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1Juıl111a11ın 11uılır ı1e resimler '1"' ı•ul/11ııa 

IR? N sa1a tt'*C* 

Hitler yeni bir nutuk söyledi 
Milyonlarca Almanı bir damla kan akıtmadan büyük 

Almanyiıya bağladığıma çok memnunum 

Neyin iflası? Bütün Südet mıntakaları ispanyadan gönüllüler 
1 fllalardan kolaylıkla bahsediyo- t • "' ı d • ı d • • k • ı • 

iflls ::İf~~11:.~:~k;:ni~~~.;:·::,:! emamen ışga e ı ı gerı çe 1 ıyor .. 
... 

et•ittir; paktlar sistemi iflas etmiı- Al } d d h l 
~·Bu hesaba göre iWis etmeyen rnan ar İşğal mıntıkaJarın a er a 
11111' tek ıistem kalıyor: Kuvveti k · } ki } 
di Eier başlıca birkaç kuvvet ken- as eri hazır 1 ara geçti er 

aralarında birleşecek olurlarsa, B r f.ı ı ı - Alman gaz eteltırl bu nü alrrak Jçlıı lazım gelen terJblrleıf itti· 

Her iki taraf, ecnebi gönüllüler çekild1kfen 
sonra nihayet haşhaşa kalaçaklar 

~fDelmilel ibtilifJarı artık harp ile 14\bahld ı üshaluında SOdct mıntakesın · baz tlm'ş bulunmaktadır. d . R ... ma, 11 - Vdansl1adao bi'dirH· 1 
-..ıletmiye lüıum kalmaz. Çünkü fe- d, işgal edılmeıl Jiıım gelen yerin.o Mar :-;; ,1 Görlng, ıeslıterln dört aenelllr ığ ne göre, C•ımhurlyetcller ıımtmdıı 
dakirJık etmiye mahkum taraf, mu- ı\Iauın cı dula'I tarafından temameı:ı Is pI•nın tatbfka'ıncfa fst'htam cdllmelerfrıl 112ubarebe etmekte olan tcnebl glbtıllü 
lıarebe etmiye cesaret edemez. Fa- r~ı tidi 1nlğlol Y zmııktadarlar. Ordu ku· emrctmı,ur. \erin c·pbeyl h: rkr. t.ı:elerlne mUrnnde 
~at bu sist"m dahi, Viyana koDgre- o~andaf~.~·nıo bu hususta nfş·e1t12ı teb İnulliz ihll~·at ol'.lıısH ~dllıılştir. j 
•ınden sonraki mukaddes ittifakın 1 .... 0 hu asası 4udur: L'lndra ı t ( A . A. ) - logllfz har Burıoı, 11 - Btıtön gazeteler, ıcö 
~ E l h"k" h }' 1 - A'mao ordus·ır un iş ~ııl et meal k b 1 . nlernasy.ma u umet » aya ı lllzım go len bO ti :ı arızi l~gaı edtlmtştlr. biye nıızırı af~ ğ da l beyanatta u un '10llülsrln geri röaderllmGıt haar sunda 
ile beraber daha bir asır evvel iflis 'l SUd t t k .. ,, ,_0110 mı şt1J' : Oenual .Fıankonon muvıfekıt rö.ter 
•l11ı. r ~ - "' mıa a asınua 'a ~ .. 

ıı ır. v :ıkla r taratırıdan idare edllmeHc o an lllllHin yt•ni bir nulku aıestnden ebemmlytıtle bahsediyorlar 
Hayır, eı~idenberi iflas eden §t:y Te fFgal dolaylsfle Almanlera ta ı keıfllen Berlfn ı 1 - H ı tııl'r , yPnl bir nutuk Gu:eteler, bu karantt, hatti Münib ar.-

bilakis, sadece kuvvet ve :ıor tara- b hv s~ıvlsl y. 1 lien tesis edllmlı ~e r.a söy'emlşttr. Alman d : vltl ıeisi bu nut 
fından cebrolunan, kuvvet ve zora aliyehl geçm1şllr. kunda, deınfşllr ki: 

İltiaat eden muahedeler, keyfi tak· a - Hsrap olmı ş obn d • mfr yol • Y~bu ' ilnt müdafaa eden kuHtıtler 
Iİılaler ve hakimiyetler sistemidir. lı:r. h smi k talar l aıaf•"dan aür tle ı~ - fully ite k11lrlrkCJ1, b'z de mt'c11eleye 
~Vrupa kıtası bir asır fasıla ile iki nı 'r edilmcktı d r. Taa irden ııon•a ıevıü d u:n etme< mtcburiyeffndeylz. 
def "d I F k .k. I ' fer d rhal h11blayac ktır. Südet mır~ ta Mil}onlatca Al11 an H n:.Ublm mtk· 

a yeoı en yapı mıştır. a at 1 ı- k s ndn st>y• u ırrer taır amHe norwal bir tsı d;, a•r 7İ)l hl: damla kan aıkılmadan 
lfııde de ne milletler hukuku, ne b::le kurc: caktır. ~ üyür Aluıııt ye.ya bP-41am:- a"a ınavafta\ 
•tnilr, ekonomik ve politik realiteler '4 :._ Alman bn~o n tl ı~~i1.l ırn ö ll· ( Arkaaı 4 üncüde) 
•e bilhassa ne de milletlerin şuurla- -----
1111• işleyen yeni ceryan ve tema
)tUJer dikkate alınmııhr. Bilikiı, 
llfer statükosunu devam ettirmek 
İçib, bunlara karşı mukavemet ve 
llliicadele imkanla n icat edilmek is
tenllliştir. 

Erzincan garında ilk 
Lokomotif d.üdükleri 

.. Avrupa kıtasını galip ve mı.ğlup T . E . • • 
•kı umfa ayırmak, birine yirminci renın rzıncan gar"ına gı~mesı 
'''•n bütüa hak nazariyelerini fazla- ·mu·· nasebetı·ıc "Ulus,·, un bı·r yazısı 11 ile mal etmek, fakat ikincisfoi 

ltıımuınıtan enel veıflmlt oldoğono 

vız uUa, ltalyan L• j 'yo111rlerfnln Jt. 
panyadan ••n Ti şerefle memleketlerine 
'öucekleıinl kaydetmekt<dlrltr. 

Yugoslav 
hükumeti meclisi 
feshetti 

BelırrAt, 11 - Yoıoelav bU\ O !ildi 
rnebusao ıwc"s'nhı feshlrıl ve- Jl'nl in. • 
t • tı ıbatıll 11 birinci k lnuada yapı!m11ın1 
Niyabet meolfs1ne teklif etı iı ve bu 
tekllr kabul olu muıtur. 

Yeni H\ilecek o!an nıe'onaan meb· 
aun mfc'.ls1 16 ıon k.anun Wl9 da top 
!anacaktır. 

FIKRA: 

f,oııdr1ıdnld n fcmi miiltılıelc 1 o:ııitesi 
rci~I /,oı f l'limııt 

Bunları ne yapmalı? 
bepıinden mahrum etmek şüphesiz /Erzincan garına ilk trenin girişini ıum'a bathyacak olan bµ yo~un Kemah'a 
ll~ müddet sürecek bir nizama dürı okuyucu ·arunııa mOJdelemiıdik. varı"ıtuu geçenltrde okur)a,ımıu ııüjdt· 
eı,, olımazdr. Milletler Cemiyeti • Ulus • refikimiz E1%lncan1. varın ve !edik. Bugün de E·zlı:;cıın '.n Da vld de-

d,b,· b.lb 'lk I d b" oradan buraya doğ1U gelmeğe b ş'aya11 uılryoll111 •ebekealac rapto'uadutuau ha- Satılık k d l h il • d r •• , ı assa ı zaman ır a ır b 1 a ın ar ma a eaın e/ Analık hakkım, z611nı, ıwgısı-I li . . ' demiryolu halikmda ıu .'latırları yazr- er vet yorıız. . 
• pler cemıyetı olarak kurulmuştur. yor: ( Snıs. Erzurum h.ıttı mOdürü Bay dolaıan ılk mektep t;ocuklarınr ne ni düfünmiyor değilim. Fakat ce· 

e\vrupa kıtasında büyllk harpten Ktmıb, E~ıincu... Fakat, d"ha bir .ı\ 111 Saara, Nıfıa vekili Ali Çetfnkaya'- yapalım? miyet hesabına, yarınhi Türk nu· 
•onra teessüs eden ilk diktatorya ilaç 111 eVfel Siva•, erlıllmez ufuklar ya, Erzlrıcan'dan ıu telgraf, çekmfıU: Bunlar hayatın icapları, teıa- linin ahlaki salabeti namına bazı 
bıadnr: Kollektif diktatorya! Fakat glbl, memleketin htr tartı fçln fersahlar • Türk mlll,tlnfn göz bebeli AtatÜt · düfler, zaruretler, hülaıa tayin sert lıareketler~ teveısül e:lilmui 
•llormal b. . t" tut L" "k la uzaktı. Buralardan bahıedllfrktıı ak•a k.'ü1 llba1Dlle hll\tl neti cucburlyemlzln d"l . • L •1 .11• .c •11 l 1 t r

1 
R coc .. klar anala• ır vaııye ı mıya, ~uyu k l b lh k L- 1 e ı meaı mUfRU çtşı ı umr er e araı, arıyım. u .. 

lllu ff blt'p tOkenmek bilmeyen boı ırlar, aa1 - va 1 usa ~QILse faumlyetın zln eksilmek 1 d l 1 d 1 t .za er devletlerle onların peykle- maı dı~ıar, ozon kışlar geHr, ve röıler bllmu enerjfıl 'H meıaUerl le dÜDJB}l düşmüı kadınların <;ocuklarıJır. rın an ~y~ı ?1~ ı '~ar. . • 
baın müşterek kuvvetleri dahi kifi Onür.de sonııuz menfeleıin gamll'lHız ı•ıırtan yılmn çahoma bamleforlle ller Mekteplerinde gördükleri bütün/ Halkevı~ı~ ı<;tım~ı~ardım komıteıı 
ltlınedi. Çünkü bu kuvvetler, bir h&ı belirirdi. Uyan battımızı11 pozu Erzfrc •ı.'4 kadar itinaya rafmen yaıamafa mecbur

