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BlRlNCl TEŞRiN 1938 

... nn 1'Q Qölb 1 D00U .8aaımeY! 

. 1 
SAYI: 2'27 

r, rt ld~n maad• hergtln çılcu 
~ P. Jl.Sı her ')erde r> kUl'u~tuı 

; •,sru 

KANTON DÜŞTÜ, ŞEHiR V ANIV 
Japon siyasi mahafilinde İngiltere ve Fransayı şiddetle 

tehdit edici sözler sarf edilmektedir · 

R 

Er zurumda bir 
memurlar istihlak 
kooperatifine 
ihtiyaç var 1 

1 Atatürkün sıhhatları l 
Günlük tebliğ ne,rine lüzum kalmad1: 

Japon ordusu Kanton 
şehrine de gir 

Yurdun •erkeılere uzak yerlerin
de ha•ayici zaruriye llıerlne it yapan 
lıimıelerin ekHriyetJe halkın Ye .. iJ. 
haaıa •emurlar ıınıfmm zarardide 
0Jma1111a Hbebiyet yerdikleri inklr 

İıtubul, 22 ( A. A. ) - Ri
yaseti Ctlmlmr Umumi Kltipli
ğiaden: 

det etaiıtir. G6al6k teblii ner 
rine lüzum kalmamııtır. 

Şehirdeki resmi makamlarla halktan dört 
yüz bin kişi Kantondan ayrıldı 

edilmez bir hakikatbr. 

1 - Rei.sicOmlıur Atatü,kln 
1Jh~i vaziyetleri hakkında mlda
vi Ye müıavir ta.ipleri tarafm· 
dan bu akıam saat 20 de veri· 
len rapor ikinci maddededir. 

2 - Bir haf ta evvel zuhur 
eden Arazlar tamımile geçmittir. 
Nabıı muntazam, kuvvetli 80, 
teneff6ı 19, hararet dereceıi 
36,8 dir. 

Hutalık normal Hyrine av-

MtıJavi doktorlar: 

Profesör doktor Ömer İrdel, 
Profes&r doktor M. Kemal Öke, 
doktor Nihat Reıat Bolıer. 

Müıavir do'lıtorlar: 

P10fesör doktor Akil Muhtar 
Ö.ıdea, profesör dektor Hayrul
lah, profesör doktor Sü
reyya Hidayet Serter, doktor 
Abravaya Marmaralı, doktor 
Meh•et Kamil B•rk. 

To·,yo 23 - Japrın ordusu kanton 
ıehrhıfn ye clJarının ruallnl temam)•· 
mıı bulnnmak.hıdır. ' 

.Japonlar kanton "Varuşlarında 

TicaretJeriaia mikya11 kGçGk ol
duiu için dnirde1a ziyade fiatı art
bn1ak ıuretil• keadllerioe menfaat 
temin eden klçGk tüccarlar, bakkal· 
lu, kuaaçlan maqlarıoın au•utlUDU 
q•ayaa me•urlann, ıubayların ıe
ıiameaini bllyllk bir ıtçllite atıyor· 
lar. ----------------------------------------~----------~ 

To ~yo 23 - Dömct ı jaası blıolrl· 

yor : Katonı yürlmek Uzere karaya çı· 
karıl mı ı olıo J ıpon aaketl•? f ıtthrin 

u nı\arına kadar gclır.1~ erdir. lılt ıhraç 
aoklaaının ılmaUııdc Balı Jg koyuna ye· 
nlden lbrao harekatı yepılmıktıdır. J a· 
poa tayyırcl&rl <: lllllerln kullanabilecek· 
lırl dcmlryollarının la nlblne devam ıdl· 
7orlar. 

Halbuki ulak llir orıaaiuıyo• 
bltlla bu aüıkllleri yeaecek, ııeçi
•i kolaylaıbracak, her türlü lhti· 
yaçlan• temini imklnlaruaı itahıede
cektlr. 

Bilhuıa Erzurum fibi, aeaur •• 
ıubaylann mllteklıif bir şekilde bu
luadukları yerlerde bunların bir ara· 

Almanlar şimdi Litvan
yaya hücuma başladılar 

~ehlr Jıo~atıldı 

Katoa 23 - Vıllyet ve belediye trş 
kl•ltınıu NlyoDI' Yene nakli lkmıl edil· 
mlıtlr. Dört yQı bin kf~I şehri tahliye 

•tmlt~lr. Su•'aın şlma\lnde toplanan elU 
Japon hup reınid lnellır lrmaıına 

doğ u llerllemektedlr. Japonların Tan -

ya ııelaeleri ve bir iatUıllk koope
ratifi teaiı etmeleri itten bile dıtil· 
dir. luaun için her •••urun koope- f 
ratlfe muayyen kllçlik bir sermaye 
ile lüueclar olmaıı ve ekmek, et, 'J 

yai, •ahrukat ııibl en zarurt ihtiyaç 
•achlelerinden baılanarak, en hurda 
teferrlatına kadar ifl büylltmefıe 
klfi ıelecektir. Erzuna•da ıl•dlye 
kadar blyle bir teaiı yapılmamıt 
olmaııaın tek sebe\ai böyle bir fikrin 
ortaya ablmamıı olmasınfladar. Yok
ıa, aynı ihtiyaçlar karıısında birle
ı•n ye aym pahalılık Hbeplerindea 
•uatarip olan meaur1ar111 bu •enu
da bir araya ı•tirilmtsi iıten bile 
deiiltllr. 

Oradaki Almanlar son derece tazyik ~;~~:,::~~o~~r ihıaç hatelı.itı yap,cak· 

1 d b 1 ı 
Çlnllleı· çcklli7or Hindi çillide rlioarlsra. yopr~lmllln 

• tın A Ü liDIYOT &fmJŞ Toiyo 23 - Çin lı tlan YaniÇI afişlerle llalk !ayak/mu davet ediliyor 

tehl•lırfnln bilyük bir kıımı partlar oepheslnde umumt bir rlcat hatlndıdfr• Kunton atı·şler içinde 
menıopturlar. B1zlaı anu n irademize Japon tayy1relcrl Çin kunetlerlnl ••· ı L?ııdra 2

4 (AA J - H >ytcr aja1111. 
muballf Jolarak ve hak.Ik.atı kileblle tat· t dl b b d t ~t dl 1 ııın Honkonden blldlılld!Qhıc gö e: kaa· a ema Jla om ar ıman e mea. t r er. ( A rl>u· 1l nr.ıı,-.fi•) 

Ut ederek, basılın ,benim ve partimin 
Al11sı Fraesadan ayırmak lıte .. ltfmlzl 
iddia ıdc rlerae, dotrudın doıruya Al· 
manyaya ea fellketll neticeleri ola bile· 
cık deliller ve iddialar temin etmf ı olur 
lar. 

Bfııat allkadaıiarın bHe hıllıdllmlf 
( Arioı 31nC"ül• ) 

F'IKRAı 

Sanatkarın paltosu 
G6slülılerini •ol •lile alnına 

Jofru itti: 
- Yirmi aenedir bu mHl•I• 

_..,,.... 

Enuruula teaİ.I edilecek bir 
IDe•urin istihlik kooperatifiain bir 
çok bakımlardan faydası olacaktır. emele veriyorum. Er~urumun ıu 
E 

Artılı slyaıt hagatt•n bilıblltDn aünlerinde 11rtıma aivecelı bir pal· 
Yvell, oradan piyasada meYcut çekiltll~lni ıövlıyen cdl Çdoslouakya o •., Söu11et • Manço hududunda bir Demiryolu · 

~~ardu d~a~ kd~~ m~ ~m~nW ~·~•~q ~mb~y~ •.. ~-~~dw~~---------------------------
tedarik etmek kabil olacaktır. İkinci Berlla, 22 - Gnatelcr, Lltnnyı bine atı•: BÜYÜK RÖPORTAJ 
Ye en mlhim nokta burada satıla- bükQmetlnln yeıllcrıabnı, _bllilaua Utnn• - lıte, dedi, bütün .ervetim ••. · 
cak havay1cı zaruriye maddeleri dı- yadaki Almanlara kartı takındıtı tavır Dörde kat[o,,mıı iki yeıil kdfıt •. ; 
ıarda hiç bir tüccarın ıatamıyacaiı le hareketi tlddetlı tenkit ıden neırl· Düıündüm ve içim burkuldu O 
kadar ucus olacaktır. Kooperatif aa- yattı bulaamık.tıdıılar. hdld lıenuıuyor, falıat ben dinle-
tlf}anada az bir kir beıaplayauk, Alsaı - Loreıı mes.lest de yemiyorum artık. 1 

•• fiab yllk11ltmektea aiyade devir kurcalamyor Etrafına toplanan lıalabolılr bir 

DOGU SINIRLA 1 
BiR GEZiNTi 

D 

lzeriadea kuaaaaj'l kentliaiae pren- Pırlı, 23 - Alaaı · Lorın Jıılerlnl hallı lıiıtl .. ine ••nat sevlıi vermelt ' 

i 
"ttih d k . Bu tJ l ıdarıye mımur olu Bıınkll muavini . . ~·d· J, 1.. ? I Ü ı p ı ıı e ece tir. ıure e e - Kıall Şotan Yu~an ' Hen aıbuıu Bar Ru· 'f'n uı men a a"! .,umu. . Yazan: Bahadır D LGER 

de edilecık olan klr hilHdarlar zt'dın çolt ehemmiyet verile• fU ••k· Ne yapalım lıı bu.. Halıılt.at acı\ 28 araııada ve me1ell iatibllk hiıbeti11- tuba almııtar: olılufu icada~ da •fılı. 1 
de teni etlilecelfn• ıöre ufak ... r «o~ ınn•en bert bazı mı~fellerln Tiırlc lıitltiirünün yfı1t .. ı;, ham· 1 Ka ğ 1 z m a n ba h çe 1 er ı· 
farkla ııen• ... urun yeya ıubayıa tıtvlkll• Fıınnda •• ccaebl memleket- le•inin ön •alında giden bu aıl•r~-
tıbiae d&a•llf olacakbr. lerdı Alaaa · Loreat alt muaakqalı •tı- lar, Türk cemiyetinin laenüs i•ten· insan flQCUklu1tıunda bu OahÇ lerı·n ara•ında 

