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BiRiNCi TEŞRiN 1938 

r nnmm Gölba~ı DO~U auııe•ı 

l'ıurtuldtm mıad hergtin çıhr 
yı..,ı her yerde 6 klll'uştur .... .... 

S YI: 278 -----

ançig ve P 1 ya korid ru 
A ma yanın leh·ne olarak ha • 

• 
erı 

yor 
Temdit edilecek ademi tecavüz misakı 

Tnüzakerelerinde bu esaslar var 

Erzurumda bir 
istihlak kooperatifi 

Dün « Erzurumda bir memurlar 

Çekoslovakyada Yahudi 
aleyhdar ığı başladı 

istlhlik kooperatifme ihtiyaç var » M } } . h d k } • 
ıerlevbaıile yazmış olduğumuz yazı- acar ar a yenı u ut müza ere erı 
nın memur ve subay muhitlerinde h b• • b "'} d 

. çok müsait bir tesir bırakmış oldu- ı . enuz ır netıccye ag anama ı 
ğunu bu mevzuda bize yapılan müte- · -------·-------
addit müracaatlardan anlıyoruz. Mü· İ • ı· İt l 
racaat sahiplerinden birçokları ileriye ngı iZ - a yan 
atm1ş olduğumuz fikirde ısrar etme- kt 
mizi bize tavsiye etmektedirler. On- pa l 
lann bu haklı tavsiye ve •müracaat- tasdik ediliyor 
Jannı nazarı itibare alarak müteki
sif neşriyatımızla ileriye attığımız Londra, 24 - İagiliz gaze
fikri tahakkuk ettirmeğe çalışacağı- teleri pek yakında İtalyan - İngi· 
mız çok tabiidir. liz anlaşmasının meriyet sahasına 43 

Şimdiye kadar bize müracaat gireceğini yazıyorlar. Royterdcn 
etmiş olan zatlar arasında bilhassa abnan bir malumata nazaran 
bir tanesi iddialarımızda ne kadar İogiliz kabinesi önümüzdeki Çar· 

~----------------------------------------------" Bayburtta zengin bir 
kömür madenı bulundu 

Yüksek kalitede olduğu anlaşılan 
bu kömürün tonu Erzuruma 15 

liraya temin edilebilecek 
Baybuı t [Hınut i] · Sekiz nne 

deob .. rl k~s aonııın sıma\lndekl d•ğ· 
tarda ınaden kömQ•Q t hımls\le meş· 
Qul l asabamızın m0 'eş · bb 1s müt • 
ahbltlcrloden Yakup Kefeli nihayet 
z nğ n bi: da'Dar k· şf ttn!;tlr. Hu 
nııma • ı bu'uııcaya kıııdu sı ç,arı ı 

~ ğ'aıtan ve se• iz on h n llruıoı bu 
topu klara gömen kJy aetll müteı€b 
bl' Y kup Ke'ellrla yüzünü gü dOr· 
m ' tıtllr. Ayol zam:tr.ıfa Baybutdun 
v .. Wn erlıındının kail: nmss ın da btı 

yük: bir rol oynayacak olan kömtı 
rna ke~tı, btltOn balkı memnun d 
mlıtlr Damuın k:ı,ınlı~ı 1 X 75 dlr 
Kö :zıQr parlak ,. ~ MI O iJlr. kablllyetJ 
tş:lallye ve b rurlyesı yüuekfü. Kö 
mornn 'o ·u asaba 1a 10 liraya verH· 
m kteifr. 

E·zuruın lfı Trai 1ona ıs il ı1 y ı 

verfltbllecetti tahmin ı d ime t ı ir 
YOiu it mnlıa!.ml~ı ımız n bu h' s bbiis 
ve kf şirla 11Hlkaı1tır o'mol llr• n• can· 

dan temenni f>d •nl:z 

...................... --.................................... _, 

Japon kuvvet eri H nkeu 
şeb ·ine de g · ·haklı olduğumuzu ispat edecek kıy· şamba günü İ talyan - İngiliz 

oıetli vesikalarla idarehanemiıe gel- paktı için faaliyete geçecektir. 
miştir. Bu, Ziraat Bankası Erzurum Avam kamarasının anlaşmayı 
ıubesi Müdürü Bay Sadetttia Uğur- İırinci Teşrinin ilk günlerinde Kantonun sukutundan sonra Çinlilerin Sulh 
saldır. Bay Uğursal b:ze bankaları- tasdik etmesi beklenmektedir. Leh 

nın kendi fUbe memurfan arasında koridoru ue Dtınçing mesele· mu•• zakerelerı·ne yanaştıkla ) •• ı • 
h Var~ova 24 - Siyasi mııhaflldEl leleriızde Almımyanın düşündüklerini r SOY enJ Y OT 

teıis etmiş oldukları ufak bir isti - - p il l Berlindeki Po,ong• s•fı'rine '·ı·Ldı'ren 'f .. 25 M t 1 ı. l Ç 1 ıöyleodlğlnr. gore, olanya e A maoyn • v o .. yo - o ör n .. ıta ar in l· 
ilk kooperatifinin hesaplarının ge· arasındall ademi tecavüz muahedesini P~Ldmare~al Göring lırln aıuravemdtlnt alt Ost ederrk Han 
tirmiştir. on sene daha uzatmak Qzue mnzaten- kilometre gentşlJğlnde yeni b!r kolldor keu şshılntn dış varotıarına varmıılar-

1 Nisan 1938 tarihinde tesiı lere baılanmııtır. tıırakılacu tır. Doppıng'ın ı arkında Po· dır. 
edilmiş olan bu kooperatif 30 hisse- ~lüzakerelerln mahiyeti lovya!ılar tnıafmdı\n vncnda getlrllmıı İngUt. lerlc müzali.crelcr 
darının taahhütleri sayesinde 323,84 Berllo 24 - ~olonya il tecdit cdf· olao modtra Gdnya limanına ulıışr.cak Tokyo 25 - J ı!lp'>n bQ\cümstl logl· 