1 
ancak bu ışı yapabrlır. Bu _'iocukları 

h•k mesnedi bulmadıkları ve millet- O ·aJar mDnblt ovalar, yeş'l vadUeı ikmal edllerek poz treninin bugUn ( 7 10 oldukları muhit icind• bunlar, bir toparlamalı, analarından alınacak 
lerin manevi ve abliki dayanışması· vı lJOk gayretli bir halkla dolu ş!rln 988 de ) ıehre ıfrd' ~ini ve t yni hamllJ inaan icin en /üz~mlu olan h«Jyıi· I para ile bir pansiyonda beslemeli rıe 
Ilı tem· d d"kl . ..t memlek.etleıken yurdun bış'ka bötele. ne ve mUIJY!D proa-ram dahilJndc E·zu· t " • •ref du l k b a· 1 onları düşmek zaruretinde bulana· 

nı t eme ı erı, ve mu emı- . ! lb ye • ş.. ygu arını ay e ı-
diye .. k b" f rinde otaran1ard•ld bu yıın ıs t aın n .· ru:n ' J da varJlac· ğını lremall fttlbaıla 1 calıları ahlaki tereci diden kurtar• 
' il muştere ır men aate cevap bebl ancak Sıvas'a Kemab'a, E zlr.cu 'ıı uıeylrr ve derin atygdanmı sunarım• yor ar. malıdır Halkevine bur • ./an daha 
k''•medikleri için atıl kaJ~ıya mab- ve dıha llP-rlle,.111 ııUratll nakli vaaıtar1 • 7 .llktetrln rnnü yat~1z tn· k şlmen- 1 Cemiyet bu yavruları o çirkefli• iıabetli. bir cafışma meözuu ola• 
Lii11ı oldular. Aym tecrübeyı tU veya riyle rldllememtktı olmasaydı· dtt .. rcılltl tarihinde detı•, cumborlyt t muhitten kurlarmağa mecbur J • . ı b "l'r m ·? ' 

lllQ tekilde tekrar etmekten ne çıku? Cumhuriyet, Ankar~'dan Kayııri'ye tallhhıde ne rtııel bir gün olarak kalı- fil midir acaba? 1 ı ı I. R.hartır nüt .GF.R 
lıitka,. · f · eaı·d ifl .. ! do"'cu bııladılh demlıyolurıu Karadeaiz'e lacılLtır. Ve bat müdürilnün teiı-ratında 
" y yenı acıa, ve y en as f'> 

1 ıenid h k dis' t hlik _ ozaıırken, birçok u.-ımerln dausı• ısın1 dedlti glbl lnıa proıramı ın ıadakatla 
•il en arp, e~ 1• veya e e cnl m'ş nlduklı.rı E zıı,um hattına da tatbiki, reJ,oek sece tı gQnierde, E zu 

) v~~ ' t.•n baıladı. rum'ufarı çifıe bayram• h lı rlanıtıf bu 
M ınlet"'\I• ber 7anını eb~di Erıu- laca\tır. 

( D~vamı 3 iinra ı,. 1 

if~incana ... ır ı ı Oe111ır fOlunds 1'lJrlc ı,rııf blJvt• reıı, .. ,,,, 
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Bir iki güne kadar ... 
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BÜYÜK RÖPORTAJ Rizede yetiştirilen 
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Siyasi hadiseler arasında 

it lya harbe giremez! 
Yazan: ik1isatcı Edmons Landflll 

edildiğ·ind ~Jn faz}J. eyi Son nutuk'arında Almwga.nın Tehir..- btıttıo menba1arını htl'e\'.ete· getlrınlıll'· 
netiC ·} V rdi ide bulun~n ve dı1nya.dan korkmarlıamı 20 Teşrini evvel 193S de İtalya ballt~ BİR GEZEllTİ 

Birkaç senedenbaıl, Z •raat Vekaleti açıkça soy/egen Mussollninin .Mürıih kası pflaooosunn IJ4ada11 ıartınazır l 

Yazan: Bahadır DÜLGER tarııfınden Rlz ~ ve h vallah.da yapılmak- lkonfenwsırıda pek te harbin lehinde mfştl. hükumet, altın ve dö 1lı _mlktır 1 '1~ 
tı o!an çay ekimi t c~UbeJc • ı fftvkal!de kur.u~madığı nnr edilmektedir. O da 4,434 000 lirete dOftütOnQ ifade et018 

17 _ eyi netlcel r vurmt~t ' r. A' aı adıırların Çember/ayn ve Dafadly~ gibi, arada fsteyordu. altı ıy sonra bu fıct vıı1Y' 1 

Tel d ki ı l nrn o mata iÖ ·4' çay, çok yağ j mutavassıt bir hal raresi yoluna giımfş- daha vahim bir hal aldı ve 1935 yııırıJI 

Çl· ı ı ı· ged ı•gv ı• murlu va dama rutu~etlf muhitlerde ve ı tir. ıcaha Mııısollnl, bir ç,,k meselesi sonuna dokru bo miktar 3,394.000 Ur1't• 
ha ı~i t praklnrda Jetlşmekltdlr. Rize içinA hu.be girebilir mi? Bu daha ziyade düotü. 

--- u hıı v •tll ı bu bakımdan tabiatın tam malı hır meıeledir. Ve bilhassa bu İıl sene süren uzun bir ıttkOt•ıJI 
Bu gediğin tepesinden, gecJiyin Erivanın hir çömertl ğlno mazhar ola:u1 bir yurt lktısatf ' Edmond Landan, ltatyanm sonra, 1937 11neslnde btr beyanat vtr· 

paıç s: H. harp edemfyn·,.!Ji krnaatindedlr. Diyor mfş ve altın döv:z stok.onan nlbayel 
eıektl·rı'k ışıklarını seyredebilirsiniz kı 3 9s5000 ıı t ıdı ... 11 d t ı<·ır B Jndarı bfrhç sene evvdl Rasya- : . · re 0 ge an Uı e e ın' 

Bay Ktmllln bı ctvardal i t öy 'H 1 Gödlğln, htlfaa 2aü0 metreyi Eşan te· dan getirilen lk\ t )n çay tohu:ı;u vcki- Buy Vınson Çö çl!e mızsral', J·atya ki, bu'lu parlak: bir ııetfcı elarak ı!e •1' 
k.Orlü hayatt hakkında verıırıiş olduğu p sıoı bulrfut. Buradan 800 metre ;rü{· let tarııf,rd ıtn fidan halinde y tlıllrlleret mali bir iUbın e~!ğl udetılr, loğlltere İta\- aasğa lmkin yok.tur. 1 
lsabat ben1 derlo diişütıcelere ı• ldı. ı•eldıtlnd~kt lğJır ovaalııa lneoPğlz Dö: civar çlltçfye dıığ t • lmış'ı Zı r ar.t Vekate ya tar.ııfrıdan her gUn bir istikraz akdi 1talyada yeni vergiler lhıl41 eJI · 

_ Bu köy, T!lrk.ıyenln umuil!t yt1k· 1 nAme~1 donemec peııfne... Yol evvela ti elde edllen bu netlc'l üzerine t>ne ıçlr, tekllfterle karşılıışmaldadır. !tirat mlıtlr. Halka bu ver~ller ıe-ır g4ıoıe~· 
selmealne ıylk uyduım yı:cak. mı bir Orkof" sonradao, I,dıra lnl}ot. R d 10 t t b d b ti 2' k etmek 1Azımdır kf Jt.dyt haklnodA Bay tedlr. Yeni veı gller ara11nda, yOıdt on 
11la? Çılll iBOJğ'luln tepealne çıkanla1 ın r·dısyabanll d ko~ lUo nmd ll ta gc rberel Çörçllden daha b~db ·n tik.trler• sahip o- beş nfıbetln 1e iradı satı verırJIJ, ıneı~ııl 

ı. bil 8 b ı ım a r e OJ ye a~ ı ıya aşı- • 0 Uyduıaca"' ta · · una mec uruz birden\' re nazım dlkkatlaıını cdbedeo kt MQI h 1 d 0 kil bl la hr da h12ylı çoktar v J Çö ·çil bu işte rayrl menkul servetlerin yüzde onunu 
O keodlılnl toparlay mazaa, bfı , .alacı- nokta bele gec'! olursa, Rua toprt klar yaca ır., e_ assıı ar an m 18 ep r yalnız drğlldlr. a~tısı ve lradııı g-ene ~cvkatadı o~a' 
11mız tedbirlerle, oı u yükıeltme ımkil\· içindeki .b:rlvan ıehlldlr Eıme l Cuır.hu · be_yet ha.en RızPde çay ekme~e en çok ltalya bu vaziyeti nan etmemektt• yuzııe on vergi_ ııuı şeyler vardır. 
lanaı arıyacııtıı Fakı 0111\? N• sı 1 ? rlytllaln malrarre olan tu ş• hlr hudud musalt olan mıntakaJarı tesblt elmtkle- d1 ı Bundan baıka, Jtalya elfne altı• ı•· 
N11Jl ?.. "Ok yakın Or y• gidenlerin 'sö"ledlk d r. VAkfHet bütün memlekdln çıy lhtl r. ~!ltta yııpılan propııgand~lar, ıalyll· b 1' 

k k d Y " .. " k ı k J 1 h ld yı muraf'eh vsz'yette d3 gostermekte· çire l'mek fçln, harlotekl serretlerlııf, 
Bıı ıualeJ cevıp yedra:de o a b~r e1loe göre nüfı:sll ki yüz elli bini bu· ~a~~nı ı :r~ı a~. ç nt ol 1va' 1 e 30 bin cıtr. Fakat biz öyle zannedlyo:uz ki İtal memleket h•r·cıneekf aermayelerlnf t••· 

mt>ık01 ki. .. nun bur~. ı urahyor, r , la11 1 elektıfallt-, tramvayı tre, sfnemaslıe l' tr ı a az )l çey ar ası hal ae a-etlr· 1 1 _. k -; fiyeye baılımış ır. 
muımmı ı:ururası ıo•leren lu ııln jmokemmel ve yeni bir ~eblr oıan Erivıın mele için çahoınaktl!dır, ya vez yet nt o.tııu iç rı, çnnk dıvarı . bO 

blc;tndtıo ~'kıımly.lr, ç~ş ıtU fikirler içinde karanh' ta bir ışık ktımesl ballııde par BugUn TOrklyenfn senelik çay lstlb· badkatnadlamaltktlan baık~ - hfr Ş'l1Yktf yadııimbal . b reni bir harbe 8'1rebllmek vt 10 
· ana ıp a..t ıJor. 