Keoperatife Hrmaye olarak me- rlyata teaadtıf ıdlyorııı. lu Htrlyatla ıliti kadar ıelıctmiil etmemiı olu· '°' 5 ı;;, 
. iddia edfldltlne röre, lten Alsu - Lorı- . vaşesa k" l 9 lllurlanıa plise edecekleri para ea ıyf t F adau arnl•asıaı va -'.!manyaya ıunun ı•fırabını çekıyorlar. .ı , san 1 ne O Ur. 

bir İf menuuaa yatmlmıı olacak ve ;,:,d~~a~ııtıa ... ıaı lıtıyonaoıum. Falıat, Tür'lı mtn•vveri kadir- KaA1ıman ordu e'l•ln balkonunda Dı:bı ilk adımda Ka~ızmaaı lcıtıı 
herhaltle hiç bir ltaakanıa te•i• M11lde bfittta 7aptıklınıadın ıoıra ıina•tır. Sanatkdrın •anaıına hür- 1•9lrdlllmlz saatlerin hıtar11 nı ODulmak duyduğumuz 11mpıtl orada tesıdtıf lttt-

• 1 
ıw b. f • ktir Bu d d b . • ~ J L bılkl b•nlm lçtn b\o kab\l olmay!cıktır. l fm'z çok sıcıık. ornbttln tealrlerlle bir 

• •• yec•Jp ır aıı Yerec• . hu iftiraya karıı tld ette prot11to • •· met eımeııni. onun onunue, yü"· O.ada buiuoı n subaylarımız bizi aaml· kaı d•ha tezayüt tml~ oldu V k t . 
faizi butaraf etsek bile, memurua lun••I• bir ıeref •• nkar -.az:real lelik- lendili büylık i~timai va~ifenin 1 

yetin üttündı bir yakınlık Ilı kabul et çlyordu. g test &abıb erke~ :aı~!:k 
kooperatiften ilatiyaçlannı temin et· ki ıderlm . •n AIHı · Loreadı l•bıır kıymetini talıdir ed•rek, efilmesini tıler, beraber yıatk yedik. ve çeoltll mev· va yo'a çılcmak nırc'Ju iJetlnde ~dik Ôll· 
•11i haliade flattaa edeceii iıtifatl• eden •• afib~• ruıtılır ırupunun ılıa bilir. Ve 6ellıi hayatlarını Türki· zalardan ıaatlarca konuştuk. Eıkl hah de lQks ıambuı taşıyan bir r.atıı peılnı 
l•D• ık bn..-ı. olaukbr. ıt dlrekt6rttyua ve ATsaa . Lo~11ln on ede ıanat aftuna Feda edenlerin ralar, hup b{kiyelerl ıaatlaum111 aldı. takıldık ve oldukca uzun ~tr yoldan sı>a· 

P . ,.... . allı mebuıundaa dokuzunu aıneılndı Y . • Arada sırada akfslene• bir i'•moronda ra tek: katlı bir evln Onunda daıdak , 
Bu fıkre •e•urların tama•ıle teplayın ıly11I partlaln ııaetelerdıkl fek ve en htylık teHllı•ı rle budur. ın muı•ııa Tttık musık· .. ı pllklırı n din· o eeyl burada grç1reoekmlılı. 

( ..._, ı tınel6 J • tırc\lm1D1Jım AJDI zamanda At... ailn· Büacbr DÜLGER lıdfk. ( Ar•a•ı 2 incüle) 
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Büyük Röportajımız Kamyonetlere 
takılan çocuklar 

Trabzon-İran Transiti 
Doğu sın 1 

bir gez· 
rı 

• 
1 

Sarıkamışta bir çocuk 
hayni patlamak sureti!e 

Ne halde( ir? Nasıl tamir edıl. r? 
Nasıl muhafaza olunur? 

Öldü, ŞOf Öf beraat etti [Dünkü 11uıdan devam] 

1 
StrıkamıQ [ Haın•i] - Zıralı fO'ö· Şosenin mütemadi taırirlerl ı t ı t (Bq tarafı 1 lnctıe) - Bizim rmutlar o hdar iyi de· 1 d İ 

11 
Z 11 numa· men me v" emad tamirat tüyük bfr eb,mınlye 

O zamu Ka1tızmanda elektılk mev- ğ'l~i· S':rl~kfkr b•rt!alde datta mfıkcım-ı' Oamadn lkarf'tslnke •e taran!n -kl" ola ma.ballt vnlyetlere göre muhtelit .. ,u. ' ıkt1s9p tdtr Kar su'uının ıose kütle· 
a 1 1 1 raıın a ayı amyone yas yu " il olan teknik bir ittir. t kbıharda g i zu- 'sine nntazfle Qose küfesi z yıflama~ t• 

oat elmımaaının n e kadar büyük bir ek- me d r. _ rak Kus~an s,rıkım•ıı gelirken belt'di AbJ d!k ı ı v 
ı•tUk oldr6t•nun farkını vnrdım. Bütün Bu_ seter Bay Mu~anın yuzDnde bir· "'d t d lnhtıarlar ldueılle dlı- g n yamaç ara miudı t k ı s mlıuın , olduğu gibi bu mevsimde ka.myonlar ıı 

r c dd ı ı k tebe ıum yayıldı ve t l'ı z.feıl elde et- ye ca .1 can ~ da ıel tealrlle h •ndekler, thler tahribata t '! kerıcklerfne teıkdık'arı zlDc rlu ~ose 
aokaklar kapkarr.nhk.. . a o er a e ~·k 1 in adeta 1 tlba ile konuşmığı p ~nser binaları arasında yol' O:zerlnde Ö· maraz bu,ordııau a-lbl buı z 1ı1anlarda ' taılarırı t öker K: rarın erime me,s!· 
narlınaa tllillmlı olan •l•tlar bu _ k~- ba la"~. t öıımeçık.an on yışlarında~l C~ma\ adlı ço JÜzlercı:! malremlk!p teruaObat yol üz~· !minde yol ac,lo &OftrO.lelü 

0 
lbl bani 

ranlık içinde b1ıer heyiıla gibi gOruau· ı ' _:_ BJz burada llek td yetlıtlrlyoroz. cuıu ç'ğ aememek için şoför dlrekslyon rine relnek teı'ı ı'dlti ıııbtaa uarı tır. loıan ıose yontuları d~ kı~mag taş'a tı· 
1erlır. Ve laıaaa •d~tı bir korku ürper· Bakın fU re f!l 1 te ~u bahçenin çlle~fn· yaparak kacmış ve derhal flrfD de yap Bu hııldo tamirat posta'a ·ı teksif edfü- mir edilir 
mHl verl1orlar. ltılıı ı de bu üıperme ııe, d en a ılmı ~\, .. 'Hele ka ısılırımı zın yen· m•ş ise de kazanın önnce g-•çemem'ştlr rek g-ec ~H gündüzlü oalışaıalarla nihayet Otomobll tıatl~ na makadam şoıe 
Onflııdt dudut11moz eyin açıla~ deml~ mesı~/do !m· ·~lmaz . BI~ kı ık alın da Sal arka tekerlek çoeugun b ışını e~m't yirmi dört ıaatte yol temlzleDfp ı çılmak.- )erde ınütfmadl ıami t.lttn ba·ka tıali 
kap111ndaaloerl glrdlk.Mermerblrtııı bk Y f bty•iıaldşarı fırlatıaı, feelblr olam 1 tedır.füb .barda herıde•ıer ve ıhlerğla ksate ı i hll 't ~r 
ilk •.• Bize mlhmaadırhk edea ut aatda· a ın8.. il - - b \,.. liadlseal ve fakir bir ınaaın döğünOp hmfr "dllmekle beraor r karlann erime tcltın c~nsfne oeg;; ~ae ana teıa e ede 
ki alı o~ayı lıaret ederek . Bayuran oııra Y zumuze a..ıyor : 1 1 k l S k ş1 lan' ı 1 1 ~ 1 ' ş on sen 

1 · - Buraya ıoyle yazıtı ilk aylarında el aması 8 ~ı tı f ıan arı em 1 mevs met n e ıoıede has 1 olan çök üıı-1 blr bütün ıose arz nca • ı •ma taş k .. nuP 
dlJe rJ'::a ~f:te~d . d h ti 1 de d gelmeli ki meyv nla taın koJfint çıkara- yürekleri s ztamrştır. b l tUler kırma taıla mevzll yaaıatara tamir s\ıfndirlcnmek surc:tlte esaslı bmfr!t r.4 

1 
a ıa a ayre m .ı ndo blteslnfz ... Kfr8Z ile işe batları ı. Artık Eztıen çocu~ h•lPn RShr uôunan edlllr. f btlyıç ve zaru · t vardır Yani lrı şaıı lı 

•a kaldılı•ızı rlılememek icap • er. 1 t 11 Sarıkıım•şlı lsısaıını ofolluğudur luüz Yaz m~valınbde ve ıubıbıırc'a lca ıkmat ed'l 
1 

· 
11 

. . 1 -ı11 lılO.k ı d - ı bl salon piyano vfşnP, dat lı:ayııı, e mr, armut, f ta , d 1 d ,,1 C 1 _ ı m tı o an yo aıın ı.ı ı ba ı.ı 
emm• o1111m 1 r a va he , b'ıblrlr l takf eder Bizim bu- ve faktr bir enaunı 1 aru o e... 9ma bınB go·e me' z' f yamalar vr. h ndt k ve mubataza ve ldı mesl n:. ütcmadl tamir• t 

suadal' , haJıBJlll, blblotına kadl!r ne fs j y ' ~ hl bl pd ' . f ~ 1 sokaklarda lime, lime bir üat ile yatma- th ta111lrııtu;a dlkkııt f'dilmekle b.-rabcr tan başka htir sene d bt lif 
tıraenlz nr. Bir krnı·da b'zlm için ha- raaJ sene; ~r ç b,r ayın b ,Y"mın z I.::· yak dolııoır. Ve ııra sıra kamyonetlerin en mühim sathuı toıe ııat1ıır.dakl kuma kıstmla•ında yolu ~ey ;~pey mul 8