. . . . lecek ıdeml tecavuı n:uabedesf mOzake- olan bu dar şeridden Poloııyahlu ldha· llzlerle m hakereye rlrişmek lçla istical· 
kuruşluk ~ır ~ermaye edmmış~ır. Bu relerine bur.ada çok ehemmiyet veıil - lat ve ih•acatl ıını serbes'ce yapabllı· göstermemektedir. 
sermaye şımdıye kadar ya,!>tıgı m~- mektedlr. Zaten Polonya ile Atm nyn ceklerd ır. Gtlnya llnıanında Çekler için Brş rekil P~eııs Konoye Kanton 
amelelerde 50,86 kuruı kar temın aruında ta Münib konferaosında11 berf, de serbest bfr ıntaka 11yrı!acaklır. Sü· ccph!slndekl hıuckihn mQ!b8t netice· 
etmiştir. Yapbğı muameleler iıe, Pıusya ernlsl d htılııden ıeçere( Baltık detlıırın Almanyaya iltihakı uzcrine Eıbe terle tamamlanmasına lntiur etmekte· 
sermayenin bu yıla mukayese edilin- denizine ıçııan meşhur koridor il ser nebrloden artık latlfade edemlyen Çek.- dlr. Moukerelı:r b•ılamadan evvel b1r 

'dd b" ük l b·ı k · b t best Dnnçıng Ş ' hri hak.kında mOzakcre tere bu suretle Baltık denizinde bir mab ( A ı, 3 • • r/ > 
ce ~ı en uy • sayı a ı e~e nı~ e - !ere devam eııtııyordu. reç verilmiş olacıı.kt r. ., «Hı a11ru ~ 
teduler. Mesela: kooperatıf hııse- Salahiyettar mıbntllde hiç de teksfp Almanlar Beltık memleketlcrlDe doğ-
darluma şimdiye kadar 1237,47 cdllmfycn bu haberi re •naran, Feld· ı u ılyaseten ve lktl1adın ıarretlcrl· 
liralık veresiye mal ıatmış ve 364.40 mar•ıal Gör'nr Munlb anlaşmasının ah- nl ant rmıı bulanma~ladırlar. . • 
kuruşluk ta ikraz yapmıştır. Sermaye binde Berllnde\I Poloııya büyQk tlt:lsi B rllnde b r nevi buynk iktisadı erkanı 

ti b' k 1 k k b' L'pıkl'Jl kabul ederek meseleyi kendi· bat biye teıktı eollmfıtlr. Buiktlsadf orkA 
şu su~e e ll' aç ay 1 11~ .•r za~a~- ılne açmııtır. Ba mnzakeıelerin esasına nı hubfyenln nzlfes l Aimanyıu ı ı lkti
da dor~ beş defa devretmıştır. Bu~ua göre, Dır:ıçıng aerbet şehri Almanya ya ıadt cüruzunu bir taıartan Ballık mem
bu netıce memurlann maaşları&a gore ilhak: edileceği glbf, Polonya korlr oru lckctlorlne, bir taraftan da Irak: va ~f
ayda asgaıi bir veya iki lira verme- da ortadan kalk~cattar. k:ınııstan kr.dar uzanmak üzere Cenubi 
lerile tahakkuk etmiştir. Sermaye Davam eden mO.ztkereler bir neti· şarkt Avrnpıısı lstikamttlnde tan1lm ve 
ö .. " d k. Ki ·d d .. t " cey• baRlandıgı taktıme · ki baQl ıuıaca· idare etmektir Büyük sanayi ve ticaret 
.numuz e 1 nunusa.nı e. or. y~z ğı da muhakkak 8d:fedilmektedir. Şimdi· tı ö ıtlerf, Al~an baoknları şlmdldeıı a· 
hraya çıkarılacak ve ış nıabetı gun ye kadar Unhasıran Poıony nın blklaıi- ıakadrr memlekt tlere ııjanl r göndeı · 
geçtikçe tezyit edilecektir. yeti altında bulunan koridor Almanyaya wışlerlcrdır. 

Mahdut bir memur kadrosile Zi- fltibalc. edilecek, yalnız Polonyaya beı Devamı 4 üncade 

raat Bankası Erzurum şubesinin yap- -----
llıış olduğu bu şayanı takdir tesisi 
Enurumdaki bütün memur ve subay
•arın iştirak edeceği bir kooperatif 
vaziyetinde tasa~vur e forsek elde 
edilecek neticenin ne kadar büyiik 
olduğunu şimdiden kestirmek kabil 
olur. 

Şüphe etmiyoruz ki bu suretle 
teessüs edecek bir kooperatifin his
sedar ve müstehlik memurlara temin 
~deceii kazanç ümidin çok fevkinde 
olacaktır. Hatta takarrür etmiş fıatlan 
gibi görünen ekmek, et gibi maddeler 
Uıcrinde bile dış piyasaya nazaran 
farklı fiatler te~in edilmesi imkiaı 
lllevcuttur. Kooperatif, Erzurumda 
bllyük bir maişet derdi olarak orta
Ya. çılt :ı:J !I'ahmkat meselesini de biç 

( ~•ha ı 2 incide) 
Bu" 11akrnlarda lnglliı: - İtalyan paktı dolayrsile Bıülıim mazakerelere 
aıhn• olllclk bulunan Avım kamıraşı binasının bir ğece mınzırası 

FIKRAı 

Sinema haberleri 
Hazan gazeteler de öyle tuhaf 

,eyler okuyoruzki bunların karıı· 
aında ağlamak ·mı, gülmek mi liı
zımgeldiğini bir türlü kestiremiyo· 
ruz. 

Mesela şöyle! bir haber:' Filan 
artiat Filadelfiya plajlarından 

birinde tesadüf ettiği aüt anne.ini 
lokantaya götürmüı ve kendiıine 

bir aığı• bift.efi ikram etmiıtir. 
Amanne büyük ıey!. Ya sıfır bif

teği y•rlne koyun haşlaması ikram 
etseydi, ne yapacaktık o zaman? 

Sinema medeni insanın t.abiati· 
le alô.kalanacnğı bir mevzudur. 
Ve nihayet. basit bir merak neti· 
cesi olarak bir artistin huıusi ha· 
yatile alakalanmak ta kabildir. 
F akaı ne olurıa olsun bu alaka 
art.iat.in ikram ettiti bifteğe kadar 
da götürülemez. 

Karie de yazık, bize de yazık. 
Çünkü 'İocuklarım•za ve ktıdınla
rımıza böyle vahi •atırlarla dol
durduğumuz yerlerde daha layJaf ı 
ve daha enteresan ıeyler ötrete· 
biliriz. 