1 
• 

1 
_ d . nıa a ır. ayanın çuruyen s t a•p e uzun mOddet dıyana'>llmek lg ·• 

Çılll eC.ltlotn J>.ıında daldıtım dü· a-!or. Bın ere~ yıldız goğ en yere cıtıs· lfikl hıkı lb n 850 bin lıilodur. B•ı ynzden nasını kurtarmak 1 lo bil ük bir i~tlkra- •· J:lel.t bu harp bir dOnya hubl olart1·· 
şlaaterle'o kıdır mft&DI olnp kalmt· muı sanki ... G·dfğln t~peal Erlvanın b!· · her s ne yabancı memleketlere 1700000 za girmesi mutlakaçlizımJı•. İtalyanın istinat edeceaı kuvnt kııııı• · 
ıım ki kendim• reldllfm zaman bu arı· oa edllmtı olduğu nok aya nazaran çoil: lira vcrm kteylz . Bu sut.,tle bn para halyadııkt ma f buhun ne bu ünün mış'll'. Halk fakirdir. devlet hıtlk•ll d• 
sah JO\UfU• b&men hemen tepHlne gel· yüksek, bu itlbnrla oradan E·Jvaııı avuç memlekt>tlmlzde kalacaktır. Z'raat veka- ı ' faklrd rr . 

içi glbl görmek kabil ne de Habeı barDlnfn eseridir. Haneşls-
mlıdlk. Buraları ptk iyi blltn Bay Ki· G ld " leli bu husulldıtkl çıılışmalanna pek ya· tt1nı al ki İt 1 bl t k Jş ~e t.u Lokta fı alıanuı en saylf 110~ : 
mll reno izahat vHIJor: . • ~ce 0 ugu ve ııy :o ıııgı etrafı kında hatılamak tizeıed.fr. Çay ektikten ma 8 aya, r ı~ er azs.nmış tasıiır. Bu aünü dıhl .. arıılamıfı 111cO 

- l~tı, bir az llerdekt lı.OJÜ aeolncc iOtm:mlze çok tnla muaııade etmediği ırncak dort sene sonra knllunılacak bale takat mali cihetinden de buoyes!nde da· bur oldo~u •büyüle m:ı-ratların Jaık~ııı· 
; 3 harbi sonunda tcs'.>lt edllmlı olan Türk için bütün tahassUıltırlm bundan ibaret g~l bilm ktedlr. Bu htsiba göre öııü· baUlakll 25 sene dolduramıyacaıtı rah- d 11• Ruı hududuna varmıı olıcağ11 Sıza o- kııldı. 1 - d l. J dö t k d 1 nelrr açmıştır. Bununla beraber ltalyada· 80 f&l91ıemektıdfr. Muaı.zam bir tel t· 

' Döne done Orkota fodlk O ada hl muz ea. r se~eye a ar çay st ıhlil· ki b b 1929 d b ı 1930 81 hat proa-••mt vardır Habıtlst•nl fş1• 
radald c ııtll T11rk hudut karakolunu ve l k la . 1 .ıır H lr katımızı tf. mıımen yerli mahıullerlmlzle u r~n aıı sş ar. • yı- k d~ 

k d-LI R 1 binalarının yer· parça mo a verme azım g-t .ı • ayı lında bu ice ııçığt SO:l mllvooken her ıe- me bir fzıet netl meselesidir. lspa11.Y' .". 
onun aı,ııın ... a ,,0 ulmu•uı çilnı.ü ~arş ılıynbllece"lz Frank ti '"' " ı, 
J•rlnl ı6steıeoeıım. # 

1 
.. .. •• 

6 
' oe btr m\ktar artarak 1934 de 6 mllya· oyu mu a.a muzaffer kılıı:ı•;a"· 

Karanlık baamıı olmasİİa rııtmtın Bay Kimli bize ken., durmadan lza· N ~bat bnlfn:t ki çavl tasfiya etmek ra kadar rıkmıştır. zımdır. Ve bOlflo buıılar puaya ~ 11 
flzbtl iOsteralı olan a7 etrafımızı aOr· bat verl1or : , 

1 
lrnrutma_k va fçllrcek balo retlrlhı:ek Şu vaziyet k11rıısında derhal ıu hGk· vakkıftır. ftalyının bu •gurda .sırt~ttf ,. 

mııe mOAad• edecek solgan bir 11111. -kBuras~bv"11d11'e Ryuskbu~ut ötab ~ cin son slsteqı U~ tahrike korulaeaktır mü vereblllr ı z · Faşist idare memleketin para'•rın heyeti mecmuası mlllt buf'
1
, 

.. 1 d 1 "'" runun ararg ı m ş. u aıı..,a g rdu· • · sfnfa yetQ d f 1 İ bO/ 
veriyor. B• 1p .. saye• n e JO un sa.ın· ğümOz kara~ o'u v~ dfğerleı:lnl bes·eyer Z!rnt velileti, çay ekmeğe mü~ait ekonomi&: kaynaklarını ca.landırmamış, aun an az adır. talya ,c• 
4ald eıkl bir blaa Jılıntııını ıoıeblllyo· yer ı:ura11 imiş .. Tı-bll, hudut buradan tnlısı olan çı f •çfye çay fidaolarını para· oalardaıı lıtlfade edememiştir. İtıly.sn gfdeı s l 7akındı tehlikeli takat ~oırı 
rH. d 

1 
k al z t k kalktıktan soııra Orknt'un d! tarihi ol- sız olarak vermektedir, milJeıı de iktisadi kaynakları da lsthmar buır bir oyuna atılacak Te pır•• dl· 

bir :.~~ •b!,~1,!~a '~!dikten 1 ::Q'Jleı: maktan beı~• hlr ~bemmlyetl kaim~· Ü~iirıcü Umumi Müfellfıllk, çay eki· eden·eralştlr. k~~m:::nı dOşftrecekUr. İtbaJ&t aüt•~:1,ı 
mab 1 olurmuı Farbu kar tipi civar· mıştır. Yalnız, Orkof un oldukca iyi bır cllfğ' nl tu bzıvalide teknik bir sanat hı· Son s&n6ler ıl:ıfı~da fnkfşat eden Y ınaH1tdır, ltalya sınay!I, k• bJ' 
4•• 'yapılao•k, yolcoıukları 'tm•lnaıı bir suyu vardır. Bu auyJn I~dıra tndlrllmest ılnc gelirnı k için Rlzede •ça ekJcm- turla ik hl\,4llı:.~t\ere r11ı.ııen t caretl hui- l~~~a!~~:1 .olan iptidai maddeleri a;oıO 
vHlyeto ıokarmıı ... Bunlara mebzul O· ihtimali vardır. Bu itibarla Orkof yeni 

1 
Y clye bllAncnın nç milyon açık vermek- ş _ temin •dememlıtlr. ftıl1 ~il" 

lu, kurt, ıyı aıbt Jirhcı nbşl hayvan- bir bu1Ualret i.uanmış olacaktır. ğl,. kursu ttcı:d t ıetlrmlye karar ver- tedlr. yun ve pa~uk fıhıı ı atı gıtrlde artlll• d•o 
lardan lllYO etaek Jlzım ıeUımtı... O.-kof un meıbur deden ıuyundan mlştıt'. Burarla yetiştirilecek ıençler Bir türlü düzelemeyen, lktfsadl va· dır. 1ktıudı meııbaların hep bit el

1 
fıı 

Zıtın bu yolda çeıllll hayvanlara çtl\-, ': a _ bf~ parçı dl.lle ııdfkten soııra mükemmel bir proğraıııla çalışarak hnnl z·yeıte a• ııtlan kapatmak mccbur'ydlııde tesviye adllm!sl vulyetl bir iki 1111• ~o 1 

raıtrell1oru1. Otomobtlln prr1ektörlert yola duzuldu!(, , ç ~cılığı cğıenccek.leıdlr. . . loııın bı ~: ı biikftwctl kuvntı dahıtl lıtik- 1 urt:.rılablllııo de, ondan sonra ttal~, 
ö11Qndı apdalhşıp kalan tutanlar, yol IMıra 15 kllomatrellk b r yolumuz · T b hl I d RI f razıt verıııek.te11lr. Her sene b!•d dllha ne yapacatı ıQall a-ene tatalatl 
4IOaemeclırl11dı birdenbire karıımıza oı· var. Adamına göre her ziynet edendeı f crü e ma yet ıı e zede yet şt!- l h' ~ ı tık kd lSO mil ouhnır. 1 
kın ve hemen firara kadem buan llhl· bir düt:n vııtı nı fşlltlllm Itdırı r.1hayal rllen ç ylar plyısada büyflk ratbet lra· art•n la ı, s rc ı /c ııu yır Ş11 izahattan ıoıır f ı il 1111111) 
ter kendllerlol ıOreaıedfğlmlz fakat ka· görmek ve tıu menııt1a şı h~t blr tııı.I zan ı ve ba1lçten gelen çaylardan ne· llreltı yıl~ ::. .... aıtıtlr. bir harbe 1 a, ta yanı t d•Y'' 
~llkta parlayan g-Ozlerlnt kolaybkla Jablbl olmak imkanı hası\ olacak.. BU • ıet ıtl bnrlle b1ç de apğı olmad ğı .iö.. Bay Thaon dl R ,Tel Habrş harbi nabllıcetı:. ~:et: uzun b'r mOdde a 1411:· 
sıçtfthafz dlltr bıyvınlar o kadrr 9ok tün bl'd klerlml, bana an1atınlı n rUlmüşlür. D"ıQouebetlle ltalyanın yaptı~ı ma1rafları 11 1 1 bmfn efmfyoruı . V ıoı•ll 
ki mııjl'a çal•ş·yorum. 30 milyar Urete yUksek.tmaıuedlr. so n n n de btltOn lthdltlerfne ra ~ıJ' 

... Bay Thaon dl Revelfn bu hm· bı harpten sıkın acık tedblılrrl atmakt1 dPI 

,,. 
JCDIRDA YEN/ iNŞAAT , 

Roman: 26 cenubt ırartt fsfü ametine_uzandı. HrD&· 
talet gözd~n kaybo'uacaya kadar malll
ne1ıiıı nrkasır dan balr.tı. 