8
1 

aırlanmıı harye lalardakl tertıelı yatak maz, m~= dlııı 1 ~ I~ : ur.auçnuz .. 1 arkas 18 asıl rak bir mnddet gittikten taş'arır. sökülmest 'ç'n alınan tedbirlerdir n n loAk;t on-d bi 7 e~eb tt~um yes'ı 
lrtillerlnl rOrDnce lçl..ıden ilk gelen ar- - re a ~ ar:ş ırnld ~cu u- ı onrı atlamrk rlbl t~ h' lkell oyanları hl- Bonnn fçln kırraa taı faslı nllştt- ' tıımlrl lcab tf a :, ~ı° 8 ~ n e ; 1\, 
zu banları boımımak n kafımııı yas- ıumuzıin buraya g mem 1 0 uaumuza y~t edinmfı olmasından bıışından aü Oa rekle ı Jnln kumsuz kalm · maıııına itl nll ve T e rt~t t' r., opa • oçbll 
bl k k esefLeniyo·uz. ""I b ki 1 · ı a zon · ran rans t yollarında 

a oymamı : . - Bu tkadu esetlenr cek bir ııy birinde b01le bir kıza geçec & e e- o U'f'a•ak ıOzrir ve ıellQrln sftrük lediğl lş,er fenri ve mtntdzam surette e ı!· 
- Nı dersin NcJat ... Blı bu halde · d ll y ld .ellr l cııklu nrzda nlrdJ. Buıuola berabn bu ffıcl krzadan ve ot.1mobllleıfn savurup dağıtt Qı ku '.n maHadır Bu yol 'ar bat 

1 1 
~~de 

Kıç 1ılnl6k aeyıbatın to~unu bft~pr~llDI ' .:!ı~ · ·l!al~~I ::r~rl t•la9ı e~ers~'z. v~ yalnız tofOr mea'u\ d t tU, mütes~lsl~en yerine yeniden kum getirilerek döşenir . oldukla ı. gibi sent'dcn se:eye , tab:lsııl 
~•ıl•lsde tışıyoroz .• v aa p er r.e, ... bu a yardım etmek ister gibi masaya hep1mlz maddeten olmasa da manen fUp· Otom >bll tılı:erlek :er'nln şos• de ayni fmkalları n'sl.>eilnde yapılacak tamlr11l'll 
dıyıcekler ? hı:rmıt eden adamına emrediyor: be yok kl: Mesu.nz Suçlu, y~ro ıw ku·ıbl laLip etmeleri yolun çabuk bozul· da · a iyi haıe g-elecelltır 

- Hakkın var amma ... Ne yapalım· d )I rumlan bu gibi m11htacı bumaye çocuk- ı masına sebebfyet Terd'ğ 'nden btna ma· blR ŞEHADE r 
1 t bahta «biz har - Şu armuttan a kopar, fU g-e r ti ti k . . 

• itOt ya ar, yarın sa . elmas dan da rr Ur ayva dt topla erik ları kucaklayarak. çalııtırıp ye ş rm• ı nl o mak fçuı tekerlek lzle•I süpür- G.t fp tE>srıdtlftü • ki Yedlınn meo.11U 
zaman bu kadar k.Jrll d~tllfıuilr » dıye n • ' ' Jılnt bllmım ki, daha ne vakte kadar ge ile ve mütemadiyen izale edilir asıt dak.I tenkid in yı1z ld t 0~ hlblnd ıstı dile h: tı kopar... ? 1 1 . 1 ' ' ı zamana ç ıv n H r r · , . ihmal edeceıız · ınalatın muhıfnası fçtn de anroş· yakın bir ründe tranılt yolundan 

41
çe· 

Yorıunduk . NeJıdın söyledlklerA ak· Ncı sıl anlatmalı hl m .. yo.um. C nne · Kaza mabalUne gelen komser mua ·ı mınJa tahkimat ve t'erlvasyon gP>l tcd- lrek dafrel lntı hab'yealne tde!J bl: ıD'' 
bmıll 9ok munfik g-ellyordu. Soyunup tin o bin nim tile dolu balt9ıleıl oha vlal ve polis Maıtıafayı takiben Ctımhu- birlere mü aca.:. t edlllr buaumuzdan 17 Ağ t 9~8 d ı· 
yatılı uzan••lı en mtıoaalp bir hare-,1 olsa Ka~ zmatı ıı: kt' er karlar. olabilir. Ora rlyet mftddelumua hl Bay Eset gelmlı l Trault yolunda i.ı~ me ·siminde da dakl te'grat alı ,m,~:r ~s e ış•I 
kıt diye teılkkl t ttlk... da ne lstersenfz var. lr ko un uzanması ve tahkikata el koyarak mqhut suçtan imi tamirat poıtalarını n mütıfm v~zlfcsi ' Dört sıatte Trabzon'Jan Gdmilf'' 

Ôylt b_lr uyamut~ı ki ... E·teal aabııh 1 d~dakJamıızda bir meyvanın ~oyulmaı: evraklle birlikte suçlu şoför ÜJman mah- vardır. Traııslt yolu rüzergahı Tt~bzon · ne'ye aıfa1 t yol gibi tatlı bir yolcuıuil' 
adeta gllclukle iö1Jerı•lzl açabildik.. l ki bH 1 zz' t halhıde arlmeı!ne kah i .6lebl· keme1e verllmfştlr. dan if baren 67 inci kile m .trede v 4Vli k 1 ieldlm. Böıle bir yoJuo bütCa Tllrkfyı'· 
asırlıklar bftlncı bizi bıhçeyc kahval l lccek. Geca a-eç vakte :!ovam edtn m vha da~ odan 18~0 rakamından 240 kilo 'ilet- ye t•ımlllnl c ndan dilerim. ) 
hya oatudılar. Ev 11hlblmlz BıJ Musa • Kahvaltıyı bllyftk: bir ıevk ile yedik kemeshufe kamyonun alir'at ve şoför ün rede Kop dağında 2t67 nkımııdaıı 445 1 Jjor.daııb,şka Tıab2oıı Valfslodtn vo 
bizi b11y11k bir nezaketle bahçede karşt·I ve derhal hareket tmek üzere Ordoe· kazad n kaçınak lçfD hareketi hdklk va inci kilometrede 2800 rtk•mh Saç da- ltbaıındakl Nııtıa müdürlerlDden bu yıl· 
ladı Ti kurnlmuı olan kah_yal~ masas.r a •f in önünü r idik. O tomoblHmfz orada mall.nde keılt ve muayene yapılmek tından H 445 kilometrede 2530 rak•mh lar hakkında yeni malihıat ıstenmff o· 
karıılıklı oturduk. Yar zumıud rtnkll l bizi b~kleynrdu . Ak m bizi ısebbatleılıt · üzere muh keme sababa taaltk edtımfş, Tah'r dafrndıın g• ç kt d' ,lop gele~ cevaplar da dınk~dla yol ıo · 
bir çimenle kaplı.. . OıtümQz, batımız. den hl11elendlrmiı o~an k.ıymıtH 1t1h•y· bu 1abah yıpalan eb11 vukuf keıfl va K me I! .r. ıa ve mutemadl teknfğ 'ne vnktıfauzluk' 
ukamıı, Ö!lüın.,z hep yemi' ağıcı ... BI- ıar da o rad idil r. Bt raber bir iki resi.iM dlolenen ı:ıbltlerln Uadeılıden ıofö ıün ~Ş[~ ŞOSELER tarı ve esastı tamirata henüz yapılmıJl•f 
rtr kehribar 11rılıtında ırmntlar kendi· çeıUlk, sonra: bit bir dlkknlsızhlı olmadıtı ve Olen Yolun dusluk kıaımları da 1000, ]"Ol aksaırının fark edllmemlf olm•ııo· 
lırhal pkemlytn dallarsn tızerlnden a~a· _ Allaha ısmarlad ık dlyarek: tekrar çocafun bay ğı ecelllle ıuıamıı bir hal· ı· 2000 rakımları ar.asında olup kışın yo- dan ileri g-eldijl tebarüz etmektedir. 
tıya 11ıkmııtar ... Elmalar lnsau ıı::ahcu· yola dözlildük. Bogftn ilk merhalemlz de makineye atıldıtı tabıslduk. etmekle fuıa kısmı azuıı kar a!tmda kalmakta-! Yakarfkl izahatın bu )'ollarda 1•· 
~lyıtten kızarmıı bir rınç kum yllıt1nü Kara olE.cak.. . ıotö ·ün beraeUne karar terllerek serbest dır. Kar lrllfu yt1ksek yerlerde 80 IBntl- l r~:::· v,~ yap lmaltta olan lılerf aydı•· 
habrlab1orlu. V• cnis dallarında gag- bı,akdmıstır. Dlleriz ki bu kua çocukla· metreye baliğ olduğu gibi dığ-1arda bazı ş o cıı~ıoı ümit eder~ _ _... 
lıyın karrılar bu llemo başka bir zevk Rızasilo ra ve çocul! 1th'plerlne bu kııza son yerlerde tırbna t~ı1rlJe 4 6 metre lr 1 V • B l d. 
Yeriyorlar. 1ıla11Dın üstü Ilı Çeıltll re· 8ÇffilŞ bfr lbrel o"sun. taa kadar kar top aıımakladır. Yol kar- ı enl e e tye meC" 
,.ilerle adeta bir bayram yerine dOnmüş. Kara 22 - Sarıkamııın eren ma ____ la kapanm rf..a batladıkca ırütemadl t •· ı · . . •ık 
Burada ııareyı bak11nız meyva gört1yor, ha\lcsloden Hamdi kızı 338 doğumlu Dört yaşında bir çocuğun •ir poaıtalarlle kar kalduılıp o~omobll ısının ıı toplantısı 
aırı11 gltaeDlz mayTenln bir ıeldlle kar- Ana hı ım t pe mıballulnden Ala oğ· •• .. •• ifÇldl tt mln rd1llr. Evve'c:ı sen•de alta Belediye .,ananur.uo S l üncü aıad · 
1lla111ersını•. M17ve babçulnl görO.nce lu 39& d tum_ıu Rıza Kıratı, larafmdan olumu ay bu yoldan arab11 Jıleı:ne:tkfn. ıon 88· desine tevfikan ı t ~rlnlsanl 9~8 tarlh1•0 
lllzlm Bar Muhılnln m.utataüko.tu bozul- pıncenden aırllmek ıuretlle cebren ka· Itdır (Humıi) _ Taıbnruo nahiye- rıelerde k :r temfzlenmesı_ su : etı'e kışın müsadif salı gir ü eut 14 de içtima edcı · 
thı. Adeta kafeıtııı kurtumnf bir bülbüi çırıldığ'ı idll edllmlı fıe de, blrbhlcrlne sinin Kubn kOJDnden Hasan oğlu dört Y?'un geçit verme~lgl mudd t!cr fas~lah cek o'ao ba'.e .tlye meclfslafn mQ1akoı• 
&lbl 1akı7or. Malumyı, o Sümüıaneltdlr. ntıınlandıkları ve kııın rızutle kaçlığı yatlarında :Mun dört güaden beri oıta- o~a~ak c'man yirmi otuz güne fnh s •r · uzaamesl aı•ll·da yazılmıştır. 
Oıılarda da me7vccdlik adeta iklnel bir aıllaıılmııtır. dan kaJlp olmuıtu. Yapılan araıtırmalar e m ştlr. RUZNAME : 
tabiat hıllae gelmlıtlr. Bay lıluıa1a ıo- aatlcesladı ıocu~an cesedi köye bcı kf- Dağla•• n iklim vaz•yt.tl itibarile Tran- 1 - lld reis vekllf iki kAtlp intihabı· 
ıu1or ı 1 etre mesafede sazlıklar ar asır da bu· s\t yofunua kı JID daf•a açık bafuncu- ~ - Üç daimi eı:cUmen azaaı lntlbabl• 