1 
Haklı delil miyim ? 

Bahadır DÜLGER 

Eski Jnpon Hariciye nazırı 

Oeneral Ugakl 

SON DAKİKA 

Müstemleke 
avazeleri 
başladı 

lkrllr , 25 - Al uıınyA. ı 1 mü~
temleks talcbl hıkkındakl nUmByle· 
ler, Bcr' lnd ı1 olaoca şldde tııo deYam 
ediyor. B! bı!ssa ~arıt Af. ikadakt 
es ı i Alman mllsteıı: likclcrlndea bab
a•dilmel ledlr. B9rUn ış 'alarında 
Mareş!ll Gö•l cg'c büyQk tezaburat 
v11pılmıştır. 

ınullterc act~ıc sllı\hlnnıyor 

Londr , 25 - Dcyll Eıtıprcs 
gazetesine göre, İogl ıtere bü&tlnetl 
Almanlımn müstemleke talepleri kar· 
ş ııımda 1Uih1anml! p•ogramırı ı detlı· 
thmlştlr E •ve'c ' kaba! edilen blr 
buçui m1lyar yerlM üç m1lyar lira 
kabul o'uomu,tar. Sllab1anma prog· 
ramının tatbiki lç1n konulan btş se- ı 
ne de Oç sencve lndlrllmiıtlr. 
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Altıdan fazla çocuğu 

olan Türk anaları 
Erzurumda bir 
istihl~k k oop ratifi 

( Bnımak.aled n dev •) 

1 BÜYÜK RÖPORTAJ 

DO ~u Si 1 DA 
Aşağıda isim 'eri yazılı olanlara ka<! UO mucibince 

para mükafatı veril~c~ktir 

şüphesiz iyi bir neticeye bağlaya
caktır. Bir elden tedarik edilecek 
mahrukat hem ucuz, hem de memu-
r un keseıioe elverişli muayyen tak-

ı - SaR artı çocuğı:ı o1an Tortum Gülllur, 59 - Etrek kp7ündea Kap sitlerle satılabileceği için, her mev
ktz1aının Suhtorot kö10oden Z ya ka ta" k"a!ıst Gü!l'rr, eo - Ekr{ k kö nıı Asya, 2 - Tortum kazası L'•Riv yünden Kantan karıs• Gaıllzllt' 6l - sim ba~ında ağır düşüncelerle karşı 
kOyOnde Tıhlr lc.ııır sı Es:ne, 3 - Edk On çocutıı ola' Er111raın vll•yetfnfn karşıya kalan birçok aile babalan. 

GZ 
Yazan: Bahadır DÜLGER 

29 -
köyünde Bektaş kansı Ayrş •, -t _ Nnr- Ou cık nahiyesinin O ;köşe kö~ünden bütç~lerioi bu sayede te ~ zia etmek T 
ıen köyüııden Mt hmet Ali kan• ı Qjl Hakka lurıaı Zeynrr, , TeıU köyünden im\saaını butmu, ohıcılklardır. D rki nezanem 
Eper, S - Varçlk. lrörl2ndcn M~ bmet M .s:da ku.sı Sürur, 62 - Terolovan Bütün bu neticelerin alınması, 
kansı Grılnn, 6 - Sal yedi çoc·1~u köjünden Veyis kaıııı Seher, 63 - dokuz ancak ufak bir tfş ebbüse vabeste- p } h T11rtuın kaza11 korglr köyünden Ahmet çoc~tu o'aıı Nmfufa köyünden Da•ıun dir B l t k t'f' k 1 c:S J anda oturuı·ktn oir Türk çocuğu He 

1 

karısı Gü'p,,a, 7 - O güzele köytınden karısı 011müban
1 

Erzurum vilayeti ç tc- • aş angı~ a . oopera 
1 ııa uru - karşıJaştım, fakat Türkfle bılmı'yor·'u 

A li karı ı Gülşın, 8 - Bar lıcôyür den ilk köyüııdeıı M 1harrem oğ!u Durftk masr, hesap ışlerınde komp~tan me- Katız . r d Y u 10k. 
Şevaf kamı Fatm•, 9 _ z bile kö vOn· kerıaı Cevriye, 64 _ p ctnlrnr ko·yu·n· morlarımız tar .. fından ufak bir. zah- d ~ l! tn z oltlJ ~Hannda hfo bir ta.k ... mın ıınçık· T 1 1 /t d'' 
dan Hasan k 11sı Fatma, 10 - Ooalz·k df'n lbrthlm karısı Peıuz•, 6S _ B r metle temin edilebilecektir. l1ler bü- k "mızı 1 ve intizamı ondan a~••

1 

~ 
k

"' • "" • Ktı tan sonra iU, beı.ııt de .üstün... ŞJfOru-wüı:t tı'r 
u •undeıı Osman karısı J<'~brlyA, 11 - i o nnden Siiley.ıııan karısı Ane 66 - yüdükce, kuvvetli bir idare ile mü- F s "" Lx - d s "h k - ü 8!..8 yolu· verdi~ vo h sz 11 l111a~ a)raolar11PIZ

1 ~· 
aır auyun rn Dunuu knıeı Fıkntnar, 

1 

11 ' 1 an oy "~en Maıtaf• karısı Ral)fa, essese iyi işleyebilecek bir organizas- rıa gf dik mek: uz ıre h uıın ö une çıkuk ... KarfP1: 
~~ılmeNılh~ hl)kö~ Ur dekn M ıshmet karm 678 - MBa~ köyu~d-en AltU kansı N afla, yoa haline~ ifrağ edilebilir. Marifet, Ô a Ü aıüzdt o 'o110 >' llıııiz yorguoluğundu terıeıtı f 

v , a oguıek öy1lnden Mu:5tııfa - 1asır 'oyuaden Fevzi karsı Es- --=--·. L.- - .. ~ - --. - . old k. bt ı - ~ ıcı•'1 

karısı Rai fe , 14 _ L's,iY ~öyündeo me, 69 _ Vıh 'k köyDndeo Abduratım·ıı zor gıbı_goz~ken .ılk adımı atabıl- u ca u· 'ş ~man auam glbl büıon llıp! • • kt d" • ' 1 . CJ zun 'ür•D açıtm.ı ı bir h ı :de duruyor. Onun IC,.ytı· 
Büıeyl• karısı 1Hacer 15 - LfııAv kô- karısı H.tlce, 70 - Vıb 1k k.öyünderı me e ır. ' • " .. bir der.. nın gelmes nı beklcıyo ı uz 1 
JOoden M·hmet k..arııı Becer, 16 _ Lfs Ahmet karı sı Halle•, 71 - Vıhlk •ö- .,..... Başlanııçta müter"dciit :bir vazi- v.r, bulldan ı Bu aırısda yo un yur~rı bnıınd•" ~~ 
~~v köynnden Mehmet hrısı 'Nchiie, ytındea Öuer ~arısı Fatm8, 72 - Nor yet ıiİaCaklaı7"'.belki;pekÇ'Ok~olacak- sonra Paaıı ~1.s~o l~ sırtına binmiş olduau ba:d~ ~· 