TAYYARECILE •Kal ,, bnusu çaldı. Boronun sesini 
çekemlıen kıımp köpekleıl 11yrı makam
ltudlln ulumtığ• başladılar. Erat •e tay

R•ıcadan fa1ir•n: NiHAL YALAZA yanıcı.er b .. ra alar ıao musluklara kota· r .. cmı /. ltAHILLO 
yo•; ycmekanede nötetcller ekmek dolıı 
tab k.!arı m salara koyuyor; ıöıı rlııden 

Oolubfıkm eakl bir huı raaıdı ofa- rak, köyler erasıııdakl bu yoiu ırmatın uy u s ıızülen, takat ncteU atçı tavalara 
fak teerllbnl vardı. HruatalGf oı u kont zavl7e yaptıgı mevlla k:ıd.ır, takip et 11atııtea dı:ğ.tıyordu. 
ıol etmek lıtlyordu. t~ladeu pek itimat tikten sonra 11ga sapıp dOşmanın arka- Hruıtaıt f yemekhanere ."rltll. Bir 
etmiyordu Ilı de, mat1ıtlode çah41nla· sından harekete haılay)DIZ. lrlıfıı b!n be~ uat aonra l:ölü)( karıugabıu otomobUle 
ra bir as fazla muull1et vermek onun yftz metrodan aır ğt olmlyacak. Köprüyü .uta kumandanı Maıtınol geldi. 
pr11ılplırladın b~rl idi. Onun için bu bombardıman edccekılnlz. Şıı ormano k- _ Yoldaı Hruııalef, tayyare gön· 
1tfeı deı ·ı, ne kadar aaır ohır11, o ta t1Dk mntrezesl gecelıdlgt için, ırmr.· ierdlnlz mi? 
kadar ıayrer, zeki ye teaebbQa kabili· aa mutt11ıl olan aahllde k.eı1 f yapıı:ız _ Blr saat kadar oloyor, :yoldaı:tı· 

• 71tl sartıtmelı meobu elac:Jkbr, .. tab· Huııdau ıo:ıra eıkbl haıblye kararrAh tı kumandanım. 
mluladı idi. Qıtünd&n tÇ&rak", ita ettiğiniz vaıife Vi' Mı>rtınof omuzlarını kaldırarak: 

Qıca 7anıından tonrı 'vaıifeden utflnlzln yazılmıı netlcelerlnl .atecaksı. _ H:ıyret; erkanı hııbtre karargS 
dOaıa ra•ıt, soluk v. uykuıuzluktın tlt· nıı. Hnlıtıldı mi? O zaman ıovari • ıta· omdan timdi teitfon ettiler; _haber lııtl 
nrırek haritanın btüı:.de 1o!unrpllııını mız hücUme gfç cektlr. Hava gunıpunt yöılar. ııucume bıışlaaık: zamanı Jır. Hal· 
taıblt ediyordu. Kumandanın tarlfanl dik· oık mühim vazife verllmfotlr. Sııkıon, b1J uk.I fı :kadan h:rıüıı haber alamadılar. 
kıtıııoa dlalımltll. hlıo yıpmayın. ErkAnl har1l1e karar· K mi gön:ierdlulz? ı ~ 

- MeaelıJI 111 anladıaıı mı? ılhı dellrmen clnrındııJO ictlfadadır.~ - K i akofiıt Golubçıkı~ .. ...,. ı • 

- Efil efıadlaa, - Baıllsttıne. . M ıtlnor teıacak _olaa hırsını 
1 
&üç 

Q hllU flmta,oıtr ialUı lfl• Oı dakik• ıonra tek bir t•11ue halle zaptedebUdJ. 
JI;:: • ' 

dolrnau çor. ılkblnanedlr. Nettk m 1937 sur etmeyf!cr t1ne kanl'z. Mell'lle~e 
- 1938 yı'ı zatfında lt'*yanırııll Habels- ıevtrıe tOylı yıpmafa mccbu· dııt· ' 
tanoa yap tığ• masrııflıırı gr s erh ken b 'r ~ 
nıllyar oııır~:ı;: kaydetmt kte<ıfr. Halbuki, 
\ aıy~ıı;r. Habcşls•ar-ın yollan n trrnlcıl 
tçln y21°t ı ğı mtıt.:;nd p!lh mlıc birce 
}aln1z HS !le·e seru<'e 3 mil>ar 'add· 
n:.e.k le! p eımektedlr, 

SonJS, r o' ııorı adarda t~pı.r ya har· 
blnlr, İtalya ıtükellı flne ı ıça mal old&· 
'u ve Olll'akta tuıu11duAu:u dol ~lırıc 

: b'h:ı cyc;r. Frar~ovu l"U'Zllfln kılma it. 
ı Js·eyen Muaolınl, h~ zl11ulnin arabtaıla· 

1 rını o<!eta Ftankoııun elice tulfm etmlf-
tlr. 

l ·Hab~ı barb!nl k!'ntmak iı/1t, ltalya, 

AVA 
11 • 10 · 988 IHI I rıp01o 

RUzglı ıOratl: S•kln 
~ lıtlkametl : ,. 

TObek aühuııet ı .f. 10 6 
Sfthnnet ı -f o 9 
Diiıük sühnnet : + - ı ' 
Rutubf t r 'fa 86 
Yaıııı Yek 

2 fl's•ı t:ryıkı (Erırırumda) 61°·
8 

• • tDenlı Ylf•ıfade) '172 

- Ycldaş bOlUk kumcndanı, e~lt>ıı1 yordu. f 
lufihabınm mesnllyetl tlzerlnlıdetllr. Du·( Golubçık oturduğu yerde .sıtıid141 t' 
hal bunların taklbi'Je çıkınız. I dan unlyerak, a·a sıra ıııta bak•1:4ı 

Kıtl\ kumandan eğllerflk makkınwa du Kendine o kadar emniyeti f' o· 
girdi ve kapıyı öyle blr b11la vnrda ki, ki, har.ıtaya bakmığa bile 11lzum ıö'~o· 
Hıuııtalt t gtıyrı ihtiyari gözlerini yamdu. yordu. Maklnanın kanadı altındı 11 1ı. 
P.Iot Popofa maldnayı haıırlamaeını em· mı, yay gibi duran demir 1oıunu 119

1,. 

retti ve tay1are meydarına yollandı. H()rada:ı itibaren düfmın topratı 11ıf 
• • • yordu. ,ı 

Andrey tam1ımllı Goluboıka gQve- Golaboık birden kendini topladı; el' 
nfyordu. Böyle mübi:n vazife ile llıt de· nemeıtl b:rakb. 15-20 dakika ıoıır• .,-•· 
fa uçıuQ-u lçln en ko:ktuıu ıey, yolu bşla 9ant31ından barıtayı çı'urdı fC ,,ı· 
~a~ırmaıktı. klnının klh aat, kAb ıol kenarın• 

terek aıuğı baltmaıa baıladı. ,,. 
Volk, tayyareollere uçaı teknlglol Bfraz sonra Audrey Oolabçı~ıll 

ö2redlrken, bava seferlerlle meırul ol· laoh aeıl .. l doydu: 
ınatı lhinal etml~tl. - Yanlıı rfdfyornı • 

- Her4e1 tayyareclnln maharetine - Klınkof ya=ı döner~kı 
"8~1ıdır. İyi tayyıırect kuş davğulu ol· ;._ Ptııolaya dotru gldlyoruı· ı-1' 
011lıdır. Hava aet rlerf, hava ru.tlınnnı - Puıula7a d0 f<o, takat b•'' ıbır 
rıukaddes vazifesidir, derdi. l>a\ıhrsı. bunda armık olacat •.• f'I• 

ki yok. 
Aadıey en ziyade motOrle menul Andrey kısılı: . dl 

ı'uyordu. Henüz pek geno olduğu ıoııı -Ulan, kurs verilen r6ılerln o•~oı 
aynı zacnnnda Alet, baıfta, fıtlkamet kut idi?; Golnbçık Jablınmıt kuf 1lbf1 ıJ~P 
$lle ve üstünden geçtiği yerle hep blrdeı 1f8rdan tftrlyen hantaayı :eııerlnd• • 
ocıaal olamıyor; ıız1ımi dikkat saırtlı :suplu totuyorda. , _,. ..,, .ı 

b'1.qa ancak ıöyle böyle munfftk olu· ( Arlta•İ Vdfı 
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Dün~ a şüunu 

EN SON HABE RLERD 
Çinliler iki Japon fırkasını 

daha imha ettiler 

Musiki ve aşk insanı 
~ı:!emiz yapıyor 
Geçen günlerden birinde 65 yaşında bir 

ihtiyarla t vlencn 23 yaşır .. da güzel bir kız ... 
Budap::.f' e [ HUiD•i] - G•çea P 4zar t G•ııe kar, kırkına 7.t, nıahkO.mı tlt · 

----- Çin Mareşalı diyorki: ırüt Ü Pcıte clta .. andı ki kGçül( hlr kJll!lfl• nl uzatı yor: 

1-Dlş SIYAS~I. Yer Ve I
• nsan kaybettı• k, de 65 ytı~ında bir lctlyarla 2} y.•11nr

1

1 - AHı-:1zı .Jıl ... ıix, diy.n vı arka-
leno blı kı ıı:ı lzıitvao m uastml yapıl- ll•oa bakmadır, bıplınneyl tt rkedlp ıt-
mış' ır . ıtfyo:. 