- Slzdı ta,. ,.,,u elma nrdır? 1°m t 1 olması laıkan cialıllhde dt ğlfdlr. z ıra 3 - B1r senelik men i raporu 
... " .. uımuı ur. M ı 1 ı k b ··k 

(;.] - Vallıht yalın ıöylımıyeylm am- •ut ~ Çoetitun ya2mur ve ıouktın ö\dil· gun.trc 3 _ç 11 ışı ara Uı u masrafla vü- -4 - 936 aeneei hesabı katlıl. 
aa, Sarada bealm bahçedeki çeıltler 24 

• ıo - 9ısa Sık:ln apoı L ~- ö leniyor1a d• bu kadar yaıta bir cadı gnırllrn k u tehrluhnı mtıteaklp 6 - 988 senesi bütç•ıl fasılları rrıı 
)'lral 40rdl bulur. Rttzglr Qratl : ç:c:ğ'~n köyden b~ı kilometre uzaklara bir fırtına C •kt, ğı ta'hlrth yarım sı at sır da münakale . 

Bay Muhsin i t1ldü: • latlkamell : » 15 1 gltmeal eüphıil för11ldlllünden, Q8fkala· fçlnd• v ol tekrar 4 6 ID"hO lrtıfauıda ! 6 - Evre ki varide. 
- Blum GOmQpaede 82 0a1lt el- YDbek ıühnmctı + n tarafındıa otaya blrakıhp bırakılma· ka•la hpilıımak a1ar. 

•UU• Tardİr. Sabun 1 + 9 o dığf tahkik edilmektedir. . Fı!lı ker·ara ve tlddtt 1 fırt.fa'sra Kaı sta elektrik 
Bay Mun ~u ilk hamledeki heıime · DOtilk ıühu.ue• + 5·4 sahne olan mevkilerde 11k s.k can ıu r- Kıırs 22 - Belediye tarafıadan ıOI 

ti telifi etaık iıtıdl : Ratabet 1 'le 69 taran b!naları yapılmııtır Bu blııalardakl teıb ·Jhs ndan al nmuına kara r verflıolf 
- Ar111utlarsaız ıuıldır? Yafıtı Yok amele poıtala . ı kır temizlemekle bua· eltktrlk t '! :ı'sılı bltmtk Ozeredlr. F abrl · 
Bay Mubıln ıealnl 9ıkırmıyor. Son- B Ti lnJ!kı {Ersuıamd ) 610·8 btr yolculara yardım ederler. ka eltklrlk veımege haı.ırd•r. T eaıfsatkı• · 

ra ntkudu ve oenp verdi : • • <0. I• ıHIJ '•,,.•) ':'68 8 - Kar~nnn erfme mıvslmfnde de mü mu bltmlı ve tccıüba!:re bııılınm·ıtır· ---.---------------.-----·-== ::tı:=<=-..,......"""=..,_. _ _______ _,,. ____________________________________ ..-.. ______ ··-- ~ , 
R 07 abıb. - Hazır; diye bı~ırdı. nardan sarkarı k, aıatı baktı . Rüıgır 

OMftD: u t Tayyareler ıtuta hazırdılar. Bölük Ta7yare bir fırla111tı yükseldi. H1ç· tsert bit hamle Ilı şakağına vurda· rö•· 
mnbendtıl, 8 nuaarah makine yarım ~a · b~~ ı~yde detlıl•lik yoktu Her~ "J her- lük burnaaıda zıplamağı baıladı . ' Kilit' 

YAYYA 1 
al i ç kaldıaıntiau, u;atlara lıUrak et ruaku uçaııardakl gibi iJI. ten kartnlarak t-ablol11ra Hplınan Mıııf 

1 

mlycceğinl bfüllrdi. Ktlbl hasta olan Pt>pof makio•nın içinde, odasının ıür2Ar ceıyaıılle tüz .. leja sıkııt• Qı Jçl' 
t aühendlı AlckSı>yez:_koya küfür aavurmıt penccreleıinl kapatmak lçla nereden açılamıyordu. 

J t m :ık için bir kenara"' kllerek. blrk•"' da macun bulacı.ıtı•ı dt1t0nüyo du. BuoQn f .,a••ft: J._R.AH/LLO Ra•cada11 ecroiru: N HAL YALAZA Y " a • Kumaııdanıo emrlı e aöre, ba ılb 
• 

1 

- .,. 1 k.ıka bekliyor ve ocak ondan sJnrı u Jarm ker,ıı g.>lecektl. Karısı en uf•k ırıı 

' 

vakalarda ıııtı IAerek manıı teirır •'' çuşun bışlamaıına kumanda ediyor. ceryan ve rOzgira karıı çok huıaıh. 
1:.h d d A mak lbımdı. Fa~at PopoT bu 1n yap111• ' KUtındanla ••ıRu\ oldukları için Hroıtalef lrarargcı ta otur utu y'rde ~ Yemekten evvel kıta kaman an1 ilim tro yüdı yQı metle g-öıterdl. v •· 

kimse tayyarenfn l9lne bakamadı. Halbu- somurhrak dfyıgramları tetkik ediyordu, ı 'arta g~ldi. Hrnıtalef: Mutlaka bu dok- Jut geldi; teltısıs, ıllıgArı ö çmeği ha· (.a.ı 111 hılletmeğe k 1rar Hrmrştı. Aş•R'1 

kJ Aadrey de heyecandan çok sert ve Oım bunların arasmda bflhaasa atış ın- ' tor parçası tik.Ay.at ttll, diıe dütündu. zırlanmata baıladı. Çantasındaıı tayyare aarkaralc, direksiyonun, ihtiyat kollll 
aerr bir lılı yapmııh . Ma~lne tartıldı tanla ı kııdmyorJu isabet ço~ zayıflı, 1 Mannralardan ıonra iki l.umandan aıa- defterini çıkardı ve büyüt t lr mahan:tle mahmt11 •ıağı itmr ~e çahetı fae d •, ıcol 
vı ayaktan bığlı olu bir at ~lbf sıçra- Haklkat ~n, Volk zamınındı bıvadı atıı ' aındakl münasebet biraz kıuktı. Hru;ta- ince kalemi kürk 'divenU ellle tutarak kua kaldı. O zamın Popof kayıılarıııl 
dı, AndrtJ motörUn ceryaaını keatlkttn derılerl yek rlbi idi. Fakat H' ush lef,' lıf k'ta kamandanının heışeyde bahane ı.tlfaıo bua denc!sliıl tesblt elti. çörerelc, lskemlenla üıtü ıe ç·kh · .. 1•tl 
ıoara Hraıtalıfe koıtu. 1 bö1Uğü a\dıRı am111dan bari muntazam 1 aradıluıı sanıyordu. Andreyfö omuzu111 bir şaptık vur- beline kadar dıştrıyc1 sarktı . 

