda 

ltalya akıını boun delil kuvvetlencılıeu kurulmaaile gfizel neticeler elde edil- Alman kurmnyında Ye merbuman mallarını muaıfaıa altına azım n k.rarın varea, benim de kendi 
~lr teılr icra ıdecck.lerl muhakkak tı· ımiıtir diyerek sanayileşme programı- bir değişme aldırayım. t 1 haı.tnehıırlml mnhafua buauıonda b11le-

'ltklH::~::~te~~~". Berllrı anlıımaaı jaın tabakku~u içi~ ~ışardan mü~ait Mklnı Bir ~:~!!~~~a~a d ;b~l~!e~:ı~ :d:!ıa;; dlRfm ıaraılmsz bir mr.kuemetlm lat-
burün 'çln cıe Avrupada krymet ve e· !şartlarla temın edılmıı olan kredıle- Berlln 1 ~.A..A. ) - Alman ef"ndllerlne llyık cenar.e lenzımı hnır· dır. SOz ile, Jıkence Ilı, tehdit Ilı beni 
bemmlyetlnl olduRu ıtbl muhafaza et· tri zikretmektedirler. barblyeatnde çahemıkta olan General ladılar. Erteıl sebıh büyük zerıılnla söyletmek l"btl de~Udtr. Bana tu11nJı~ 
llıltkt•dtr. t:Jek dQn nrlfenslnden çekilmiş ve yertntt 0·1omo hnıun Baara ıehrlnd• tı1tilmleu. I yapıvsrsun öylemi? laaan olan blrlı'-la 

~ Deoiz kuvvetlerimizin takviyesi A.- 1 
1 111 

DiPLOMAT General Halder tayin edllmittlr. maıı Oa.-n hiltllnl göraoş, lütrane ıh•anına malına •ö• dıker, ıonra onu böyle bile 
için birçok siparişler yapıldıiını, mey- devlet reisi Hltln geoerııl B•ke ya:r:1ıı}ı 1 b" ıc ı ı k: ğ 
C
ut aemilerimizin daha mükemmel natll o muı ıt ro k a:ıse er. ona •D ye dealıa ile esir mi eder? S~nde lnaaa 

• bl~ mt k•upta kendisini çok s ~na etmek önüott toplanmış atlaııyorlardı. 
bir bale konması için t.-rtibat alm- t11 vfl generahft bugüaktl Alman ordusu· Az ıonra gelen katne l~IH bayğ n 

hktaa D8 eser nr? Benim sOyle1ecek 

bir ıeyim yok ... Diledtğlnl yap .. Baka-muhacirleri dığını ve büyük bir tersanenin inşa ıııunun yHt'şmeatnde ıe"•kat etmlı bQyük blr baldfl bolunan EbOlkaaımın konda 
edilmek ü1ere olduğunu anlatmakta- blzaıeılerlnt tebsros ettirdikten ıonra Qu b1r tabutu takip ctmeğe baı~adı. Ct· hm ne elde ed•eekalo. 
dırlar. Bundan lilonra kıymetli ordu- gl'neralın bund~n sonra da ordu ile sıkı naze a'ıyı ,eblr dlolnde mDzıyyen bir Bu lıfiarı tııtfnce Ebü\fettah kendln-

ltalyan 

ş k 
L•J · d t b' t hit ırnr .. tte temuını ldttroe etmesini te- tOrbeye rellnce dürdü. Ebülfettah Bas· den i'eçtl: 

muzun ar ov gesın e a ıa ın en , h . tl d hT d t w m .,nnl ettiğini bildirmektedir. ra11a ölt11n vezirlerin detnedllmektı odu- _ Söylemiyorsun ba, diye htddet-
Libyaya 120 bin İtalyan 

yerle~tirildi aşın şar arı a ı ın e yap 121 ma- ğa bu tüt bayi .Ebülkas.m lçlo . muvafilt 
Roma 1