Alma .. n Çek1!1eselesı fakat son galebe gu·· nlerı· Mı:car ga7.t!elcd bu n'kah n ,OD 'l llC· ~ bet ne ş•J lıa halı ver ıJatktıdirl .. r : 

V T k fk •Sz~r•d n h •ptsaıı•ıfnln demir par· 
e ur. e. arı uzak degv ı· ıd ı·r. maklı.lhırı aruında soytunculuk ve,,; 

lı.iyaltk r, tıoek ten auçlu bir at11111 'f• rdır 
umumıyesı L d Çankay~ek blı• beyanname Bu mabkO d 18 ıeneden bili srünlcrla• 

Gnzetelerimiı, Türk efkArı umu· on ra 11 - Mevcudu neşretU 111arak. c zaaıoın ııetlceslnl b-:klemek· 
L- d b 20 000 • • b l ·k· J Londra l t - Çtndı cuınburlyetln tedlr Hıplsane ı~lıı:r ğ ı nazıdır. Karşı t11 

miye!ine on uc:ş gün en eri ' ını U an 1 1 apon ilanının 7ddonnrnv müauebetlle mareıal rafhı Roıe Szenleıan isminde b:r srr nç 
heyfcanh haberler sonmaktadırlar. f k y • Çankuf• k bir b.lyarıname nrıretmiştlr. tız vardır. Ba~Qnbrd~ 23 y:$:· 
İstanbul halkının Almu, Çek meıe· ır asının angçe cıvann- ~o~ki'/11 lU bııyıtnn•mcılnde ucnmıe dl· flD8 bHm•flır. Yorünü ~OrdledlP.I mıh· 
lesine ne kadar alika sardığını Çinliler tarafından tema- • Yer Ye !nıan kıyb,tmJı e1ma- kllmı aşık o!mu' n onunla evr::nml;tlr 
görmel< için gazeteler;n artan sah- men imha edildig" i bildiri!- m z l ıatmen, Çfn'n bug-nnkü vaz•yetl 1 Atknıın sebebi m•hk.Qmun 91Jdıfı t•-
ıını tetkik etmek herhalde meraklı her zamandan deha müaalltlr .. J •poolara mandır. 
<>lacakbr. Herkes yakın bir harp mektedir. iareı mutlak bir ralebtt elıte cd•celi 1 Mahlumun adı Szbanyhl11ky, dlr 

mlı illoler uıa~ d• ğ ldh• v-. mütaıeko esna unda Macar Baı•ell.IU 
ihtimalinden acı acı bahsetmektedir. ------------------ --------- K.,r.t Tlszo'su da Oldütmek.bn maınun 

Orta Anupa meıele5i gerçi bizi F 1 d dh 1 d 
l>tk az alikadar eder gibi g6riln0r· i istin e te işci ere ur. Burün 65 y~ııııa buan bu ihtiyar 
ıe dt", asrımızdaki harplerde cemiyet bapl1111eye dlıtulil saman ıene yışmı 
hO.nyesinin bir tarafı yıpranırken, k dh, b•ıını alaış btr adam bulunuyordu. Hı· 
cliier tarafın müteessir olmamasına arşı te ış yahn ptk yıkne•ak ve nıp verfct bir 
iınkan yoktur. Bu arada ne yalan tanda geçUğlnl ıörflnoe, elımletlnl d•-

(1 tmak tç'n, mut.ıl~lye mıra\ 11rm11 n 
•öylemeH, hadisab bizim gazeteler- f k ır ıı. , M -•Lı 
el • ı· ı . "Fı' Jı•stı• nı· asker"ı eman Oıtrenm•R• all -.auı ı. Usa ye 
en takibeden okuyııcular, siyasi ngı iZ gazete erı: knrı• ı .. zıa tatıdadı otduto için, kıaa blı 

durumun haııgi istikamete doğru • .., d. zamaüda çoi: terakki etmlf n bUh ,,,. 
YtirüdüğÜnÜ bir türlü anlayamamak· kuvvetle yenıden ftthedecegiz ıyorlar SOh z.ımHfarda b:ıteklrtııa da bat•aya 
t d l B b k d h d. .. _ . . . ". . . . ra~ enfes enrlu meydanı gethmtıtlr. 
l ır ar. ir irini na se en ava ıs· J .ondra, 11 - Hukuınet Fılısboe yenıden 5 000 kişılık bir takvıye SıtanJhlsık.y, her ı.ıbah ve h'r akoım 

ler. hergu"n yenı· ı'htl'mallere yol •"t • ~ - kuvveti göndermeğe kar.u \'ermiştir. 1 p noeıeslnln önüne ıeçtyor 'fe beıteltrlnl 
tor ve halkı? kaf~sında acayıp ntif- Hükumetin bu kararından bıhsedc-n Taymi<ı gazetesi, Filistin işini çalarmıı . 

1 R ı ıncdfr tıfalıatlı bir 111 doy CD&· 

yan Uıt!yar St11ı7h·lzty do'u f6ılerlle 
· ız · lekıp ıW. Va l •lD hah••ıru ftOl!-
11ek Qıere hüc•rf!alnı kıp11 .. dı. 

A · tık o .uı lemıtnınt dfalome~ itil· 
11!Dleı' boıuua bekledUer l'C fet!Ç kıı da 
llbabları t .. o,u"'la pa .. ç11rlannı açtı. Atka 
su u ,. ,ş ka bl, b : ıte ııç ktıın " slle b'g 
oyuımamış ~Ltfyar kemancı , i'ecın ıen•· 
tırıa yorıuaturuou acı acı h'u"tm(f~· 

H:tfta 2'8'd '. S~ nytuolalcy·l1t nıl.'h(Gt 
:a:yetl bitti. S y~h'ı bc1azlı elbls 1lerlnl 
• rh11dın at" . yut yaptı :.tı(tı ılyab elbl· 
tchıdnl g- ayu ·, arkadaşluıJe ved~llşta 
ve kapıcıan çık.tı. Köşeyi döndüğl\ ••· 
ınan 2' DÇ kızı k •rşısıoda buldu O kıp 
'<mc z olmuf, kP-llmıl"rf birblrhıcı ka
rqhra ak tı · yeıc~oh hertetnh: 

- Mösyö Sa tyluolılty, dlyo •du ı 1-
z1 b~ll !e~o ·un D.ln b•p 's ımy! fdldlm • 
bug n ç rıcaa nızı haber vcrd·le·. Bir 
baf t 11dır kemanın 21 din ty~m i yoruro, A· 
cıb• b:.na m kızdınız? Dıye m~m ı{ tdl . 
yo~d u D. Alfdderı n ı .. 

hıt:y · r mah', O al.il gOz\erl parladı : 
- Yavrum, dedi, Dfye daralay ı.ı ? 

Ber i31 &io• 65 ya,ında bir tı• ırarı - ~- . 
tecek detllslnya .•• 

K ı an göz Itri do:du : 

- Sizi geç'D hartadan beri 
aıuyorum, de 11. 

* • • 

il. Ul:t-

anıtarm belırmesıne sebep oluyor. büb iımctin eneı j ık bir surette halletmek üzere ele almış olduicın u yaz· ı İlk zamao•ar pik thammlyet nrll-
Ajaııs telirafları çok dağınık, maktaıhr. meyen bu k.eman usl rlt1ılde a10a 

i•zetelerdeki havadis tertipleri de « Deyli Telegraf » gazetesi ise. Fılistinde gittikçe boz·..1lan asayiıi dü· ı uyandırmıı, onun çaldıQı , ıaatlArda ıo b"'yl•''ct~ bGlrlçae:k mhe.~aıraıyıınpı ',ıa"n"'l~cd~o•at u~~ ... 
ha li b 1r d .. 1. •• ı kt 'kl. b" h kık:laı dı lonrılar blrlldrm ş, itte t.m o u .. v .. v , _ vı Y ozu unıs u e e ıı ı ır a· it k ü h- ı. - t' F't' t' · A '- • k ti f th t ~ k ' • . • ze mt Zl! rf', Uı< ume m ı ıs mı (( SllCrt uvvc e e e mege » arar sıralarda g•nç k.11 da karııkl uden pan ıtu. O nç kız babasa yeılr chkt rd.amın 
ltııın aeç. kal~ş hır havadısı bu- vermiş olduğunu biıdirmekttdir. 1 curuou açar, 10 smcde ötrenllın enfes kolaııdı tlllı~daa fıkaıkı n, ıutt: c. u 
IGnkn 1akınleşmış duruma karışıyor· Fılisti in taksimi proj~sinden sarfınazar edilmiştir. 1 kemarıın nrğ ııılerlle n:e tolurmuş . h ıbl · I ·rloe : .. 
la,, acayıp isimler birbirini takip Yalnız R >Be Sıerıle7olı'Un bir derdi - H!:yal lıa tlh ıkkuk etti. B"tımı 
ediyor. Notalar, hususi mektuplar. M 

1 
A k ' va·ı:ııP. a~amı tıını nı ı yo!muf. çn~ı..o onun röğ ıliM dllyıyacığun ve onun"lrn-

beyanatlar, büyük harflerle gazete• areşa ve· res o nun · h • pıancnln Jl~ r,c~relerl JUksckte o.da man . nı c1(nltyec•ğlm, diyordu. 
ittin ikinci tabılarını dolduruyordu. ~~ lç!n, mah~u 11 ancak pencerenin dl· th~!yu ırıh~um ise: 
Ve b .. 1 k" h k''-- . t' 1 bınJe çalab,lıımlf. 1 l"h 1 k , , . 