Gavrl).ltn atlıJııın son k11mınuı te- orıll~ılıyordu. Buna ratmen atışın fsıbe·ı - Ne yapıyorsuıuz ? duktan ıonra m&kinadıan dııarıya etllı- RllırAr tayyareyi birden bire 11111· 
fırruabaı Oğrenlrkın, tııkın bir mubab· ti l1lleım d l. . - .A.b~ edtyoraz. rek ıüı1rarın iıtlkametlne baktı. dı. H •va rasıda muvnenes'nl kaybedO' 
t.ıt ve hiiımt.tlo ve fıvkıbeıer bir cısaJ Hrullalef buna hfm k•z·yo' , h · m .A.tı,cılır ur iye kııı~ıı:ıın yanında Kenara yatm ş tayy4re yan hmıke- rek rOzgln ö'ç•üaü A'ete saplanar•~ 
ret lfad11l arar rlbl, Hruıtılrfln ytızüne aebebint aıaşlmyerdu. : nlıın tabtaluına bakıyorlardı. Akıl ılbl tUe ıallandı. •Marşı atııa haiırl• ., diye jbıış ıv,tı sarktı. Bu vızlyette, ayaklarl· 
bakıyordu. f Burün h nrara relfr g~Jmez ııbıye bir tek isabet yoktu. Marllnaf talimi ltıırtt nıdl İpin kopmaması lçln Marış 

1
Ie lurele lu'unarak kollarının biitDn kuf' 

Kumandanın atlayııı kıtada tem bfr fubes1 t\dUrürıün 1 z111•m ta•ıyan btr sükO.netle seyr diyordu. Hrııstal r lae a~ sü. 'ıtla ati.yordu. O~ u!I fçln silı 'at vetlle \'Üct1donu yakarıyı çekti n gnf 
•Y konuıma mevzu oJmutta. tamı verdl}er: tıyyııecller ıeırellk ııh yerin dibine ı~omek lıtfyordu . Bir tık ızaltmık hztmdı. 1 1ü~le kablnaya ıoku'du. G' rfye bakıoo• 

hlt muayee sine gOnderlleceklermlo. 11 ldi P .. pof'ta idi. Bu vaziyeti naaıl Popot manhe' ayı ~ · ktl Fak11t geri- 'nrk 11 uzr n iple tulumuıınn kopaıUf 2
' J Hrust ter ah fÜl2ÜD kaybed celine olıa o korıarabll:rdl. ye bakırca M&Dfl röremrdl daha kav- ko: parçasının sallandılını rördn 

Glllıl bir r ündü. Havada, 1tık1ek- fena alde Otk. Jendf VI ıözletlni eılrg . . 27 lelli b8shtı manlve18yı iki eme çekt'ğl 
h n tık tük ıfrıt oı bulutları geçiyordu. meden telefo la ıhıye ~ube mtıdQr!fe P"pof kayıılarw Ulkledl ve: baldo Mauı ıene aç !madı. Popof ke· - (Ar6•1ı oar) 
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j_DıŞ SıYASA-j 
in gilterenin 
uzak Şarktaki 
ıon vaziyeti 

Avrupa buhranının halJinden son-

-
l ___ E __ N S_O_N H_· A_BB_·R_LE_RD_j ~ 
Almanlar şimdi Litvan- · 
yaya hücuma başladılar 

ra, uzak Şark buhranı halledilmek (Ba,ta.rafı 1 incide) da ve Macariıtanla mü~~ bir demir 
ıöylt dursun, büsbütün saçağı, ba- addtttlfı bir meseleyi tahrik etmenin ~o lu prrğramı kabul edt'm'ş 'lr. 

3 

-10-

Senden hazzettim 
cayı saracak bir inkiıaf ıöstermtk- ne katlar caniyane blr teıebbüı olduğu· ltalyaııın .A iman)· aya göndereceği 
tedir. Japon kuYVetleri merkezi Çin- IJU takdfrlerlııfze bırakırım.» iptidai nıaddel~r Ertesi gün Muhat remin evine gittiın. Orada 
de gayet arızalı arazide Küçlükle Doktor Bene~ Londrada Roma, 23 - İtalyan mQıtemle~ele büyük bir jzıet ve İki an1 gördüın 
ilerliyorlar, Çinliler ise, çete muha- C Lıadra, 23 - Eski Çtokcslovak rlnden Almınyaya aö .. derHecek iptidai 

.. ö umhurrefsi Doktor Benet refıkaalle bu· d 0 Ba pınyı gOıılerdeı. beri bakfır ·ı- beki tıraz evvtl beni dışarıya çığır. n 
rebnini kabul ederek, ~uımanı .. n- ra1a getmfıtfr. Doktor Beneı gazetıclle- ma delerin '1'lryeate .,e C-neve üzerin· lım kıza t a1fm ettim. tız: 
den, sağdan, soldan, ierıden mute· re nki olan b!yanatın:Ja ucOmle ıun- den lgönderftmeıl hnsusnnda ~lr anlaşma - Ş'ındl b'lyü'c b'r kt)nalr klralıyi'_ - Mnba-rem1 sa\ın koyl.·crn.,., bu 
madiyen b1rpalamalrtadır. ları ıöyJemrıur: rap'. 

11 ıştır." Bu=din baıka 1 alyaaı n fl- calr, lçfnl mQke~mel·:n döıt yec . ğiz dııdl. akşam burada k~Isn diyô sıkı sıkı ter.-
T K l t . malıııde muealt bir yerde Alman ma•J a,J Oııun ö ı f 1 h' b blb t f ı Japonların ung uan eya e. 1 

- Ben artık sadece bir Çeıc.oılovak için arazi ayrıPac~ktır. s zer n ç lr ıey anlr mıı.- em ıt . 
dahilinde Kanton - Kaolunı demır vatandıııvım Çeko•lovaklıırm fstl kl'.ıall · .. dH tutoyordnm Güzel bir ev klr~'a1ım Brı tRnrylh rley t e thn: 
yoluna karşı açtıkları ıon taarruz da v~ mukadderat ı aelthtyettar bir bü~Qme Sıra mmtemlekclere geldi iç •rlsfnl rnük:em:n., lc ı döşed 'm . Yerıl ih· - Yok, d dlın, 1uh r .em.. Bıı 
D ti l k .. edir Şu dakika tin el ndrdlr. Çelcoslonkyada bundan Parh, 24 - Almu hOkılmetl, eskı tlyaçlar çın tekr.sr Mahynrrla~ p!'ra el- cum~uşTu lHe f bozarak eve gftmeıte 

Je celenme K uzer ·h • • mi• ıoıra ı.; eler olablltcetfnl ancat P~fi"al!J. ıt llst.-mlAkf.ler meıeJesl hakkında Fran· pım Buourda carly~ler, hh:metçller, a kalkmak ı.rkekll~e ya şmnı. Pekala gl-
ıpon arın anton f~ rıne 111' ... betler blllrlar İnrUtereden ıon"a..lmerl- sa hükumetine henüz biç mD •ıcıatt11 faklar l'ldıııı. BJı at ı k ra!ı t bir b 1yat 7.Pl b r vakıt g ç1rty >ruz. Bu mer.llsı 

oldukları kabul edilebilir. . . kaya g-Jd· ceğlaı. Aıtık b. dt m~ ı·yaat b0Judmam1ştır. yaıamağa bışl~dı k. Oıurrluğumuz ml!.hıtf· böy:o yarrn Eababo knda· uı:atmalı:ta no 
Fakat mesele ieae halledılmı~ beyanattıı bo!unmı.y!c;~ım a"lbf, gaz6 tt.- Buııu1ıııı b•ra~r hl\\70m9t ve alyaıt ma- lede herkes b:ınl o kızın kardeı' z1 r:e· malız.ur VM •• 

değildir. Japonlar, ileriye ıürdiilderı clJere de hfç bfr mü:akat veramlyıceğlm . batıl bu mu~ h ile yakındın meşıu ı dJyordu. O kadar iyi a-eçln'yordakki.. - H yır, biç bir nahı r yok c:ım:r.a 
kuvvetli vesaite raimeu, Çinlileri Leh - çek müzak<•releri bltıt olruak.tadır. Kenalal va°'ıa rüzel, çok mal O nt.th ve s'ıl lt hatsız etmekten kork ... yoı u :n. 
kendi kontrolleri albna almaia mu- Varıove, 23 - Çek hikumdl tıü- ~IHcarlar Çek tekliflariai çok ak:ılıı b'r ka ım idi l'm'lla b•nfm - Am::uı Muharrem, doıtlar ı1raaıa-

yOk elci 1 ır p ı begv cnoaedllcr gönlüm Dürdaııede o1duğıınd8n o n gö- da rflb 'ltflzlık men ıa'l:ıalls olar mn hlç ? 
'taffak o!amamışlardır. Hill illnı 5 

e 
0 

anya Harfclye Nazm ztım hfç görmQ"O't' ve her an kcndlelal Moharrem benim bu fsraria ·ı kar-
h . k b d beri Miralay B:k a· aııuda dnam eden mü Bud•p • ıt• 23 Bugün öğ'ıdeı J 

arpsız olara on tş ay an zakenler bJtmlıllr. Bu mOn•a•b tte Ma- . , - bırakıp g"ltlliek hteyordom, ~tsırd s i·c yl de bizi D evde geçlraete 
d h L-I T k " " sonra naıırlu meclftslade Çekoslo711} A 1.ı G 

evam eden bu mu areue er o yo carlarla do•tent münaıebet t4alı raı:fan oldokç.ı ı.:zun tıir müddet razı o uu, ece yu sıN? kad~r tğ 'endlk, 
" tekilfltri tetkik edllmlı n net!ced9" ka· ı ıa.ı h l ı t k b.ükumetiniıı üm. it. ettiii gibi seri ne- etmet kab'I olabll r c~tı anhşı,mııtır. Oe· bul edllemlyccek ıekı Jde ol fu11ru ao- ül geç " a :te 1 ıııa bala kim oldağunu ç 1 • Art&k: yo·ulaıqtuk. Sabah ya'~laft-