1 
- Ltbyada muhacir lakA· nevrada gösterdaği muvaffakıyeti Hava hucumuna karşı bulmuştu. EbOlusım mcraıımle oraya le bıtırdı · Ben aenl söyletmeılal bak 

1 ltıa d6vam ediliyor. Bugün Llbyadakl anlatmakta ve c< Çok değerli subay- Londra 
1 

( A.A.J _ D~n bul'ada defntdi\dl. Bu defin meraıfm\ sıras nda nasıl bUhlm ... Yıkın llU keratayı ... 
ltaıyamarın 111evcoôu 120 blnl bulmuı· Jarla efradı huzurunuzda ıftihar ve h r hava bücu u b .11ll• de htılıın ve ala Ebülfottab 0 kadar büyük bir keder iz· Köleler Ebülka ımı sırt Ostfi devirdi 
hır, L\byaoın bııtlıca cıerdt olan su ı~I· takdırle selamlarım » demektedirler. bar Adtyor, saçını sak.alını yoluyor, öy- ler. Et>ültettıb belinden bir meoln kır-
d"" 

3 0 400 
k'ld,,. r rıf makııcıbırıo, ..,,fi,.e!leselerln b 1 1 Eb-ı "' halledilmiş ve açılım O - m t. le bğla) ordOkl orada u un D tır u • har. çıkardı ve bütUn bızlle E"lül~ asımın 

t tk ı H · - · tt b h d 1 '- ,.ro.,l•r 'l f'e !.Uretle ha'>tırdnr edile· k E 1 " ı kuyuınrdan sur ve berrak. su ar arı<'ı sıya e en a se er erıs.en kasımın rcunm temamen UbUtllıa bOl· çıplıs• vocaduna '\urmeğıı. bsşladı. 
elde cdilı:ııl~tır. « Sulh milletleri refaha v.- saadete ı· "' dnl "' ımak için bir deneme ya tett~h ile meşgul olmeğa b11şhdılar. Bir 

1800 aıleden l~art.t 20 bin ltalyın eriştiren f'D emin yoldu... cı•lmıslH. kısmı: 
ç fcla nl hamil vapurların harek tini oüu «Mılleti her güıı, her s:ıh1ld ., her '\lı 1ı ~ i · yerlcrc'e S475 ıeldon sam· - Zav3Jlı adam, bak arkada11 için 

•abab Mussoılnt TryuıtıS krovıtzorundan tür Ü ihtimallere knrşı koyabilecek 1 r 1 ,. 11 e but blolerce tet .. roıı bir nn nerdeyse be1ik olııc'l ·, Allah sabrucc· 
•eyretnı1~tlr. Bu aiıeıec ıçln L•byııdı 1800 ç n 1~ f .. atıytte g't'Ç'rtımlş va bu taıb'· miı ltısan buyursun diye düa edlyorlnr· 
ttıodeın ve sıhhi t v uruımu,ıur. 8n v bate koymak sulh sever siy setin ti 

b l b lt .ı b } v11 1 rıet'cesf de hallı:111, rnDeEs'ls I• rln 
1 1

• 
er ahır, ııımarılııc udaııırı ı bamtl bu'un aş ıca a nır » uyuruyor ar. 

1 
ı: .. pı,k. kıu bir zaml\ndırı Ebülkas.m bu ş kllh rde rtof edll 

llıtktaııır. Hcc •oy• e bır ıı..ı.ı.s.,, mekttp Bundao soon Türkiye Cümhuri- e ıı. arıa, di'·t balı temamll.. dattııdı"tan ~ p"r ''"'"rh b .. m n anta~i '~rdlll·r L eo v~ tı ., " ... 