" oy tce ımse a illi vazıye ı h 1 t •• • Kızda il a\lkP, ııka te't>cJdUl ıtmlt - • a ~ !10 "etm, ç n m1h daila~ 
Ögrenemiyor. Acaba bu davada lu- a ere umesı . Deilılr kafealerfn ar?urnd.Ak.I ıs !\il OnllD ra .keman Oğ ·pfml)lf, ı1tyo:du ?\lualtl Te; 

lilterenio, Fransanın, Çekoslovakya· j )(ôolUrde yrr tutm ğ.t b; ş'ım ı, ıca~ı ışk .. . lounı tertemiz Y1r1!or. 
aı111 bakim fıkri ncdiı? Ev\'e]i Beneş, kt n 7 Ba hciııı bessaa ve içil k.tmın 
lllla,mayı kabul etmi§ken, sonra Geç "nlerde Vt f (J t eden Mareşal A v0r.esko ı cıtan Jnsan muti.la ııırı b#n·z·ı 07UU 

t•ffellnlem niçi.a reddetmiş lir? Roma nyanın milli bir kahrı manı idi 1 Hç\ı çek k gözlU hlr deltıu•plı olm:ı!ıd r 
oı . . Trm b:yalpeust kızın hayıı ll'ıde V11Şt\f 

et auyı.cularına karşı daıma ~ız~el Romenyad ı üç dt r ı Baıve~ Ullk me- 1 Bu nrada hal~ p• r lı'11l tu'ı etti rnw htı ga; ç .. . Ah ı e~kr. oNt .. lft tı-r·ş •bil 
1 lllek aızuEunda uldııklrmoı hıldırcD lcamuıa g ılmJt olınMa eıal AverrlkO 

1da Dabi ılye Nıızırı oldu, l\rf1"ci 1rab~ne- P, yu'lltııuılc. sııcl11rını onun e:öt,ü·.- tt•
•taııbul gaıeteleli •ıin vaatlnin.Jen bult hlr köy!ünlln < ğ'u fdl. Reserabva- sini 1921) Ni•aıuı da t~aıı dti Mevki yıy. rak oJlun "-"aı11nım vecdıi bti~rnk. 
~e~Jedik ld aklı eren muharıirlerJen titt 1863 de dotronştu. Salı ırıat mah•lli htldara ıraçer ftÇmt z Jnl•lıobat Y•P· lçlr.de di. l~)eblL>r. .. Atı ncu,d• o 

Yugoslavyeda petrol 
Bd~n.t, 11 - Sl•ndard 011 tlrkett. 

Y ıı.ı~~ıcı.. yetut J.ıc~ıol ara•ık fç'n Yu
l~nıav hUl t1 et n:!rn i:nli)aı al~ııur. 

Neyin ifıası? hirkaç kişi' bu havali ye göndersinler. baaı idi, ~aba H~rbl Umumide Geııe- t ırdı ve bunhPa fevi al Adı bilytık bir güı.ıe1 7 . . . 

Al h'"k" t' d.. fL- ral ıtıtbrs'nl htt'z lôi Ram 'rya hali: rnuıaU~rlvıt huandı. 1S21 Kanunltnb ' 1 A~k. tab ·! fcıman culcm'y:ı. G .. ;ç ( 1.1',aıalıı.alcd•n_ d•va•) 
man u uaı~ ı unya e ıs arı - '-il <' 1 1ı; bl . ~ 1 b b d r • ttııı . , . . k . . parthi:ıl kormu~·u Mareıal Roman~ada llııde fktl ,"ar l!'f'Vı. n m ay:ı !ı. 1926 ·ız, ı ı n rn f'l"l tn asın an ıı rı 

t tnı.yesıoe havadıs ver~:. ıçıo, H :rbl U: u-tt cıra• ı · da Te barbdcl! Maıt:nda QçQreü k.ablıı.u·nı t~ık.ll t ttl. alar.lr btr 11tyar~t ~Orü hayıl~an"ye ttldı Ava,a\ k~marR•ın·1'~.l~i mliuliertt--
~ ltctk gaıeh.cilcre 250 kışılık yeı ııor.ra çok mu~rm roller 07naat'J '8 1927 M ıJllJDda t krar Bttvtkl'etl ter )'Of vo ktm•n çallD v.rtU?ı Ue ro·o, ler, !tılbil kurhran t·ş~bbti,e f5nk 
t ''~rlıyor. Yetmiş gazeltci bu dave· hDyllk tir ıöhu.t k~ıan:ımıı. l.:.ıttl. ınek istiyor. olduğu ef.e•miyetin verildiğini r5s-
t icabet ediyor, fakat bun lana için- Türen harp ııkıdeaaeılnde tahılUnl U uulbten itibaren General A Ye· M .. h. ll 41w Lıtbc:ı veıh o ıar : terdiği kadar sulh h1Jinin c!cvam ve 

de bir tane Türk yoktur. yartıktan a'inra Berlln At•etımlllterll- reıko dJba ıdı.tn bir hayat ıilraı•te -- Sen1 b'r geı ç k.z ıcörroJk is ti iatıkrar Şl'rllarıoın ne ~ureUe ho;zır· 
. tine tayf" ed•lwls ve 1914 d•n ene) bııtladı. Mebuı oldu, ay1n lnh*ına lf"· l yor. 1 - - t · · h k 

t'k Ara sıra, aazetelerde karılerden üç defa H.ırblye Naz rJıtl•e tınlf edil· çhdl 1931 d• Mar.-eıllık ıU.tbeaiol aldı.' Uıun •~rıettr nrf nda eıl do9tu ta an:- c •il mese esanı:ı ~r esin ba~lıc.t 
kı· lyet ederler. Birçok liaan bilen mfıtl . o çen Şu~at uyloda Kral Kaıol ea-,rıfmdıo da ihmal edilerek onntulan bu endiıesi olc'uğunu da iıl-at ediyor. 

1 
t.llltelerl ecnebi gazetesi okudukları 1916 da Krayovadı ff•lııcl Kolordu kl BtfTCk.llleıd-,n mGterkkll kabfnutnl xavallnun. kalbi oynayo•. Ac,ba l-u rırıç Bir dosya evrak mahıeniııe aLlm..f· 
Çıaı adeta kozmopoliolikle itt\bam Kumandanhtun ifa ,dfyodu. Halk art• yaptıtı zaman Ml npl lu kab!nede kıı klmdır? Kalkıyor zlyareı odaauıı il tın Fakat herkew maıasuuu üıhm· 
'derler. Fakat şu mUoasebetle gö· nndı yı•ao yavı~ büyOyto bir ıöhtet D:vlet Nazırı olarak .bulunuyordu_ Oe dl.yor. Köşe<l•, •üzal, çok ın:ıol bit kız, de D&Üla1'ere ve halledilmesi Jizıın 
t6tdu k' e· b. t . ·ı b' kaıanıyordu ne bn ııraJa·d• S · llaoat mrclfsl aırlı· R}al.tll hcyellanla kııvıvı f0Zftlfyor. t~- aeleo bir ıürll mesele doıya.tı •ar. 
ailal ı: ır e~n~ 1 gaze eıı ı '\ ı· Bu şöbr~tl 1917 Tımmoı ve Ağ1Jıt· ıtına s•çt•m'ştl. • 11 glren mabhlrııa bakma7or bile. G!~- • 
k,d ıaıe~eleıımız arasıod~ d~glar ıoq ""lımnda Makenzen orbulerına kar· Son ıras antarda tebUutt btr kı'p dtyın: Bu meseleler cibanşDmul menfaat 
d •r fark var. Mesela Parıs Suvar- şı kaz ır.dılı iki bf1yük . zaferle bütiln h••tılıl}ma lu'ulmuıtu. Son .,.ıamn - Bllyan, dfro·, işte arıdıf"n 7 mücadelelerine taalluk ·etmekte. her 
k' vukuatı, piaikolojik feferrüa 1 ına Bonıanpyı t"ttD. kıırnen lcalyada k11aın Ataıoyadı fi· nııbktl.n 1 biri . A .. ruva ve cihan au.lbu talibini 
&~~ar adım a~ıma takipvediyor~uaiu2. 9 :;-uhal 1!l ı~ rlııı Brat a o kablııe çl~dlktH ıonra ~lr kaç hatıa effel 65 ilk ihtiyar muhatabının yüıürıd• b1his mevzuu c J, c~ . l:ıuhraılanma 
h ~ıın gazetenın karşılıgnıda JSP, o •lnlıı iısııl. s ııdıın rnnra G ıM:ral Avı· Buknıe dOnmUıtu. Bıa sırada bir za. g-aılp bir IDkleann dolaıblanı b's itdl! or, islidathrına sahip bulunmaktadır • 
t ''•. dhJeri gazeteye yerle~tiren!eriıı rr ~ko füı~ 1t k.l ıl t 1 i",ıı 1 dl. Merkı ı\ lürna onu b ' J&tlan hDabCtUn a~ırdl. kız afallıyor: h ccSu h için sulb» veya «btr n~ paba-
qld i Jı - Ben er sabah şu iiçll rcü p~r-
b· ıseyi anlayıp anlamadıkJarından Anu ; a rl ''Jetle ı ıı~ 131'p. " 1 ılhunu 'D· •ı • maklıklarıo arraaında keman çrlan mıh sına olursa olsun "sulhı. d · ğil,, aiUet-

Ue şüplieye varıyorsu tı ut. ul•y n cıôıır. 1! · M•tl· l 9 ~ d: 8af'9· ngı ız ktlmu fst1101um, dl e cev• vul --r. inin elbirJiğioioi temin edcnvemen-
Qı. b• k . kAleıt"n ll\'rılrlı. h k cJ [ f b yl p y 