- L'lllA't' köyüaden Zihni karııı !en ~öyünden H ımdl karısı Haniye, tır. Şu veya bu şekilde bazı müta- o~uzu le utak'. bir iöylD çocutu ıoıD 1 

z~yacp, 18 - Azört kö~ü~den Şahin •3 Tev • öyünden Muatda karıeı Fatma, laalar da serdedilcccktir. Fakat te· !: ~1881:8a0z 1 tn. O ounla bir parça tonuıar•lt t•~' 
karısı Muvaddet, 19 hı koyunden lsma· 74 - L'"kav köyünden Yusııf karısı . • w / ı1tçlrmen'n mllnas'p olacağını davoad

6
-

U karm Yaşar, 20 - Mı.ı ksor köyiicden safiye, 75 - Arzotl kpyüoden Atımet 111 muvaffakıyetle ışlemege başla- vasnıa yük· ve y ıla ç ktım . El mi lıa lcıııdım. 
Ş•vk•t karııı Hadlce, 21 _ Mckıor k ö· kcnın Eıınrs, 76 - Hıcıcu ..,. mabel'e· !!!ktan ve _!ayda!~~ fıliyat _ saha- • e 1 e c eg ız. - Dar ballııılım delikanlı. dı· 
yüoden İmal! kansı Ş • hrihln , 72 _ slnd•n ~e~met karısı Sabiha, 77 - Kı- sında göıtc-rdikten sonra, büt6n Ta krJ hen Tü•kçe bilmfgen Türk Çocu~ ökOzüt s•rtından yere ati• 
Mekıor köyiirıden Mııstaf.s karsı G ı'c,. ıılk.ale koıund•n Hüse1la «ılln Ay ka· itirazlar kesilerek en müfritler bile 1600 metro çocuğu Ve ha a du rması icap ~tt· ~ını aot•1' 
ma•, 23 - M~ır~or köyünden G 

1 
ç ğı •ısı Şeri f~, 78 - Başovacık köyünden kooperatifin muhakkak en har mü- vUlca,.klftlndelr.1 buraya ç•k'.mak: için aıa· dığı lç

1
n Ozerlme dogıu yü· üyQfııııd' 

kıırııı H• tice 2t - ö öt ulya kö.,ün K•bnıman lrarm Hediye, r;9 - örtülü d f"' h 
1
. 

1 
ki d' tı yu'ran 600 metre ka1ar bir lrtıfaı ııı devıım eden lht•yar öküzü.ı kulafrD• >" 

d 
' ı · k ~ ü d 

8 11 
a ıı a uıe ge ect er ı r. mak l&zım pııtı : 

tn Aıı kansı Hııtlce, 25 _ K·y k k ö- oy n en e m oğ u Hasın k.anıı Ha· • . yürd~n Hamdi ~a · iı' Haticfl, 
26 

_Vat· nlte, 8'l -:- .ö .tnlü köyünden Mahmut E~zu:um memurlar ıstıh~ik koo- Yol kıvrıla kıvrıla bir cfueyltaklp e- - Ooh .. Oob. Oooh ... 
tar o• Jıö~Orıden Huııın karısı S.tllı 'a ısı Hat c•, 81 - Miadar köyünden perahfıoıo kurulması bırçok ıs- dlror ve h,.r an bir puça yüks~llyor. ÔkUz duıda ve dcıtlkanlı onu' 1' 
27 - Ö ı ök ülya •öyürden Batal ka: H1 Ut karısı lızet, 82 - ı ., cı köyfındeo tıraplı vaziyetlere son verecektir. N h~yet Paslı bışladı ... Kııa llr11j ar Yol ıuda kartıma dik'.l ı d ı. pi· 
ıııı R1biye, 28 - Bıığdtıle k6yünderı Ahmtt klrm ŞebrlbaD, 82 - Keral ük Ay başlarında elleriııdeki mahdut bir k•rdela glbl dağa sarıımış .. Otomo- J8 aord~!: harıg ı kOydenelo of.uDI? 

Z11ıkit karuı Rasime, 29 - Or g i' zek köyünden Ali k111 ve P .. hJQI karısı Sııl· para ile ne yapaca w nı a ıran aa ısız b\I adım bı~ında dönüyor B' r az evvel K d. ki gl~ 
köyOnden M baıı t hrısı Güllu ao _ tıın, 83 - Kozabor köyOoden Ejrd kı 

1
• h' . ı:1 _ ş ş Y r_eçtlğ1?1tz bır · kumı ofmdl kt·, bakıuı ııö durny:~~ı ı cavap vermedt n put 

Butakale kö)Qnı!en Z:lkU kar ıı' R 11bla rısı F.rd~s, 84 - ÔrlÜlci k övünden Jbra- ılo ıa ıpl:r~ e.n buyuk yardı~larlh_ı, ruy)JUZ. Bu çıkıı ınaana bık.kııı lık. veri· - At!ın ne ıenln? 
Sl _ Klsba kalesi ktyükden Ş iVkf ka· ~ oaıu_.Mustatd karıaı lHadiJ•· ...'...- en kuvvetlı ~s~matriblarını, ~up~esız yo•. Fakat Paslı uzuıı sürüyor Çor.ık bir Gene cnap yok. Bir dilsize te,ad~ 
rısı anıucr, sı _ ÖJök ulya kOyündf!n .. ~Yukarda isimleri yuıh alta e•lldı bu kooper tıfıo anevl şab11yetıade ıeçlt oldu2'u lçln i'ÖzQ ve dimağı yoıu- ett ılğ ml sandım.' 
Osmın kerııı Aıya, 