•atıı vtj posta da ıe c:cl tesl edı mlıttr . yetinin komşuhırına kar~ı takibettiği ü l'lhade ootilmt~tlr, sonra E'>tllfettE!h gecenin gelmeelnı bek· 
dodça sivıRseti ızah etmişler Balkan- ~ leni vu yanına 11ıdığı iki köteslle bcra-

Fransa Hariciy~sinde 
P rls, 1 (AA) - DU" Haılclye Ntt 

ıırı B .. ne tarafınoan k':abul edilen e5kl 
llerlln elçisi Poı•sc B rlh: deki mülıdcatla· 
rı bukmda Nazıra >ubat vermiştir. 

larda müşterek emniyetin teessüs et yeni Roma radyo u bBr torbeye S!'eldl. Kıp1rı üzerlerlnden 
miş bulundu~unu anla tara Sada bat kıtpadı. Bir kapta ~tef yak:e.uk fiU ısıttı 

R ı ( A A) Treyeste krova.,ö va g19nc bu an lclne baynz bir toz at · 
paktile elde edilen neticel ri nlat- rün1e'.:~}bvay~ ~iden ltaty· .. n muhacir. rak ıylco kau~tırdı Bu e•nade köleler 
mııktadnlnr. Bu sırarla « Türkiyenin vapu•Ja·ını 5 y•Rtmttı olan BaşvAktl Mas m11zarı ııçmıştar ve Olmoı gıht duran 
diğer devletlerle olan münôsebatı dos· s.ııiul bu:.-;ıya dl'ınmüftOr. Baovtkll Uo gbntlrnstmtn cRaeıtiol o~adan çıkarmış· 
tane inkişafını takip edert>k ilerle- mada işlemeğe yent açılmakta olan rad- Jardı Et>Qltcthıh bıızırl dığı mab•oı tıe 

italyanın Paris sefıri mektedir. » buyurmaktadırlar. yo lstıısyonuno ziyaret etmiş. Açılma Ebül~eıwnın ,;flcudunu ytk8dl, uğuştur-
1 l l t etml" ve tılc. nes i cıu AT. so ra E 'lOllHtsım1n sapsa•1 olan 

P.uıs. 1 (A. ı\ ) - lta1yanın Paı is Hat y meselesinin h lledilmiş ol- meras m ne r yaıe v r 
ldası b tgUz 

11 
Hariciye nazın Boneyi du~nu, HQtay meselesinin hallinde vat ıı,asnıcla rıst1yo vasıtasile dOavııdakl voınofte p,.m,.,A'fltl.,r uçro,.ğ11, canlıuk 

ıty rrıt ederk n Guvary nın ltalva. ın bütün ltalyanlura sellim y llamıştır. Ye nlfı-ı:etl rl bellrm ğ' bR ı .. dı. Yavıış rn· 
"' 1 ür' - F J'j; nııız teşıiki esaısıoın ı 1 anılan radyo fstıısvonu ço't muazzam- V3Ş sröd rl"' "Ch K~rd stnt rüyada , a ı 
("' .ıcts s f rllg rı h ylnl için Fransa HO- v llQauıtl.ılrı .ıDuvzıfıı\:atını talep etn:ıiıtır. ehe:ı;miyetini tebarüz ettirerek He.· dır. o un ~e kı,a da'ıralnr Uı"rhıe muh- ne ly rdu Etr fı a b krnd , t>I• ... v n· 

. . "ttı' tayın meclisıne ve istiklili e kavuş· telif n•ş tyat yapablltCJk kabiliyet v~ layamtıdı. ~'' sıradt k"• lSltıda E 11\fet· 
Cıyano Vıyanaya gı , muş 0 duğunu beyan etmekt•dirleY. kud ett dlr ıeht gö ıHı Zdr •·tr sE-sl~ ıtorttu: 
I
> 1 ( A A ) İtalya Har el ı M 1 h S - NI'! ert .. v. im .. N., oım şua>, b:5· 
~o'lla, ~ - ' ısır P, üyük ostumu't. ovy .. t 

Noı 1 Kont cı b VO bı gllrı öğl dr n son· 1 R . . . n,m ~u çı ç•p ım h Dllrn necl'r? 