" 11uyucusuna ızm r l etme ıste· O ı l.l it" G.. l Averu- Ü U" m ar arı - ıte o ıalm. . faatler ihengiodeo doğan ıçıı\h aaye· 
ıeıa g t 'lk . l k h d' l ar ı en ı "'ıareıı rerıı h·f11I de ıuın1orlar GJ • k h . , • 
t' aze e, 1 11 o ara avcl ıse· k.o as\-nıltk me~l e~tn ı filen tı · atm'f ve , · ç ıın - ıne varmak linmdır. Hükümlerde 1 •akt" d t' f - ' d A • L •d • yalı bul•nıyır. Karşısında yOıü lcır ,. • . . .. ' h ID .c y~ ış ı~ınege mt c lUr ur. kendisini !a'T111mUe ılyıutl' h.ıırctmlıtl. merı11ava gı l"OT mıı saçları dOkülmü ' vacudu "k acc!c etmcks zım hadiselerin ve bil-

avadtslerı kalıte b ·k mından da 'J 'J , G ço mOş b 'h · ı · · · ı · fl '-lik . . . • . . . L'>ndra, 11 - lnılllz Kıal ve Kra· bir ihtiyar var. lhUyur ltc ıübell bir assa ;.ı oıyet cııo yem ınıuıa arıDI 
~lb em111el ktlmak uı t c '1urıyelındcdır. dugu gıbı, bugiln orta Avrupa mese- llçealnla Kanadaya yapaea~t•r• seyaha- kutltu". Su\uluhayall aohyor, Gcrç kıt bekliyellm. 
lal trikacla artistlerle mülakat yap· lesinde de çeşıt çeşit menbalardan tın proıram• yakıııda ıu şredll< cekılr. aOıtül vnıyettın kDrlarm•k. Jbım ı 
ıe;". için fedaklrhk yapabilen gaze- gelen, gayri muntazam havadislerle Kral ve Kratlç•ıılo Kanad dan ıon: - Matmaıel, diyor, bir yanbılık 

trın, bir harp arefesinde ciddi me- iktifa etmek mecburiyetinde kalıyo- ra, blrlttlk Amerlrayı riyarıt clmeluı 1 oıac•lr... Hısya'hlrd: yaşıtt ğıaaı te 
"itlere pna vermek i~tememeleri ruz. Ve itiraf edelim ki, ıazeteleri- de kuvvetli bir ıhtlmal dablllndedlr.

1 
manoı ile knr,ırız1a gördoeuc. üı lbtl· 

:1olruı . rv t H be . . b d'd k. d l ki d Blrletlk AmMtka11 son data oler.tk ı'· yar aynı klmselerdtr. Şımdı hayal llı· 
~bia~ 'ı.ayanı udıg~ap ır •. da 

1
t md 111~ u va 1 e dı :.Z!°n u arın an yarc.t tdH loıl!lı Kr.dı 71clh;.c! Jı:~v&ıd mlnden, bakla at llımlnt fatlkal ıtUll· 

~e, plDfl 6;tl1m11m • o. • .. k memıau ........ IJI, ... ,,,D mOtH11tl'finlt d•fH 111? 
·~ 

F. R. AT.AY 

B • l b l u gece «.s lan uı" 

.lcuneıl nöbetcidlr 



HAYAT VB SIHHAT 

Yıldızlar ve insanlar 
HoUvud'Jıkl mfşbur yıldızların da BuıOıık.il dnıllnüş\ere aö·e, sadece 

baJ&l •• ııbıtlı münaaebıtlerf, şüphesiz, bizim yeryQzOnde ye insan cemiyetleri 
pık ook olmakla beraber, ılmdlll~ niye· aruında deaıı bntün kaloııtta h .. r fey 
Um i'ÖkJDıündekl yıldızlarla fnaanlarla blrb~rlne bağlıdır. KAlnatın bir tarafınna 
miiJıBBebetlerlni ıöylemt k lr. Zıtea alnı- çıkaa en kOfÜk bir ha 1ise onua her ta
•• 71ldıdarı t.ütüa ıene fçlnde ın de· rafına tulr eder. Her bartlsenlo sebep· 
v~mb aktüılit• olduğandan, ömı ü vefa lerl ve netleelerl vardır. lılm ıoı. gaye
ıdlntt, onlardan ıöz açmak 1çtn fı . sat sl de o sabeklerl ve net:c ,Jerl buluomak.
bır zaaıın ele l'eQer. Halb~k.l ötekl 111- tır. 
4ıı1arı rorıblımek lçlıı fÖkJUzünüa ge· Yıldız'ardan her birinin bfzlın llZllV· 

11lerl aıebhps z ve bulutıuz olması ıart- larımııdıın birine batı.im bu~andaltı, o
tır. Mehtıpl!I ırecelerln ukıtlerf belli •un b11telıklarına ıebe p olduğu fikri 
olsa d•, bu yll a-ökyl\ıü11ü bututıuz ırör· 10phe2iı saçmadır. Fabt pıldızlardan 
mek fırtıtı o kadar az çıkıyor ki .. her biri do2masl'e, bıtmaalle, hareketle-

Yıldızlarla lounlar arasında mUaa rlle bavaaın ı caklığına, rutabetlne. riiz 
11bet buluıdulu flkrlrıin pık eekl oldu- gftnnı, tazyilune, elektrlğ'ne ve dıha 
fana bilirsiniz. Neredtn Keldlllnf ve n•· ıbllemedlğlmlz şeylerine tealr eder. Bl2im 
... ,. rlltlğllll bilemiyın insan oalunun vücudumuz da bu tesirlerden ktırtuta
dttınnmly• daha yeni ba1lad1aı zamanda mazsa, meteorolojik tesirleri var demek· 
~ırl kıadlılylı ıokytızündeld yaldıılar tir, 
arasında m11ıuı1ebıt Earımakta oldutul Halbu~l rö'ıyUı.ündekl cisimlerden 
lcUhıdllcbfılr. i'ftneıln ısıklanndıın ve sıcakJığ'ındaıı 

Bu fli.tr hıklmUAe d .. rlrmlı ve Hun baıka reyonları bıılundugo gibi gökyil
aaırlerca ela ıürmütUl. Bskl mintcclm 

1 
zD.nde nereden sreldltleılnl hilemei\IRl

htklmlıre röre, kındllerloln .tlblrlle bir: mt• , fakat pek dnrfnlere kadar tesir et· 
kG9Q~ lltm (ınlkrokozmoı) olan lnnn tlklerln öğrendft!m'z kozm\kte bunlar da 

uoGu 

Türkiye iş Ban~ası 
1938 

KÜÇÜK ClRl HESAPLAR 
ikramı ye plA.nı 

4 adet 1000 llrahk - 4000 llrt 
3 • 600 • .f 008 » 

'' 

ı2 nJnl.Nct·ı·..:şıu.' tD38 

Gu 
farınızı kabul eder, 
IRMANIZI 

ütün Doğuya tanıtır 
G U,, büyOk bir 

eml ket parçasının 
r t rafında oku nan 

ir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan biitlin 

bir bOyük ilem (makroiımoı) olın ki- yardır. 
• 250 • ,000 » 

laatm bir mloyatOrfidür.' O .. un fçln bfr gün yıldızların da 16 

8ü7ük ll•aıde yedl osu otın Günıı· kendilerine mahsus reyonlar çıkardıkları :..!ı'l6 • L 100 760Q » 

4000 • 

mü:esseselerin gazetemiz vasıta
sile kendilerini bu geniş bölgeye 

• 
11, Ar n J11plter, Venüı, Satüm. Marı, vı onlar:a insanlar Uzerlne tellr etdkle-j 80 • 50 
Merkür y11cl11larıaa karşılık i1111aıa kal· rl aıılaşıhrsa o gün bu ye'nt k.e~fe ıaı- 200 • 
iti, beyni, karıcl~ırJ, ~breklıd, rYa1•1•, malıyız 884 • 

2.5 
• 

5000 • 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk. icabıdır: 

11fraıı n ık.clforl var.1ır. Do usuYlar
dın her b1rl o yedi ııastın birine bı ğ· 
lı te dl•• orıun tufrl 1ltındadır. 

FJı11olojl aÖJl• yıldızlar• battı O• 

Hitler yeni bir 
nutuk söyledi · luaoı tedavi uıulüıün de ı•ne onlara 

'•lh olmaeı ftıphuladf Oadan dol1711 

a111li kuacller lı11taıa&ına iyi relteık (Baıtarafı 1 incide) 

• 
_, 28600. 

Kuraları ı Mart, 1 Haziran, 1 lf· 
lal, 1 Birinci klnnn tarihinde çekilecektir. 

1 En az elli lira mıvduıh bolonH b•· 
~ıplaı karaları dahil edllectklerdlr. 

(No. 478) 

DOÖU 
lLAN TARiFESi 

ANLARINIZI 
1 

Doğrudan doğruya 
elaa hfndlbıJI hrlarda mutlaka Marı oldo~umdın dolayı ço'r mesu~uın. 
11l•ııının rOk70:1Dnd• &Orttadültt uman Bo hususta bana blJbassa yardımı 
toplamak llzımdı. ÇOnkü karaciğere hıa- dokunan Düçe'ye ne kadar medyun şQk· 
talık veren Jüpiter yıld111da:-. Marı yıldı· ran oldu4amuzu Eöylemete lüzum yok· 
11 da onun •• blytı.k diişmuıdır. Dit· tur. Bu borcumuzu pek yakında elbette s inci sahlfde aallal 25 kurut 
maaımızıa dtışmanı bizim doltuıau o1ur, ö:le111oeğlz » 7 • • • 50 • 

ZET.EMiZE 
gönderiniz 

kald11fnc• ~Mart yıldız• da karıcller Ç('koslo,•akyada bJr Alman 6 • • • 75 • ınunnıııınıııının 
hutabtıı• kartı bhıdlbıJl blıı lllt 1•· partısı daha s • • • ıoo ,. -----------------
par... Pıağ 11 - Evvelce lıı~vedllmlı O· 4 it • • ıso • Er u s t Al k . d n 

lafllla fikirler, d•dlnlı. IJOpheatı. lan karpatlar Alman partlal, hüitlmetln B • • • 200 • ~Uf ffi a lil ffia QffilSYOilUil arf usııll' 
Oaun lçla o 11oma flldrlerla dıhı Uerl· mQ11adeılle yeniden teıekkül etmfı H 11 • • • 250 1t 1 - 1·. zumm garohoıuıl'ln fbtlyacı lçla 30 b!n kilo plrfncln papalı ıa 
ıliıc altalyıcıttm. Bııün o ıapıa flklr· derhal faaliyete ieçmfttlr. 1 • ,. • 400 • le satm alı 1acakdar. tabmfn b dell 6750 lira ilk tem•natı 50!3 lira 25 tanııtııt· d• 
len ne htklmler inanır, ae de hekim Polon1a arazisi de işgal edildi ıı• L LI 1 DO"ıU G 2 - Şartaam•si E•zurnmda levazım amir \lğlniekl satın alma t-om'syoJl 11ıı / e1n Terece.. .. mıe er \.., aze- 1 olmıyınktar.b d d , ldJ 