33 
_ Nıks r k Ö· mlltecavfz çocuklu annelere omumt hıf· bulacaklardır. yor. B ıralaıd~n b 'r çok ddafar geçmlı _ Sen koenımak: bilmez mfslıı 7 

yiiııden Mehmet karısı Z-:kiye, 3~ _ ''~~ıhhı .,auonumın l56 ~ncı maı:tdes'ne Bu bayırlı mütsıesenin kurulma- olan f lfö .Qmuz izahat veriyor: . Diye lşıretle anlatmak lıtedllll· O 
O.tek ıürıa ~ öyU ı. d •n KAzım kar111 H4· ~oh e otuzar ltra para mulrlfat nrilm~ıl s1nı temin için elimizden gelen ma- d - Bir az sotıra hana ııelecc ğ z. O uman beni sabırsızlaodırJn çocu~ dtl• 
nlfe, 3~ - Vıhlk köyünd n Dursun ka· b•t va içtimai muuenet vekfilet•nc .. d d b ~ ra a a21cık dormalı, ~ünkü ıu .kaynadı. geld l : 
ıuı Halice 

86 
Ağ ~ _ _ d C muvafık rOrUlmOıtGr. Pell yakında bıı· nevı yar ım a ulunma~ı, ve yapıla- Suya detıştırlılz, arz de azıcık dlnlcrir· TOr{I neıanem . 

han kansı' H -
87 

a!uıôr okyun ~n 1
• \ a1el"ıl K81eceı n aQk.Uatluııı tevziatı cak teşebbüsl,.rde muvaffakıyet hu· slııiz . . 

acn, - dO sQfıl .,ö- yap la akt ..... t . t w• k d' . ~ . • H klı.. t d ) fAr•••• .il flr.nnrl•! / 
vü.den Kadı .k H 

90 
ı c ır. ııı unu em nnı e megı en ımız ıçın ı ıı..a en in enmrl?e de büyük. bir ~ 

J r a•ısı ııvva, "'" - p J · - -- ,_. -· lbtl 
Ç9DI köyüoden ŞO.kıfi karısı ·Hail Tutuş•n t zekler en .değerli bir vazife tclikkiediyoruz. yıç hissediyoruz. Şo!örnmüz g aliba Karsta tayinler 
311 

.!. me, a bu niyetimizi aez.mlı ol alr ki h ' '' 
• - Bar köyüodea Niyazı kamı Fd. B. D. 1 ac anan Sınkımrş bQkQmet tabibi Bay "' · 

ma •o - Torlumkalo köyüııdea Fehim E ' nlkl iÜR g~ce aut üç• 20 kala- d ğerlerlne benzımedltl hakkında b'zt 1 bir Kürklü, lçel ~ıtma mfoa.:toleıl tt~D 
karııı Fatma, 41 - Bar töyfinden Sü rak. Kaısta Su ka1 ı .. :naballealııdeı Esalın ,,. Adliye Müfettişleri propagandaya baıladı: llğlne atanmı ştır. 
leyman karısı Zııklyf', 

42 
_ ÖdUkalJa ltlm,kte oldotn BaUroılu ham11~ın kOlbın ... J - Vallahi beyim, bn han gibi b 'ç * Çıldır hükfimd tablbl Bay 501~ 

köyünden Şevket karısı ZUhıe 43 - OCl ğ nda atH kalmas .ndan ö'Ütü yanın Sarıkamış a bir yeıd& yoktur. Yahkları çok tem1Z· Bı o kay, Dl klen Gö e hü cG uet tablblt&
1 

ÔJükulya köyünden Yusuf karı.; Aıy , d~ yıkılı bohınan ttztğ' ılrayet etm~sı Sa ılramıf [Hususi] .- Doğu fllfrl- dlr. Hele tavuk 9orb's le aöğUıU çok ne tayla ecıiımııur. ~· 
'44 - Ebrek köıünden R sul ar 

1 
yuzündtn yangın çılr.mıı ve tezekler tu- nl teftJıe çıkarak bir üddetenberl Karı mııburdur .. Kıt•n buraya dDfenler hep j * 937 sı neılmezunlarından Doklo ıt•0. 

F.ıtma, '45 _ Ôdüklüf!a köyQnden 
8 

b ~ tuso:.uıtur. Bu ıırada belediye Jtfaiyulııe vıi yeti bölgelulrıde çal•ım~kta olan d- han sabı b!ne du' ederler. m' C ,far 30 lira m "tla Sar lramıt hll• 
kansı Rabla, 46 - s. b •rlban kOyUn~e1n bab•! verllmlı, itfaiye yanıını ıön".für· ltye müftıttftlerlnden Maz.bar Özal ~fe - Sen orıya gelince Ur defa dur ant tr btoııgıoe 'tanaııştır. .J 
Mı hmct otu Y\lıuf kar. sı Rabi• 47 - mtıtur. Kemal KökOş bir kaç gün önce Sarıka· da barahm bir de bu ııöyled ldtrh.l biz de 80 11* 