Kamçı za"a\lı adamın eti Oznıinde 
kızıl izler .ımaıı ordu. E.bnık sım tılç 
s•elnf çık.11rmadan mukavemet ediyordu. 
Ooun bu sessiz.lığı Ebülrcllatıı bU;biltün 

lc•z 1ırıy'>r ve kamçıyı daha büyük bir 
şldı:IPt e z.,ngln olmaktan başka biç tir 
k.abıhatı elmayım blçus Eıınltasın a 
loctırmeHe dRvnm ediyordu. Ebüllı.:aı;ı 
nlbayet dayağ n şiddetine dayau maya· 
rau k n cUnd.,n gdÇll. Ebülfettah ta ona 
tekrar meza ır•, yerleştlrdlklen soıııa 
konağınn dOndü . Ertuı sabah Et>ülrf ıtah 
vaHyı g-Ormeığ11 gitti ve ynptck.larıoı ona 
şöyle ıınlattı: 

- EMUtıısımın metanetini tecrnbe 
ettim. Ka.r.r bdrlf çot: dayandı. Beo de 
bayıh"caya • adar dövdüm. Bugün cc ''l· 
lcırı ı dttb!l çok arttlracrğım. Ni"'aJdt 
c•ame defirıcterlnln ycrlnı ıöy'cme. ı.,n 

tea<tınl aıamıyacakbr d dl. 

Vali mnavlnlaln Ç')k diray ıı bir 
z'it olduğuna lnııınıycrdu: 

- Aferin E'>u tetteb dly cev.ıp ver 
d\. S•ııin EbülEaaımı sOyl tfc•ğı •tn 
htç şüph ~m yok. işte devam y:ı nız 
beni Ü7.e" bir husus var. 

Ne1l· o n üldOğOnUz 11ey t.fm-I' Vr 1 k t• Vlaımad usya ıle 'eaı mukaveleler yapıldt- edılmış olmasımD memleketimizde 1'~ ın fottaa uii d··: 
Pl ıyallflYll b, rı et t:lW Ş .r. I il 1 w 1 ' ' 1 

• Alaıaa Har el zırı Fon Rttent op g•n.• ao atıyor ve Montro ınukavele. 1 dostane hıssıyata vesie verdiğini - Göıüyo!su•ya E'Jülka•ım, dü~ya d'm? 
ile blr mfüak4ıt bulunı c ktır. sinrn ltaly tarafu:.dac da tasdik izah buyuruyorlar. mal1nlu insana b•ç bir t ydası var mı? ıı ... rJ 



Karaköse Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

l(,.,.••ose için 425 tnn sıı.man k.apalı zıırtla euıltınoy konu•mu hır, Tabırı i ' 
~tf,. ıı 10.500 Ura Uk femloJth 787 lira 50 knrııştur. Ekıntaıe l 5 · Jci nc t t~ .. rl ı1 · !?i!8 
Cun. :ı rt11 1 saat o 'lhl rd e A~rıda askeri satın • \m" o ııisyonund'l y pı taca'ctır. 

r f nrıesl her güo ko"Z>ls~on<fa g-nrül .. htllr tt-ıı ırt mcttupl m i h l\IA ı:ut:ıtından bir 
1 ;ıt vv lir e lr11dar knmlııyol'la v~rllmls obcauır. ('10 . 122 ) 4 - 4 

I -ars Orman Baş Mühen is 
M avinl" ği den : 

1 - Ard h ın Tavıtt ve Kollnk crm nla•ı a eve t ı Şfl ıd ikhrı yazılı 
, nz od 1 rı b r .e ne lç'nd ormımdaa çık nlmak üz re uyrı ııyn çık artır· 

m&f• ko ul uş r. 
2 - Artı 8-11-Q38 ah R'llnü saat oııdörtte yapılacaktır. 
3 - Muv k t t m•ı ıı.tlan ve uh me edellerl biz la ı • va:ıı:ıhdır. 
4 - T 'ip CJJuJ •Jn Ollr rameluıııi görmek ü:zere her gün e Jh ley iştirak 

iç n b ili gün va s tt Kın Oraım Bı mObendls muavlollf?l•e mürueafltları 
Jl..A n olon11r. 