J ı ş k p ıs • ıöy!ememı,, fsmlof bllo vermeml~t ·. Bım yo d:ı Mu~ur - : tıceler vermemııtır. apon ar anı- re ı>lanya, gerek Macarlataı Çek hu düğOn~en mnk"a~n teklif y.!!pılmasınrı kendisini terk etmek istedikçe: _ s nJn içtn bir y~lat hıızırlattım. 
hay mıntakasını, Nankini; Hankeuyu, kt1 :netlrıf tam iıtlldAla sahfp olarık tanı- karu verilm'ştlr. - Hayır, olaırıaı, biraz daha b~kle, Orpya buyur. B'r p~rça da Jstıubat tt. 
en ıonunda da Kantonu ellerine ie· mıfludır. Çeık tckllflerl ile Mıcar mukı.b1J bana kıu~ı göste rm'ş nJduğ ın lnsaufyete mek U\z m dfye yo~ göslcrd'm ve onu 
çirclikleri halde Çin mukavemetini Polan!a ve Çek gıız !telerlnln r eş tetl!tlerloln mahi7jetl hınüı •aiQm de· ilJ ı< o'duA"u veçbllo mukabele etmek celBmhğ n bir o!Jas.na Q'Ö n dü "· Kan· 
b. .. 1.. k ' 1 dı riJatına gore, Varıuva ile P11ğ arıs ın ğ!ldlr . 
ır turu ıramamış ar r. _ _ ııterlm, derdi O znman ben: dfm de odam çok il"· k ro gu Julı.tan 

Şimdi kış ta fllİp çabaca, j •· --- - - Baeıııa relen fş lerfo s ı babl llE- ve fazla içmekten hemen kaf mı yastlla 

PGnların aıkeri harekltını iıkil et- Kanton du·· ştu··' şehı· r dfr, Bt'n l fmslt? Dire sontrdım. koy3um. Ora<fa d rln bir u lrnyn dah· 
Mer~kımı bir tür,n tatmin etmtk verml tim. Az s:>nra yat·ğı uc!tıı tırlııya-

•iı olacaktır. ls!(m z: rak kalktım. Ev sııbl'llm, mcıc ıul k z bir 
Şimdi Japonyada işler tamamile - Hele bir parça daha dur. Her ellnd bir şemd n ö 'U Unde ı aılc bir 

aakerleriıı elinde buluamaktadır. yanıyor ıeyln bfr zamanı var. Zamuıı gclf ee hano"r oldu~u h"fd: oderna gelmfstl: 
Oalar neticeye bir ayak evvıl var- sen dR merak ett ğln bir çok ştylerl öğ· - Ne var, ne oldu diye eordum. 
•ak için, J•pon lıükumetiai yeni (B•ı tarafı l lnctd') hemen.hiç kfmaeye raatlanmıımaktrdır. renlrıi ·, derdi. Kız korkunç bir ksbHha t'e gü ldQ: 
llıali fedakirlıklara ıevkedeceklcrdir. lon etbrl at~flcr lolrıde kaımııtır. Çnakü lngUtere tehdit ediliyor Ben de nten yapıcık bir itim olmıı.- - N ~ olacak. tiedl, kalı.ta m'ufi· 
lialb ki J b k d Üf Çinliler şıhrı tahliye ederken ve etme- TokJo 24 (AA) _ japoa aallbl· d ı ğt için aklbetlaılıfn ne olacıtıoı merak rlnlD halfnt gö:. K, d k:cnı l~lnde yü-
,_.. u .aponyaaın w u a ar m • - den evvel bUtün müeaaeaelere Jııponl8r yettır mabaflli na~ına J ınnurlo Şfndıı· ederek: beli rjlm BJr glln bu kız b fna ıUyor. 
&ul mevkıde kalacai' Tokyoda hiç ateı vermlılerdJr. Zenaü mahllle deni- ga latmll ğünclılik Japoa ıazeılne be· bir to ba altın verdi: E ıld ban bu ları.:.rJao bit ıey ıınle
lan ve tahmin edilmeyordu. Jın moblte yakın bulunan ı.ır Ftaıııız yaaalta bulunan şın ioi" ezcnmlı ıu - Git Mubıırrem adlı bir kumav 1amadım. Sı:>nra yataktan fırladım. Ge-

Son yapılan ye aylardanberi der- bastanealııde tablfyutne bışlaumrıtır. n~ıktaları tebaraz ettJrmlflfr. Mun1uam tDccı11 1 vardır. Onu bul, onda ınk gOzel ylnmcğ'e bile lüzum gö mly r . k Kız n 
pi edilen askeri harekat il~, Çia Hemen hemen biitün Fıanıız mıntıkası t:ır Japon ordaeu ve kuVJetll bir Japon Hlot kumaı~arı vardır. Onlardan bir kııç Ptfln:!t-n Muharremin yatt tt od ya glt-

fd K 'l k ate4tın mlltee11lr olmaktadır Bankodan rlloscı kartında rerık logllt11rı ve gerek- top aeo al, fakat hiç pızarhk etmeden tim. K z n s·y!edlQI tema ile doıru 
or usunun anto11 vasıtası e gere · F ı d t k tl ıı ı t d 

. • • cenuba dotru rlden bntün tıller Çinll · H nnsa ıo arın a mevcu uvvt er e ne ı erae ver, edl. lmtı .Muharrem bl![ı ll'c:ıdu ·den ı:yrı mıı 
harp malzemesı tedarikının, gerek ler tarafı d k 11 1 t 1 k azık taktaki menfutlarırı koruy.tblle· B n pazara gldeıe\ Muharremin ına blr halde, )ao içinde y.ııtagı da yat yor-
. .,_ k • . t• n an •• m f ve mtvca c e - cek kod lt d "'lldl 1 ili 1 1 . . lafesinİn Önüne geçııme ısteDmlf U. tclk f1b.11k111 kapıtılmrşbr Şehrin su ve re t Cg r. Of 1 r.r apOD· Qazasını balt'um, en alır kamaşıardno du. bu mam:ımıyı gö ü c : 

Mareşal Çan K•nek, muharebe- elektrik lbtlyıç 'arı Fıanıt7.ların limandı- l~ra kışı rene. eski takip ettikleri gibi bir kap top seçtim va blç p • zulık. et- - Sıı ""' biç m 'n af•ız b'r kıd11,. 
Yi müessir bir ıurette idame edebil- ki ram botlara verleıtlrdığı eleHlrlk mo- 1b.r arıbtfrhlka ıoıu takip edcrlerıe Jıp •,n meden fstt d ğl parayı da verdlaı. Moher- ı:ın. Mad mkl kan n la f ö ıle ctoayetltrf 

aran u ar~ ... u ctddi eurette cezalandı b ı lbl bJ " t ı b ı ı 1c ı tld d ı llaek için llç yoldan istifade ediyor- tlHe•lndne temin edilmektedir. Kenton· rıc•klarını bıl tp bu ctzayı karıliamığı rem en m I' r muş er u.moş o - Jş eme s a va mı~. N ı fçln b:ı çlr-
d . H k k d S t nun tahlfyesl dolaylslle ıeh•rde b tmen azmetmelfdlrler. de Q'u ııdan her h=~de memnundu Arada. kin makeaiıaa bent ale ~ ctt n, uta 1 mı· u. •n euya a ar uzanan evye -- bir kaç gtın geç ınce oraya tekrar uğre.- yor masun? 
Yolu, Fu Gunan - Hauoi yolu ve dım va tf krar bir çok ıumaıler aldım. 
bir de Kanton yolu. Aıkeri ravitay- Erzurum da bir memurlar islihlak Muharrem benfm alıHerfılmden çok 
.. anı en ehemmiyetli olan bu yolu hoı a!Jm · ıtı: C h 
Japonlar şimdi ellerinde bulundur- kooperatifine ihtiyaç Var - Erendlı» , dedi~ Ben ılzdea pek Um Uriyetin 
llıakt d J ılyade hazzett'm Mucasebetlmlz boyle 

15 
. l , 

a ır arh."kA . d 1 ti .. < Bıımakaledtn dena) deter vermiycceğiz . müıt ... rll'k:, dükkincıhk Eüıabealı do kal· InCİ yı dÖnÜmÜ 
Japon u umetı ev e ere gon- . f k d v . k • . b 8' b b b t 

derdigv i bir notada bu harekltıo ıırf ıBt IJ'a 1 • becegbı anaatını esleyor~~· Düıüncımize göre bu ana fikir •Jas ılnl .. ı ~e ,,alJUruııa, era er yemo Sarı aınJ'1f a hazırlılrlar 
Ç. ' uaun a era er dıtarıdan bazı ılı· tr f d d bal f I' ·ı k 1 ye ır, ç.p ea enL m. v o. 

ııı or_duıwıwı gtrek iaıe, ıerek r•z Hılerinin ükıelec, v idi de tah- ~ a ın a er aa ıyet~ geçı me Bsn de bu teklife kareı aıtasl rüo Sarıkamıı [ Hasuni ] - Burda ha-
llıtUıimmat cihetiodea muvasali yo- y g ıktıza eder. Hatta Halkevınde blltilD ıelccetlml söyleyerek ayrıldım. Eva ge· ;yat saçıın, her köşt da y"r yer baJııı· 
llQau ke1mek maksadile yapıltlıiını min ~diy_oruz. Eınaftan birçok kim- memurlarm bir araya toplaDJDaıı ve Unoıı Muharremin beni dave ~ etmlı ol- dırhtlar bclfrıor; 'l'Ork ulusuna Itqklll 
l'e diğer devletlerin Çiııdeki menfa- seler n mınf~a~ bu teşebbüsle ha- kooperatif için ilk adımların şu ınn- d" ~'lDu k,za ınlatltc't : ve retı.ha kavuşturan Cumııuriyııt fdue-
~l • • d · ö ö n d b lun- leldar olaca it ıçin: Biı: k lZ ııı m1ya lerde atılması mümkün olabilir. - Aman, dedi, sakın dante gltC'le m{2in on beşinci yı'döaümü ün p.ı ·lıık 

erıaın aıma g z • D e u k ? e· . . . t ııez ltk etme .. Hem ziyafetten sonıa ıen llrt tıe nllulımmasl iç1n k~ymııkaın ve 
djtırulacaiını bildi ... iıti. Hiç tOpl hesiz cak mıyız? Şız k~ti~kl~ımıll 11 kapaya- b f~~z?r~m~n luymetJı Vahs.' ıcan de onn bfılm eve çağir. O:ıa a-oz,ı bir belediye rels1 Bty Ziya Ofaz bzşt" nlau· 
•poalar bu nota ile bilhassa aıiliı ca . mıyız e 18 e sua er m6vace- u 1"rı enımser ve memurıa oo- yemek yeıJfrellm. au halde Jınd rm.a blrllr komutanı Suol 
•fkın umumiyeıini tatmin etmek iı- heıınde kalmamız büyDk bir ihtimal peratifi mevzuunda viliyet memurla- Kızın Muharreme tar11 böyle fıızla Blamir Cambur'yot Halk P.ırtrıl ve Hal· 
teıniflerdir. dahilindedir. Fakat ıunu derhal söy- rını bir birlik halinde toplarıa, Er- alA~ı bealemeal ve bsnlm z'yafete dnvet kevl bav a ı v mensuplerlle ortak okul 