937 m~z.uçtarnıd .. n doktor f'~ı 
Ktıba kOyüadea Tufan kırın A şe, 48 Sarı kamı beledi ye inı::ıaatı n ııa gelmtılerdlr. Teft' ve tedkJkatla iöıümQz\e görelfıu . ne t:yinm!~8~·~ t:~~ır htH ümet tablb 
- L'skav köyünden Bekir karısı Zey- 1 • Ş "i merg1:1l bulanmakta olan müfettlıler bir Az ıonra hanın önünde durduk. Dtıı- * 937 mezuııla 1 d d \t Htı~•d' 
ıırp, 49 - ld ~~yiicden Mvstata kansı 1 ikmal edilmektedir lk.l güae kadar Stmkemııtao aynJıcıtk:- ır~nce yap~lı bir bina .. !çeri rlrdlk. Bizi 30 lira maaşla Arp:; .;~ü:u::t tablblt 
An•, 50 - Sııııhan köyOnıten Ali ka· I Sın'umıı [ Hu~u·t] - Bel•dfye ardır. guler J~z~u bir zenç adctm karutadı. ı aıne atanmııtır. , 
rısı Makbule, 51 - Nor~I kôyükden caddrslncıe yaptırılmakta ohın 6 maaaza Ş" forun yaptıQ"ı propagandarın te•I· • A-paçay büktl.ıoet tablbt do~to 
Duı.un kaıısı Zfllı zr mP, 62 - İd lı..ö He bunların üatündt ki belt d ye dairesi lstanbul lik ID1' çlarında rfndcn kendlmtzl kurıaram11mıı olacatıı Mıtat Kemal lnarç münhal bulonao ,_,. 
Jhıdtn İbubim h11sı Lal 'f4' , 53 - P r· tnşaab bu günlerde ıkmal edlertk tes-1 • t ki: · jd ll hıın bük.uml t tııblpl•tıne tayin eclW 
tevık köyundea Dursun lkmıı Hıdaye t, Um •nımtleıloln yıpılıeatı anlııılmak. SOll Vazıye - Odalarını bir 'gösttrııe,e ba' atım mlvtır. ,. 
f>• - ld köı Onden lo~ahlm karısı Sul- tadır. Bu matazatar ka~ıbaıtJnl piyasa İstanbul 23 [Husn~t] - Bugün yapı- öyle medbetttkler' .kadar var mı? ( • Aoı~ bolunan K•rı hay•an b0t

1
10 

~D, 65 - Ekrek köyunden Dursun lıa· mevi:llnde oıdolu lçlıı muzayeda Ilı lca- laıı lllc. mıç arı da f.,ııerbabçe takım! · Hancı, boynu r. u bü\.tü: 11 
muamelat ıreaıurlotur a, Cıbarırlr Dl 

ıııı Fılme, 56 - Snrbaben köyünden ra veıllecektlr. Rı lill 0-6, Vefa tak mı İıtıntul sporu - Her d• a baı•nda buluı.ımayıc_ıı: J lbrablm Aydıa tayin eohmlttlr. Dl' 
R.zvın hrısı. Gftlbaııım, 57 - Ç aırııll 2-8, Güneş Topkaptıya 1-2, B'tidef kadar ... DJye c•vıp nrdl. • Kuı L~ıeıl Tarik - Cotrafya Dl' 
köyünde_D Efendi karısı Gü!cemal:~a - Bu gece « Vatan • G •la'asarayı 5-6 yenmıı, Beykoz Sü· Sın·a önümüze düştll. Bizi büıük retınenlltlııe A~ana birinci oıh otu1 iP :;••t koınodon Ahmet kamı Zey op, Ji:C:Z8DCSİ Dfibetcidir Iryma•lye ile ••y sız borabeıo kalmıı bir odaya gÖtürdU. Bet altı t•hla kar ı ~~~:.:~ı~'"'I 2> Ura mHşı aslhile ti! 

Terp,etek kö1Qnden Hasan karııı - · lardır. yolalı bu oda ile lğdırda yattıaımız Ka· ! Vu'feslnde muvoaf:akıyıllıır dli••'' 
Tayyare meydanında, uza~tan mlnl bırakmıdan, ince seslle bığırmııa baı · karlar tayyartınln iki taraf ndan bef'' 

mlnl ıörüıı90 tayyareler sıralaomıf du· ladı: dalgalar rlllf, fı•kırdı. Motö,cil savç~; 
royordu. Tayyarelerin sağ ndakl _koca· ı - Gidin karı•mdan .. . Detoluıd Der da arkasın<tan koşı ~'Jfl kopükl•"" 
man bir ·r. in 1 lıttkaaıeılol gosteri- hal bııpsa. losH detll ki bunlar dlılp · tta döıdü. 
yordu Aaker sü,ı.ü g& ile bezdtn kınla- ıın ııe demek hUI ö"' e 1 dl ı ı? • H ~ rı aü ürü o du ' • ' n m" o ı aı •ustalef, atııcılar •e hyyareoflet 

P Y · Bir de luzum ıuı yerleıdı kabramanlık atıı hususunda olaa alikasızııta bOfd~ 
«••cadan cdir• n: Ni HAL y ALAZA Tayyare lnmtte baıladı. Yorgunluk taslıyorlar;. bir te ısü 1 h't ld 

: 38 

A YY ARECILER 
Yasan: 1. RAHILLO • ' ı k l t d d ' • r e t• o u. CıfUA çme n ty cı ve mey an ' ar· 1 Popof bu sııretlı k r ·I d t ö ' MI -' ~ldlvrnln '-ür~ tu" L

11
ra11le b B t d b d k k:ı dıılaıla bir az çene çalmak arzusn - d k 1 a 

1
· an ı ını ı · , tralyOı lrnrşunlırı gellıl ıO 

r. -. L ur11 uııu 11 dık ka ı ru un a çocu ça ve . f ıunce oııa aı dı . Tayyare meydanında atı'd Koı 1 in 1 1 bil b , ı4' 
ıll tlkt~n ıo:; t• yerine muzatftrane otur- masumına bir Hvlııç bl11t doQdu. Ona lr. ıı" ıevlDç verd•rlyordu. Popo kuıııan· her ıey snktıta daldı. Kumandanı •imdi· 

6 
ç yer er e u uamuyo 1 

ttu. h~ f9Y yeni 16 lllmewls ve fevlcallde daDla k•rıılaş catı zaman geçlrdlgt aıa· e k d ki b"' l bl h ld Hc dt.fın etııfı açılmışıııştı; ruet• ~"I 
cİ ' ' d t bl d 1 a ar aıse uy ı t ı ı görme· ğ tlarıle kıplınmaaı fo ttl H tJI'' 

..111 rry vıkıyı 81JJadıtt rOrmtıotü gtlz 1 srörQndü Karh toprakla lok.uma- cera 'YB ne creee mü eıeb a oı oğ11 l ti ap e • rus al Daı parınıtını yukan kaldlrarak · tlftr; çtltan aedıf rerıgl dumaa tarif edU- hakk nda izahat vereceaınJ gôıüı.ıün O ,. f ' ancak. 
0 

xaman ahı hıdtfürlnln dtıd1f "Bıavo demek hter albl 
1 

r ti 
0 

lll'-l 
1 

dol idi H .. le bulut- nüne ı-etlrlyorda. - Na bekllyorsnnoz? V rllen emre olmadıklarının farl.ına nrdı ve ke11cf 
_ • • t• c er mez f ze • er e u. · . itaat tdlotı de lhmaiclllkl lttlh Jıj>ıyorr u. Popof, arcıık o dık kada ıe· ıar •e onların kabarık ye duman'anın M.akloa Y n ha. tı h z ıısından yavaı , • 