Ard a banın Tıt get Kent<ıl Mubamm n bedel Muvakkııt teminat 
Ormanındzm her f n t:tli %7,5 

2 Hl9 kuruş L'ra kuru ı uş 

18 2(} 28 
A"d h•onı lrolink 

Orman ından 36~5 18 49 75 

(~o. t.55) 4-2 

Devlet Demiryolları Onuncu 
işletme Müdürlüğünden: 

Kapalı rart u11ullle ekailtmeye konulan Mubamen bedeli betbln iki yiiz eli 
lfra ve movatkat teınlnall 393,75 lira olan 700 ton mahrukatlalr ~"m odununa lıl 
lekll zuhur etmediğinden sırtnamede tadlllt yapılma~ suuıtlle gay"t müsait 8art · 
tarla bu lı 1-11-938 gününden itibaren on gün mOddetle pa1arlıQ'a knnmn~tar. 
İcabında komisyonla mütcahblt arasında antaot kalınmak eaıtile şartnamede ayrıca 
deQlşfklılik: yap1lma11 mOmklt•dDr. ı-u itin lhalel katlyeal 9-11-938 2'llnüade icra 
edtl a ktfr. Talfplerln tayfa ıdllen günde eaat 14 dft Erzur11ı11d gölbaşı semtin
de 10 cu leletme binasında mOteşekkll komisyona vesatklcrlle blrllkte mürıcaat 
lan 1180 olunur. (N'>. 15·~) 4 - 2 

Erzincan Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

DOCU 

Türkiye İş BH Hf 1 

1 9 3 8 

KÜÇÜK CARİ HE SAPLA R 
İkramiye, Phl.m 

4 adet 1< 00 i l -a lık ~oco ır 

3 • 500 • 4000 • 

16 • 250 • 4000 • 

76 • 100 • 7600 • 
~o • 50 • 4000 • 

209 • 25 • 5000 • 
384 • 28600. 

Kuralıın 1 ~art, 1 Haziran, 1 E ~IQI 

1 Blrlnclkiııon tarihinde çrkllece\ tir. 

En az clll lira r.ıaeyduatı balnuao ht· 

saplar kurall!ra d i! bil edtıectkdı' 

(No. 475) 

Erzurum Halkevi 
Başkanlığ ndan : 

F.rzurum balk:evl halk dersanelerl 
komlteıJ halt~vı •alonanda bir ilk tahstl-

Kt1pr.h zarfla kstltmeye konulan 130000 kilo una teldı t edil n flat pahalı ıı bttlrme lmrau açmı~tı r . Bu kar.sa ka
srôrDldüQOnde'l bir av içinde fntac edilmek tızere pazıuhkla ekalltm11ye konu\· bul edilmek için nHZ t ı k O<ul U ,O tı cu 
nıuıtor. Tahmin h deli yirmi bfa dört yüz elli lira ilk teminatı bin allı yüz se)c lz f biti t b d 

1 
bl ' tk 

E sını ı n1 rm ~ ve o na a r r ves lira 75 koru,tnr, Birinci defft pnar!ığ'ı 7-11-93 pazarteıl gn O sftat onbirde r 
,ıncııada aıkcı t ı•tıral " komlııyoDunda ytıpılacıktn. Şertn11m tıl h e r g-ftn ko·ı göstuml~ olması veya hu der c cde ol 
mtayonda pansız görül bilir. <._No. 157) duğu~o yapıl n iwtııhaııd fıtb t etaıf 

bulu m sı Şl'rttır. Hatkevl· de g'"CC ve 

Erzurum A eri S tınalm 
Komisyonund n : 