1 1 1 1 
Varıo1vda 11 -

1 
Polonya kıtaları Çek- tul idare MD.dürltıAüne mlllacut etme· g-öı üleblllr. ıııı• 

1 
Fı •t 1111 an o ayı yı ı ar• n· erden lst r at ıdl en araz'yl tıımamlte • 3 - Erslltmesl 24 10 93~ pazarteıt gQnü saut ıı d.) El'zurumdt sahP 11 

1Ular aruıada mtln111lMtln keallmlı ol· ltıal etmto ve yen' Çsk sınırlarına var· lldlrler. Devamlı Ulalar için buaull ta- komlsyonnnda 3 apılacaktır. f 
dutıma htlk•ıt.mımılldlr. E•kl müaec· mıı bulnDmakhdırlar. rlte tatbik edilir. 4 - Tek.lıf mektup'an ihale aün ve saa'ıııdan bir saat evvıl komlsyoıı ~' ı 
cim hıklalertn ileri ıürdülderl mOna11bet· - İbtlyat ordusunun kadrosu 19 Kırmızılı lllnlarda tarife bir 1 il • 
lar u9mı oln da Batlam1os ve Kepler fırkaya c kanlmııtır. Bunun dokuz tııka· tu!aılle alınır. 

111 8 kanlığ'ına verHmfş olacaktır. lf' 
flbl ••ilam ıiQflnftflO , poıltlf ~llmlırln aı her hangi bir vaztyet karıısında der· 5 - K!!nunen verilmesi lcabeden vesaik.in tdi:llf msktupta:ile blrlfkt• ~o: 
dedikleri yabana ahlamu. Onlu da yıl·ı hııl muvazzaf ordu ile blrllkte çalııa~l- Adreı deRlıtlrmck 25- kuratlak üo· yonuna varllmlı olm11hdır. ( No. 88) ~ 
tlııdarla fı1aalır ıra11nda mtınasebetler ltctk ıurette tetkllltlandırılmııtır. Uç rote tabidir. E l d d 
bulua•utanll ıOylıalılerdl, B\I BlÜIUH · farka tamımlle motorlu edllml4tlr. İid DO~U Abona tarifeli rzurum vi ayet aimi encümenin el\,,. 
~tler m\lntcclm heklmluln ıOyledllderll fırka mo! örlü ve her an seyyar fırkadır. l Pasinler kua•ında huaust ldvenfn ıabstyetl ma~Hlyeal namına taput• 061 

tuıdı olm111 da mOn111betln ~ulundu D'aerbeıfnk.adabava .-uvvetlerlmüdafaa Sıneıııı 12 Lira ı Stııbahn kô)iınde Ma1111tır vakfından '000 lira muhammen bedıtıl blJl r' 
ıuu kabul ıtmık ll11mCır. k11mına tefrik edllmfştlr. Alb a7b4ı 7 • nümlUk arazi ile a kiz dönümden ibaret bir çayırın 5 10 938 rllnUadea'tt1"'1n· 

Uo aylıaı 4 • 1S gün müddetle sçı" arbrmaya kanulmuştnr. Bunun lhalııt 2 L-10 938 Cutıı!'l et'' 

Posta günleri 
Ankara • lıtanbul Posta tarifeleri 

Gldft 
P111r 
!ali 
Ptrflmb• , 

ı?aaar 

b 
Cumı 

Cuawtılf 
lah 

Sut Gellı 

1~ Cumarteal 
11 Pazarteıl 

ti Pııembır 

Kars· Aarı postaları 
11. ıs Pazar 

18 • 18 Sah 
11 • 13 Perıembe 

Oltu· Tortum postaları 
10 
7 

Çat post sı 

Pazar 

Carıamba 

Saat 
'1 • 30 

14 - 30 
1,. 30 

18 . 17 

13 • 17 

13 - 17 

15 

Blr •Jlılı 1 ı.SO • nü vilayet daimi eııoll'Denlndt yapılacaktır. Mııvakkat tımlnah 300 Uradlt· ~ 4 
ECNEBi MEMLELEKETLER iÇiN ti anlam.ık lıteyon tallp!erlo encıımen kalemlne müracaat etmeleri. \.N1.,V 

Seaellfl ı 2-t Lira E 
Altı a11ı1ı : 14 • rzincan eksiltme komisyonundan 1~r' . 
Hususi ilanlar için ayrı ·1 - Erz'ncan Aı. Sa. Al, Ko. dan 130 bin kilo fabrika unu kapıılı 

uıullle satın alınacaktır. 

tarife tatbikedilir. 2 - Mvhammen bedeli yirmi blr bin dört yüz elll Ilradır. 
3 - t k teminatı bin alh yDz sekiz lira yetmtı beş kuau1tur. ,,t~ 
4 - Kapıdı zarfla 11ksUtm1!11I 24 10·938 P"zıutesf giinn saat 16 da ttl01 

alma komfsyonunda yapılacalhr. ·e~I· 
5 - Şartnameyi görmek lıleyenlcr her rün Ko. dan paruız olarak iö 

lirler. ı ı~' 
6 - lıtoklller tekllt mei'tuplarını ihale ıün ve saatından bir saat •"'ft "'r 

Hayran sallık nfzamoamasfnln mez- kadar 2·Uı 0 No. lu Art. Ecst. kanununun 32 el maddeıılndetl esasata nygıll' 1ı.J 
bahalara alt faslında kurban bayramın- ral: tüm satın alma komtsyonuıa vermiş uya postaya verlla:ıfş olacaktardıt· 
da kurbanlık hayvanlardan baıka mez- tada g-eclkmeal kabuledllmez. ı~f 

Erzurum Mezbaha 
Müdüriyetinden 

bahanın ıevd yerlerde zephlyetln mem- 7 - Kanunun emrettlğl vesikaları ihale gün ve 11at11adı lıtek.ıller k.O~ 
b 1 

• na iöıtermeye mecburdurlar. ( No. 93) 4-· ./ 
nu u urıması H mezbahası olan yer- =-""" 
ıerd• mezbaha haıiclode et keatlğl aablt Agv rı Sv.Tüm Satınalma 
olanlar hakkında umurü belediyeye aft 

C••artul 9 Camı ı• ahkamı ceıalye hakkındaki ~86 aayılı Komisyonundan : 
Poıtaların hareketi Kars tren postalarını takip edecek k.t anbuknlunlbbelo'ncl l mlladdc,ıld bukmüııün 1 - Karak.öse Birliklerinin ihtiyacı fç1n 3400 kilo ~abun ahnaoıkbf· jf:ı 

il ( 
. . . at , c et ne ~ d ecEğ r. en mevsim k ,1 · tllf ahval dO}&)'ll 8 saat 21) raddelerıne kadar ITIİIZ8r ede- ltlb il h t r d k Ik I e 8• tmeye konulmu~tur. Tahmin bcd 'll 1700 lira il~ teminatı 127 Ura 5 ı k.~ ~o 

• ar e eş 18 ara ın an avurma 1 0 a · 2 Elc~Utmesf 26·10 938 Çarşınba g-Untı aaat 14 buçuk.da Karaköse lll~ 
cektir: . rak kesl!ecek hayvanların behemehal mılyonuı da ya pılacakdır. al 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ me~ahaya l'etlrlk~k muayeae elllil~ 3- Şartnam~~veev~fı ko~l~onda iörruehlfu. lı~kll~rln me•il' g 

Erzurum Vilayet Daimi Encümeninden dhtea sonra mez'lahi!da kestirmeleri ilk temlr.atlarl1lc komisyona müracaatları. ( No'. Hl ) 4~ 
.
1 1 1 llAD olur ur. ( No. 79) 2-2 -- E - Vil... M tb d 

Hoıaıt ldartJI alt Uıoa ay ır depoıunda bakı mııkta olan damız ık a~ aır ve rzuııım ayet 8 88SID 8 --~-
aırkepltrln 938 Jıh yem lbtly19ları olan 18000 ktlo arpa 20000 kl!o ot 150l0 ıı.Uo ku· ,J

1 

ru yoall Y1 1100 kilo ıuıQaın 2, • 9 · 988 iDnü11den itibaren 15 gün mUddetle Başhk, Duvar vo EHIAnları, Deıtor, Faıura, makbuz, Get~ 1 
qıt ıkllltaıyı konu\muı ve iHete lledı dört defa •llh edUmlt ve gelen istekli· S .b'p Ye Batmnharrlr Kartvizit, A.mole karaesl, Evrakkalemlorl, Muhasebel Hus11••~, 
l11ln r•Jlf tlaUanaı •oktan rOrdCkleılndın talip olmamalan yüzünden lhıle C!İ H -'il Rı\ R \N ve aflalara atı Bllf.lmum Evrakı Matbua, Kitab, Ehıt1eıııatJ) 
•ilddıtl 7 • 16 · 918 rttntladen itibaren on iÜn daha uzatılmııtır. Ve bunan lba- Umumı .,eırlyatı ldueden yad iti rl Sıhhat ve Hüviyet Cüzdanları 
ı..ı 1810·981ıah111Dt1 Hlt ıs d• vilayet ıncümınfnde yapılacaktır. Muvakkat · l\lüdüı·ü: İzzet Ulı..LİÇAY ucuz ve NEFiS BiR SURETTE TABl 
te.tuta il llıa,.r tualtl ulaaık lıttrıa tallplerla ıncümın kalemine mtıradaat hff • • • Hariç Vfl~yetlerdon göndcrllecak siparlJ16r aiiraııo_~hz_ar ~!-1 

ıltrf ' ( No. 98) lka.ddı 1 VH 'nooo J llu••••• . . . Adrstt: Br~arµ•. v11ı11•t Jlatbaa•ı ------~--