9 ım etti. ı ~'rdltt trh'lkf'yl n o.ü•e pek: fakın ol- gô'i'l'llerı uasında alllml uma reoıln· yavaı g-eçlyordu. Atı,cılar itfaiye k.ıza· I P Dpof askcrr bir ıellaı verArek ıtıl Boluk, bir buçuk: oçuı rüntt kat"' 
dtıtunu anladı. · dtkl halenin ltlncle kayaa tıyJarenfn aı ... ın yanında a\ılmış manıa ve isabet adımlarla arrarlara dotru yftıOdO, Hras- tfğl ilbl, talimlere da yeni baıtaa ~ 

Demek gOrQltüye gidiyordu: 1 16ıa-eal: noktasına~bı kıyorlaıdı. ıtald bıı kadar parla uıına nadim olmuı· lamak lazımdı. Andrey Kllnkofa r 
\/ay canını! Evde pencereler 11-1 Popof gayrı lbtlJarı hayk.ırdı~ Popof ıevlnçle yere atıldı. Motörctı .tu .Kumanda dmelı: fçln tabii hıllnl bir iterdi: .ııl 

~iöliıtnış .. • Karısı da cenazeyi kaldır· - Yaıamak aaa 1ettlr. yırbk. kolnnu gö steruek', ht•ra bt ğıra ı tQrıfi bulamıyordu. - BuDlar h~p tıkntırenl•rl kl1~ 
b:ıala f•ltcektf, l Ve aklına relen abıak ıabuk ı ıylırl b'rş~J söy üyordu. Fakat Popofun kulak·' - Uçuşler ıert kalacak. Y9ld11 ıızlıtmdan · Bakarsın, biri mot6r k11

1 ~ 
Blrdeil bire üsüdü. Çabuk insek te ıarkı t>k•Jormu' rıbl, yükıek aeslı te- len tı\:anm ş olduQu lçn duymadı. Sed Kllnkof, maklnıya oturunuz le eı<'abta k~n ııffarı g&ba kolunu cupa; tavyır•,ıo 

büfeye gfdfp sıcak Ç1y içsek... ranmt etmetı batladı. ad mi rla k.u andına doğra Jürlldü. dılru geçlotz. MltralyOılerln lıabetrn1 yuzden aaltı1rt kıymttloı kaybıder. 
Poa:ıof korka ~o:~a aoall bıkh ve Hergünkü hayatta dalma clddl ve Boydan yartılaıış tı•lumon ko'undan tüy- kontrol edelim. 1 h•rebe es • asınd.a bu ölü11dUr, 

Oüşrn"A'I yeri tabmln etmete çalııtı. ıı konut-an Popofa ba halinden bah· lü kürkü çinin çirkin ullanıyoıda. f Hru•talef kıta kumandanını unuta· Uçoı bltfocı aynca ıahst meıolf1' 
b~mlr yola f'Çldlnc db~ecek.ti. ıetmlı ollaludı, ltelkl de JnaD•az~ Saç- Hrustalefe vtkadat1 h aber vermlıler. rak makinesine kızgın kızg ın bindi v. ten de bahsettJ. 

~A.A :.:. g-nzJ bir Olüm... •• derdi. Popeıf yanıH ıellr K•lmez, ı01lemıılnf öylı bir ıllratlı ıııdabta yollandı kı, k•• wul 
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r_oıŞ SıVASA-j 
İktısadi muharebe 
devam 
edip gidecek mi? 

Belçika Kralı üçüncü Leopold 

EN SON HABERLERD 
Japon kuvvetleri Hankeul 

şehrine de girdiler 

.. 
, 

- rtt-

Derdini bana söyle! Parille, ba\Jaıı Kral Alber namına (B&fl•r•fı ı incide) çurl demir yolları ~lrektor:oıüıQ ifa 

dikilen heykelin küıat reımini ya- ln~lta veya aulııma mfSaflyetlnl Qzerlo• edea mumallıJh vazlfeaJnden ayrı'ar.tk 
pulcea ıöylcdiği nutukta demiıti ki: alaca\: olaıa yeni bar'c'ye naz ı rının ya. Tokyoya gel•'• btılnnmaktadır. Derdimi söyleoim. SevğilJme kavuştum. Fakat 

« Beteriyet harp hali olmadıiı ı feal bıı•nt gelmesi lazım relmekt•dfr Çinliler Sulha yana~ıyorlar mı? bir gün onu evinde ziyarete gitfiX-im zacnan ... 

-= 

halde bile, tmıalsiz bir iktısadi ka- Yeıl baric'ye aazırhtına 1933 aenulnde Şırıka 25 - Kantonun snk.utu do· 6 
... • • d • hari O • Jıpoıı1an1n mltlct er cemly•tl ile ılika Y Hldd-tten arhk kendimden geçmlı- barrem blılm aarayıa tabll b'r mOdavl · 

npklıgıa ıçıa e çetin ve - ı m c~ sını keae1t, Cenevredekl eakt Jıpon be· by 'ıllP, Çia mabıfUlerlnde Japonlarla tim. Orada elime bir f"Y ~eçınl• olsaydı mi balfna R'elmlşti 
d•lelerle çırplDıyor, b\I yuzden m - yeti relıt Matauo\ta'mn ~t tlrlltc ' ği ,öy ıulh mOzakcrelezlne glrfım•k lbtlmallul hemen lıız!n kafamıa tırlataeaktım. Be· Faıkat bra hfımda buka bir eey 
lttler aynlıyor ve bazaa karşı kar- lınfyor. Bir mOddetıen bert cenubi M11n· teyit edllmektıd.lr. nim bOyle ueblltşt timi gör Onca tız: ku•uyordıım ve avbıbbdfmln zfyadılfli 
fıya geliyorlar. » . .: - _Kızma11n, dedi, •ter bıklkatı ni belli etmek lcln Muharremi bir a-Dn 