..- r ~ a ı~ın ~8000 y'rml s k' z bin kilo Enunımua 2601 O yJrmf altı bin kilo 
J;ftrte y ~MI kapalı zarrıa l'b lltm ve konulmustur. Santamıl( için ııılıll8CBk yr ğıa 
bı b ln b~..ftU 245<0 yJm:.f dört bfn beş ı üz H•a il~ teml anh 1837 lira f O kuruş· 
lnr. l<,r zurıım için ılına cak y11Qı11 tahmin b~d fl ll 221()(1 yirmi iki bin ) ÜZ lira ilk 
teminatı 1657 lira 50 muştur. Eksf'1meteri S nk,,m ışın 21 2 · Te 9'8 pazartesi 
Sl'0D0 saat o n blrde E,znrom yağın1n aynı gün ıa t onbe te Erzurumda ıısk ı l 

•atın lama komfsyonund• yapılrcaktır. Tek.lif m e tuphm f knllt e ııaatları11dan 
iltrer saat ev 11el komisyon bıısb nlığına v rllırı lş veya ro•ta ııe gönderilmiş bu-
lunacaktır. Şertnamelerl b r gOn ıı:omlsyonda ğö• ü ~bilir. <No. 156) 4- 1 

Bayburt Askeri Satınalrna 
Komisyonundan: 

125000 kilo un kapalı zartla ckalllmcy" tlronulmuvtur. Tahmin bedeli 15~25 

gi"nd .. z ka}de başlanmı~t.r ııyın on be· 

şlne kad :tr d \•am tdecnk t r. Yıırttaş'a

rı bu hrs b lıaı;ırmamalaı ını balkevl ı 
b ber 1'Cllr • 

(No. 1!13) 4 1 

w -ı 
DOGU 

İLAN TARİl"" ESİ 
8 inci aabifcde 
7 • • 
6 • • 
5 • • 
4 » • 
3 » • 
2 • • 
1 • 

saLtlml 

• 
• 
• 
» 

» 

• 

25 kuruı 

50 • 
75 • 

100 

150 

200 
250 

400 
ira ilk tPmlniıtı 1 l72 liradır, İb t hsl 9-11-938 çarş ıı mba ıooü 81'lat do~uzda Bay- itan verf c"'k kfms lcr noGU gaze-
burtr ııııık!d ltltınalma komlayoonnda yapılııcaktır Şartnameıl her güa komlı· tesl idare MO U rlü~ünc ır. U •acaat etme 
yon<ta gö ül blllr. Tekllt me'ctup arı ihale zamanı tian bir .11cat evnl k oml•yon lfdirler, Devamlı U!!ılır için husud tarl· 
baıkanııgıraa 'erilmiş veya poıta de göodcrllaıtı bulunace ktır fe tatbik ealllr. 

(NO 1371 4- 4 

Ziraat Vekaleti Erzurum Tohum lslah 
Deneme istasyonu Direktörlüğünden 

Kırı:ıımh l!blarda tıırlfe bir mlıll 

ve faz'atlle ahnır . 

Jslah lsbıyonunun demir kHık.larla tııbdlt edilen istimlak Faba ı !çir ds bu
Junup 'l'spa muaınetclerlnl bftlrmiyenlcrdrn Nafiz kızı NafJa v•resesl Ce\'ttlı Sıt· 
kı, Satbtt, Nafiz kızı Nalla. 

Mehmet oğlu Mehmet br111 Zf'!Jfba ve tızlıırı F.tme1 K•driye,:zırnıkh Vehbi. 
Hacı haıuın vereae,.f, 

Şerif oğ.u süle~mao, vere:ıçesl Hacı devrlş '" Hafız H encgell Ali. 
Ş9rlt vereseslndın Behiye vuıses•nlQ lstlıxıJak mDameıeJerlnJn intacı için hı· 

mın ıılab lstas•onuna rnOr1c .. •tları aksi talrdtrde a-ıyabl yapılııcak muameleler
den meydana g;ıec.,k masıar ve :1.ıırarlaım k :nai er.ne alt olac ıı ğı il•" olunur. 