Fakat 1'u netanm, oldukça nazik leme~iz. ki ticaret iasanların gafletin- zuruma yeni ve mükemmel bir müu- edllın'ı olmamdan Adeta büyllc bir ıe- dlrekförü Cevaı Gubt ve oğretmenlerle 
be ,_.1 1 .h 'lifJ 1 k dea ıstifade etmek, teıkilitsızlıktan sese hediye etmiş o'acaiı gibi bura- v nç duymasa heytet mi mu ci p oldls~de, k:ultD.r l~yaıı Cdzlm U al va 1lk o'ı.:ul öi· 
Yneamı e ı tJ ara yo açacı kuvHt alarak ara kazanmak sanatı d h r k kont1141nden b r ıe1 anl!lman n kablı ul rctmenlcrfnden v tüccu'a•d o tt ıkı l o:u-

lllabiyette hlditeler çıkmaımı önle- . , . • . p , ın er zaman ge ıp .. geçcce ~e- mayacağıaı blldıf•m içln h!o S!s ç&br· nan tali tom!syon h Jmmalı h. J yetle ça
)ebileceii tabii zannedilemez. Bilbu· deiildır. Bılakıı, aç· ,t rakabet kartı· mur ve subayların şukran ve mın- aıadım ve rene g4lec~k aüı lerl b kle· O !1şmU.t11dır. Haber ~ldıtıına Köre 29 
•a lagiltere ile Japonya araıında ımdiıl itini bilmek, poatunu kurtar-

1 

netlerini de kazuamıı olur. dlm . T~ernıı ~v.,cl gecesi Hıslkevlrde umuma 
bu bakımdan vaziyet ehemmiyetlidir. mak, zekisını istimal ederek para : B. D. 1HerMne!ı hal fso ortJesl i~n. öğ0le yde· bir Mbalo ve1rıı cek 1r~dner alayı Japı!acar-Japonlar imdiye kadar leailtere ile bir kazanabilmektir. Ortada umumi bir m~t ne u a remio ev tte gıtıım . u1 a tır. Oteak p g~ce e1 e de Halk~YI göı· 

1 • h t ı v f t b 1 - ---- büyQ'( bir tızet ve lkrc m:ı m11har ol·ı terlt kolu « Hlmmet'tn oğlu » Edlı pıye-'-leıel k k • • b .. ç· d aya ucuı ugu men aa ı mevzuu a-
e ç.ı armama ıçm c:enu ı ın • h" 'k f k • • f 1 Al'rrı ağır CA.za ı"şları· dun. Aynlat'alımız ıırada: al panııız olarak umuma g-öıterecel Or-)•pı1 k b kit ü . d t .;,d .. t ıs ı ea u a bır ıümrenın men a- IS Y 

1 
b k A 

~ acı are zerın e erea u • . . ı - arın öte yemetlaılo on ıizl tll o ul nu p'yes nl temalt edecek ve 
'tllliılerdi. Fakat timdi hareklt baıla- atlerm~ .b haleldar kolmasbını. kı'mdıe Kara 22 - MOlkl ttt

1
kl•Atlara Kerı- beklerim. bir müsamere verc..ctltlr. Lk okullar 

dır" ın b d . b' h t k nazarı ıta are alma mec urıyetıa e ta görülmekte olan iğ-dır çeal alır ce- Diye .Mu bar rem~ raptı"'ım teklif pcık 1 bırer müsamero b z rlıım!l\ ta dırlar. 
a ve ura ayenı ırcep e e •Y- d · ıd' e· . E d b. ıa lşl l l t 1 ı. ılır ti ı 

'tlıı •v. T k .. eğı IJ'. ınnetıce ızurum a ır H 'e oz uca •azası •aır fe7ı makbura ii çU. Muharrem ertesl g-ün bi· Kunduracı, tcızi, demirci, sobıcı va ettıgıne g6re, o yotla askerı • . 'hlik k tif. k·ı ve aıllye iılerJ Afrıdan ıhnarık Karsa t k f fl bl h 1( lıt>kt • • .. kt • memur•n ıstı oopera ı teı ı • im eve ge!dl. Selamlık tnu~rında çok ene ·cc esnıı ırr rtr gıup a nde go· 
1- aınazarıa sıyaıı ao aınaztr- d"l • b daki b" fk . . b vcrUmlıtfr. gQzel b.r sofra haaırl~nmı~ta. Yemektcr oıt reımlne f§ltrak: etmek için haz ırlık 
... _"• takadd6m ettix-1 anlaıılmakta .. eb_!_me~ı usun 1 ku i .• rılmaze b.u 1 Yakalanan hayvan ı ı M ı.1 d ı 
'411' 

5
• aıu • tir a hep ıe9me i . uharreme softaya o!t.• yapma. a ır r.r. \J · Eıki hariciye nazırı ıeneral m •• yapı aca az ara ır' ru .. cı sordum· ı--------------

dı i~nin istifaııadan '~?~•, .J·~~n iıtifasmdan sonra, japonyaaın itidal , hırsızlarJ - Bir p uça ıarap lçe.rfz dctfl ınl? Evlenme 
f ııyuası bllyilk bfr degıııklık gos- politikasını terkettiğine kanaat ha· Çıldır ( Husust ) - Aşatı cınbu - Hıybcy meınnunlyatle. f S=krst ... rlmlz Ctmal YUceifo ağıbı· 

ltel'lnektedir. General Ugaki İngiliz· ııl olmuıtur. Ceaubi Çiae karşı de- dkOy~ndend yl~lıufbv" Al1ı hayatrdf~m1 hı dckl a- Keraı tarııya geçtik. Ştırad n l.>urıı- ylsl S rı kı:rnış topcu lovaum mUdürU 
ttle k . • . l d k .. h k b am llmı .. eyg r ça ı.ı. an Jan· dan konuıarıık kölelerin gtıtlrdıkJerl ka· yaz~ıaıı bny Celal Yuc IJe vlUlyet muhıt· 

mu arenet teııı Ye ıyı an •ıma vam • en aı en are it ta unun darmaya haber verllmlıtt Yıpılaa tah- ~ablerl birbiri a ·kasına boıalttık S b ı b ş k ö ~litik •-·bed' d F k b• d lilid' · · l • .ız ae e memuı ıırmıfon ay 1 lr zo rbP· 
it asını ta.ı •yor u. e at IJ' e ır. klkat aetlceslndt, bıısıılar 9alddı.Jarı bir ;alan ve farkı aöyley<ın carıy lorf din mn kııı bayar;ı N.:baba.t Öıorbanıll mt• 
\t lleraJ, İailltereye karşı zaaf göı·j İaıüterenin uzak Şarktaki vazi- kısrakla bir fdlıl köye gö.QrDrlarken edik. Vakıt artık a'tş ma y.ekllitaııştı. d~nt uı"ahtan dUa b.:ledlyeds yapılınıı· 

l'lıaelde ittilıam eclifmiıti. Nuırm yeti hakikaten nezaket keıbelmittir. 1atanluım11ludır. Muharrem ıvwe rıtm~k iıtlroıdu H l·. tır. ç ttlere s:ıa ~tt r dl.trlı. 
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Erzurum Nümun hast nesi 
B ştabibli" inden : 

•rsuruıa nila11aa hutan 11Jnln 93 yılt ilıtlyaı:ı o!an ve kalorifere yarar 1 ,50 
ctna••• 11tuaıı toHDZ taııız aıı 70 f u 14:0 ton Z ngald t kö ürü 24:90 sayılı 
arb:naa lkllltaı llaate kanunu mucibince taka'ı zarr u u\11 15 10·938 gtnüadeıı 

tluren ıkılltaeye k.onulıaoştur. 
Ekalltme 2-T. Saal-938 Çııroa!!lba iÜ~ü s:at 14 d.e 'Ylliyet sıhhat mQdürlyetln 

4lı mtlt1f9tkil:komlsyen tarafı11daa fer eılllecektlr. 

1 - Ta~ala bıd il 8720 llra .. tr. 
2 - .Tımlnab ••vakkateıl 604 Ur dır. 

8 - lıtektller teklif mektuplan ı belli a-ün ve ıaatt n bir saat evveline k.a· 
dar koalıyeoa vermJı vı 7ahut posta lle önd r iş buluuacaklardır. 

4 - Taıı,ıer tiearct vesikaları ve 010 7,5 t fn t akçılarıle birlikte komisyonu 
aahlmaaa m&lraeaaUaıı ilan oltıJJur. ( Ne. 111) -i-4 

Vilaiyet daimi encümeninden 
Garap ıa,aatı aaha1ında kıı ea yapıl ro olan oder ııOmune etinin çab 

•ıaatı •l'ık ıkllltm• unlllı ıkallt yı teııuhauıtur. 
1 - Kıtlf bıdılJ 4:084 Ura 152 kuraıtur • 
2 - Ekllltaı 1 - ltlaıl Tıırla - ~18 ıah rftntı s at 15 de ıncemenl dılmt 

CMluıatla yapılaaktır. 