(No: J60) 2-1 

Kars inhisarlar Müstakil 
Müdürlü2-ünden 

" 

.. 
Kıınta vıııptıralacu)[ Marc Mnsı.1 lh le rdllemeoıgın rteo evvele" hfldfrlien şr. 

rılt ve kıılf beı:\ı!!tlle y41nl1en 15 gnn rtıüddctl <1 vo -:ıpah Zdrf uaıılCe elrslltme yrı 
ltonuln: usıur. [hale 15 l't 9~8 Salı SZ"Lnü sası t 14 de M htakil müdürlt1kte müt•şek 
ltll komlıyonda ya.ııı'at~\:tır K11pıılı u'rfltrıo lbde gü ü s,nat 1~ e ~ a 1ar komhyo· 
na verllaılş olm .. sı~ ~bımdır. 

A 1rt<1 deflştirmek 2) kuro~luk 

rete tabidir. 

UOÔU abone tarifesi 
S•ncllr l 12 Ura 

A'tı avhtı : 7 • 

üc aylı~ı : 4 • 
Hlr ayhğı : 1 50 » 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 

S inellfl 2t Lira 
Alta ayl ı ğı : 14 

ftc· 

Hususi il .. ınlar için Byrı 
tarife tatbik ediJir 

1 

81 bip ve Bıtıın?J harı iri 

CİHAD BABAN 

u~um· nr.~r yatı i"a·e erlen yazı fşleıl 

tidüı•ü Babadır DÜLGEn 

Bası lıcı ı yer : DOCU Bımmevf 

--- ~-~---

a lt\lNCİ TEŞRi~ 1938 ==:::ı:== 

• C. ZiRAAT BANKASI 

PARA İRİKTİRENLERE 
2 .eoo LİRA İKRAMİYE 

VERECEK 
Z(raat P~nkasında lıumtu1r1ıh v lbbsrıı11z l1's11nuf hes• p'anncan •D aı: 5' 

lirası .,.olıınıınlıı ra SC"nede 4 defa çekllec .. k kur'.a ile 11ş,,ğı-:fııkf plba göre fkr•· 
mfye da2'ıtılacaktı". 

4 Adet 1,o< O L'rahk. 4,0flO 
4 fiOO 2 flOO 
4 .. 250 1,00' 

4r> ,, 100 • 4 000 
100 50 • 5,000 
120 • 4 o • i 000 

. 160 • 20 .. 3,200 
DİKKAT: Oesaplaıındakl paralar bir sene içtnda 50 Hradan aşat• dnı•f· 

ytnlt>re llcramlye çıkfı~ı t.ııkdirde %20 f&1laalle verl l•cıktlr. 
Kor'dfar senede 4 defa, 1 Eylılt 1 Birinci Kinun, 1 Mut 'Ye 1 Hni,a• ta· 

rlblerlrde çckllıcek.tlr. (No. 62&) 

·tliilmJ&mmlliD-·-19 .... 

_er 

ul e 

ğuya anıtı 

OyOk ir 
parçasının 

ar fında okunan 
ir gazetedir . 

Dogu illeri ile ilgisi olan 
üesseselerin gazetemiz vasıta

ile endilerini bu geniş bölgeye 
tanıtmaları menf aatlerini11 

ilk icabıdır. 

LARINIZ 
Doğrudan doğruya 

G ZET:EMiZE 
g8nderiniz 

Erzurum VilaytH ~~thaası 
Başlık, tJıvar, '"le El 11Anları, ucflPr, Fatnrıt, !\lakbuz, Ceh·el, 
Kartvizit, Amele 1'.arnesj, ı.;vrakkaleıulerı, llubaseltd buıustye 
Ye Nafıalara ait Hlh\oıum Evrakı ~falbmt, Kıtab, Ebllyetuau.e, 

Sıhhat ve Hüviyet Cüzdanları 
.UCUZ V~ NEFİS BlR "SURETTE TARI 

llaıiç VUl'ty Ucrdfln oöudcrtlccek siparişler sftratle ihzar edilir 
Adres : Erzurum - VilAyet Matbaası 

lb" 

cı 

ol 
bi 