8 - Mankkat tımlaatı 807 liradır. 
4' - f.teklllır evrakı feaalyealal ene mınl tlal ide okuya blllrlır. 
S - tıtıklllır b rlt.1 ltleryaptıtına dair ehliyet veBlkHı ve ticaret odası 

vulkalarllı lllrUttı JDkanda lklnıl matlde e yazılı ün H Hatta HeOmenl ••lmt 
ılJU8Uaı airacaat ıtmıltrl Uaa •1 nur. ( No. 117) 4 - 4 

00 o 

-r iye iş Ban as 

1 9 3 8 

K 0 Ç 0 K C A. R,I E S l P L A R 
kramlye pi Dl 

tOOO lira lak - 4000 lb• 4 ~ t 
8 • 

Karaköse Satlnalm komisyonund n 16 • 

Kaıız•ın ipin 200 ton ekmılr.llk un kapılı ıarfla ıksUmeye konulmuıtur 7 • 

• 
250 • 
ı 

4000 • 
ıooo • 
7600 • • 

Tallata laı .. ıU 32000 lira ilk teminatı 2-400 lir dır, Ellılıtmıl 7 11 t31 Puarteal 80 • .so • - 4000 • 
ıaat oaMıte Karık:611dı at\'.tri ıatınalma lr.o lıyonon a yapılacaktır. TekUI 200 • 
aıkl••ları uat oııdOrdı kadar kabul ıdJlecıktlr. Şartna 111 160 kurut mukıbi · 8S.. • 

2S • - sooo " 2seoo. 
la Ilı 1ırllıblllr, <N 126) •-2 

Karaköse Askeri Satın Alm 
Komisyonundan : 

Karat•ac itfa 425 ten ı man ki alı 1adla e'nlltmeyı kon•\• ıtın. Tualn 
be4ıU 11500 lira ilk tımlnatı 717 lir, SO tnruıhır. kılltmeel 1 · lkln1I tıırla · 931 
c .. uttal aut oa91rd• .A.lmla 11kert atın al • tomf yenunda J8pllankhr . 
Şut11amHI her l'ila koa!11oao firll bilir teklif m ktupları ibalı IUtı dan 'bir 
11at ıYnUa• kallu kealıyeaa verU.lı elaukbr. (No. 122) • - 2 

Klll'aiuı 1 Mart, 1 Haalran, 1 By-

1 ı. 1 lrlacl inua t lblnde pklleetktlr. 
Ea u ılll lira tYdaatı buluH• be 

saplar .,.ıua ~ e'klırdlr. 

(No. 47G) 

ayburt As. sahnalma 
'Komisyo undan: 

rnsooo kilo un kapalı :ı:ufla ıkıllt-

Vilayet Daimi Encümeninden: meye konolmuıtur. Tahmto bedeli 15125 
. lira il t mi ata 1172 llradır, lhılHI 9 · 

Hoıl .. n •arkalı Vilay tin ı ki otomoblll 17-10-938 gününde ıtlbarcn on· 11 938 Ç bl il " k d 
· arııım g Au Hllt do uz a 

btt fün müddetle atık artırmaya konnlmuıtur. Bayburttrı ıtskırf aatınalma komfıyonu t: -
Bu otomobilin lral si 2-11-938 Çrrşaııba g-Qnü sa t 15 tle Viıly t daimi en- tfa 7apılac khr. ş rtoam si b r riia to 

ıbınlnde yapı lacaktır. Muhamaıo bed 11 bin lira ve muvakkat temlnntı 75 liradır mfsıonda 2'l)rttlebllir, Tekllt mektupları 
latıklllerln mezkGr ıoa n saatte vll yet dai i encümenin• müracaat etmeleri llın ihale zamanından bir saat evvel tomfsyoıı 

olaaur ( Ko: 119 ) 4- 3 baıka lıtına v rllmfı Toya pı>sta ne 

Erıurum B lediyesind n 
Beller ternsının m•hammf n tJatı Cinai 

Lira kurut 

1 15 ÇI ı to ı 00 torba 

ı - Krıurua bel1dlır11l U1.t11ıcı iti• yukarıda clnıl ve lktarı yazılı açık 
ıkılltaı Ue mQnakuaya fıkarılmııtır. 

2 - •kılltı.111 J·11·931 Cnaırteal 2'11nQ ı at 11 de b ledtye dılr sinde yapıla· 
Akhr. 

1 - •••11 muhammin 1750 liradır. 
4 - Tallplerlıa 131 lira 2.S Jnıroılok teminatı vey enka makbuzuna bıledl· 

J1 aü111beılH 1atıraıları ıarttır. 
5 razta lubat alaak lıtıy nlu bılıdlye fın dılreılnı 111üraaaat ıdıbillrlır. 

( Ne 1J.S ) 3- 2 

. Vilayet d imi encümeninden 

gönderllıxlş bul acaklır.(No. 137)4:-1 

8 ,. 1 • Ud •tf 1 25 ru 
7 • • • s • 
6 • • • 76 • 
j • • • 100 • 
4 it • • ıso • 

it • 20il • 
2 • • • 250 • 
1 • • • ,00 • 
il nrecak kl11Hler DOôU Gase-

.,.. , idare lıl dirili ı tlracut etaı 

lldlrler. Dnaab llblar lçfD bu1t11t tı· 

rlft tatbik !illlr 

Hoıuıt l•arenln şahsiyeti mallevJyesf namına tapuya bağlı Pasinler kazasının Kır ızıll U rdı tarife h •itli 
Sürbaban \oytınde •anaatır vakfından bin dönlm arazi Ue sıklz dönüm çayırın fa Jaılle a\ın1r 
ibalı ıGntt e lan 21 - 11- 938 gfintlnd n itibaren on gün uıatılmı~br. Ad 

Muhammen bedeli 4000 lira ve muvakkat te inah 300 liradır. İhale J'Ünll 2-11- t ' 

981 Çarıamba f~nüdtır. Şeraiti anlamai: isteyen ta1iplerln EncQmen kalemine ı t tabldh. 

murcaat et•ılerf ilan olunur. (No: 136) DOCU Abona tarif 

Erzurum Kültür Direktörlüğünden 
ErZU?Ul U111llı oıret••D okalu•n •ı•tı a lktarıan J&lıh ıt VI Hdl 1• . 

tın 10-10-fll Jtrft•ae 11lnladıa itibaren 15 ı-ün DddetTı ekılltme1e konal
aqtar. '·11-938 •••• ıtıaı ıaat 14 tl.e KOltQr Dfrırt llt1ğll binasında lhılılerl 
yıpdacatıntlan lıtıklllerla pey llraık l9la teminat ve tlou t YHlkvlarllı blrllk· 
tı atraoaatlan llln ıluur ( 'No. 111) 4-2 

Am .l• : Kile Ç•~• : Ille Ltra K. 
.ı:e,.. cU 4.t 15 ye ı 
lılu ıU 4'0 &S 248 '1 
Satle 1•1 2100 3509 112 12 

----- lrıu111m vn t 
.. ,wı. D•-.ar:'Y• ID-ilA:aları, beller, at ra, aakltu, Cet-Yel 
&aı1'1.l:U, A.•el• karaesi, rakkalemleri, ll'Rlıu•b•I •uuıtye 
Ye Jfaflalara atı IHl t m.•• Jt"frakı Kat.lt\ıa, KUu, hU1e•••••, 

8111.Jıt.aı "Ye A'YIJ'•l C aaları 

8• 1111 
Altı •Jlıl• 
Utı ayhfl 

12 
7 
4 

Llıa 

• 
• 

lr •Jlılı ı ı.~ • 
ECNEBi EMLELEKETLER IÇlN 

Seaıllft 24 Uıı 

Altı ayl 14 • 

Hu ust ilanı r için ayrı 
t rif t tbi dilir. 

Saht YI B D anlı 

CİHAD BABAN 

25 BIRINCITBŞRIN t 938 =--

G u 
1 M NIZI 

Bütün Do uya tanıtır 

'DO u,, b yOk bir 
mi k t parçasının 

r tar fında okunan 
ir gazel d ir. 

Doğu i leri ile ilgisi olan batan 
miJ.esseaelerin gazetemiz vaaıta· 
aile kendilerini bu geniı bölgeye 

1 tanıtma/an menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

L NLAR INIZI 
Doğrudan doğruya 

AZETEMiZE 
Gnderiniz 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
PARA BiRİ KTI REN'LIEAIE . . 

28.800 :LiRA iKRAMİYE 
VE.RECEK 

Ziraat aak.a11nda kumbaralı ve lbbar11z t sarrnr auapbn•daı ıa d 
59 llruı bulunaalara ıoaode 4 deta oakllecek kar'• Ilı •••IJdakl , ..... 

· röre 1k'• a ly t i•l•'tlln ktıı : 

4 Adıt 1,000 liralık A,000 Llu 

4 500 2,000 • 

' lO 
100 

ı~o 

160 

• 

• 
• 
• 
• 

2SO 
100 
fi O 
40 

IO 

1,000 • 
• 4,008 • 
• IS,000 • 
• 4,IOO • 
• 3,200 • 

DIKI.A. T ı ll11apları dakl paralı ır seae ltl•d• SO llradaa aı•f 
dlıalyealıre ikramiye 9ık:dı1ı takdlr .. ı Y. 20 fadaılle verll111ktlr. 

Ku'alar senedı ' deta, 1 lylGl, 1 BlrlDOlkAaua, 1 Mart T• tlazrl., 
rellhnaldea 9ekllecıktlr. (Ne. 62.S) -

Zayi Tsdiknaame 
UCUZ ve N FIS lR SUR TT TA J 

•artı Vi1A7etlenl•• fi•••ril ek sip ltl r ı ralle lkzar • llT., 
4cl~• : B~uru• · Vll4gıt Jlalbu11 

Uaa.amı .eırlııtı lduada yul ltlarl 

tt•ttrü: Bahadır DÜLGER Erzurum Muallim mekt bl b ~ılnci sınıfından 934 •enesindt almış oldutuıO 
diknameml zayi etti•. Yenislt'i alacağımdan esilslniıı hOkmQ ka'madıf ını f 
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