Bu birkaç ıabrhk cümle Avrupa A 
1 1 1 1 

t>tlmlt ·oısaydınıs bana kısmak drt l, hıb- kemdi evhıde tlyaret etmek Jıteyordvm. 
içim bir ikaz tellkki edilaeliyd:, za· rap ar ı• n gı• )o z er e ıfk cderdfnlz. Bakın başımdan g-vçenre ·I Bu emelime d• nihayet .nafi oldum. ftlr 
muıanzda « İılaı harpsız harp ,. ııibi uıtatayım da dinleyin. Benim baııcnı wtın 1ıln ı z baş ıma aarayd n hçtım ye 

blhük. fc14ktttler i"tıt l ren adaıa budur. Mubtrremfn CYlne giderek kapıyı çal-

yeal bir tekil icat edilmittir. Vakıa anlaşmagw a razı degı• ı '· e:n M.n: bükiiındunnn lusıyım . Bfr dım. Bana kapıyı g.aç bir cariye açh: 
lau yeni uıul •u'ııarebıde insanlar ıun çarııdan geçerken bu Muharremi - N" lsteyoraunuı lllın ı'Dlı? 
61meyor amma, milletler ö~Oyor. dük• Anınt'a otu:urken rOrdQ 11. tıı~aolık 1 

- Hiç 1 D ye cevı~ verdim. Eten· 
Halbuki mill~tlerla artık bu ket· l d d J '>o, o 'n1a bu •dama karıı bOyük bir ye ıöyleyecek b'r lk.1 ıözn 1l var, onu 

k ' .. On Ta an dönen rak hariciye nazırına 11 uhabhet bfssetmtğs bış adım. Gn ler rö ·melc llteyorum, diye cevap verdim 1 
mekeıe bir nihayet verert 1 aenıf ıeoıt. B ı nde•f sev.ta biran eksilmeden 1 Cariye: 

bir nefu alman liıımdı. Siyaııi me- göre bu İŞ yıl başından evvel halledılecek arttı . arttı. Ben kendimi tııtmata 2ayret - Şimdi o\m11, yana ıell nedi. 
aelelerde olcluiu iİbi, iktısaoi meae· ediyor, kendi kndlme: s .. n blr bükılu· - Nıçlo şmil olmuın? Yotıa 8 . 

leleria de hallodilmeai icap ederdi. Araplar 1&nla~maya razl deüll ! ıelealnln Amnlktı ın ö 1edenberl göster darın kııuır, föyle adı b:r tüccar parça- 1 (endi evde y< k mo? 
ÇllnkU AYrUpa bunalıyor. Kudüı 23 - Eul Kudas c va•mda 1 d1ıı y•rdıma ud k •a m •ıı l•t~nmekte· ı na Atık olmaklıtın 1a.kış1k ahr n ı ?I - Amma1ı tuhaf kadınnoıı eren-

.. .. .h k f 
1011 

berhaa i laglllz ordıııu ta1arındaa tem 'ıl •ğo dnam dlr. Dıye mnım 1nlatmaia ç•lışıyordum. dl evde yok dedim mi ben ılu.: Eten-
Eııer Muoı on e k bK dllmekhdlr. Bu 1D1otakada1 ıonra Yata ırak hariciye nftzırı Londradan Fakat göoQI bu, dınler mJ? Ben böy'e dl tvde ... 

bir ıeyin baılaaiıcı olaca H, u civarında lemillr4a baılenaca\tır. döndü dOtOııdOkce s'!vıım artıyordu. Artılr. - Şu hald9?. 
heıhaDfİ ıeyha bir de ~ktuadiistika- Arap Udırleri FJUıtln davası Arap- Berud 22 _ Irak harfclJ• nnırı diDyayı oıuuz bir ifadan görmeıı b111 - Yanına s'zl sokamt7lz .. 
meti olmalıdır. Herkesın keneli ka- lana lehinde netfc•lenmedlkc•, ınukave· Tevfik Suil Bagdada dOomtk üzere •am•tt m U fknm temımen kaçmıı lıta· - N :den? 
buiuJıa çet.ihaeai ıuretinde bir anlat· metin denm cd•cf'tlni ve ıtıah ıarıa el· Lındradın bu•ara gelm'ıllr. Naıır f'IH· b m h'o ltalmamııtı. Günler ı-rçti B4n - Cıırı11 a•la1ıveraen'z ı ltt• ı-.,. 
lllıya anlat•• denmez. Milletler den bırık•lmavaa•tıaı ıöyhımektedi:ltr. ıecllc u •u'rubulın btyarıatını'a Londıa- zaaftan kım~ld~yamaz bir hale geldim ka bir kadınl• halvet olmuı .. 
lr eli k b ki naıa içinde hani harıl Arap delgolerl Amerika barlcıye da lien FUfıtln mueleainfn bılılçla ça- ve yıt,ta duştum. B•nl muayene eden Bu ıOıQ lfltlr lıltmez kendimden 
.•n a ~ a d' 1 nazırı ile görüşlüler l•ıtıtım ve lıırlllı hal 611etlnle Arap bQIÜll doktorlar derdim~ çare bulmak- ıeçtfm O rl döoaı•lf dOıQ :ı mıdeo Jç9-
ailllılumaga deva• e ıy~r ar. • Nevyork 22 - Blrleı'k Amerika hü· devletlerlnlnln itimat ve tnı c,tıbUnü tan ıoız kaldılar. ~rtık h 4yahmdan ümit r1 atıldım ve mndlvenlercıen yukarı çı· 

Milaih konfer~Dll yenıden ıılllı- • a11etlerl barlclye DiZ rı Kardtl Hal Qç "aylp etmekten mQtevellt :rararlarını ke1llmek derecelerı t e rAJrl(~. kırıık. Oıılnde bir carlyeı.iı divan dnr-
lanmata doğru bır hareket aoktuı Arap dnl•tlal temı 1 eden 011 11 k'ı A· anfamıı o'du~unu soyl· mittir - Fıllıtln Arlık benim b:.1 bh IQrlu çarı bulun- dugıı bir odanın kapıııaı açtım. Bır de 
omalmalıydı. Çllnkü Avrupanın teda- rap dtlıealnt kabul etmlı, k.enolleıllr meaeleal 1 Kioorıl1a11I 938 ıe kadar her mayın hastıhtım bOtoa bütQn memıkht- n! göreyim? Muhnrem y•nına teze ve 
•iye ihtiyacı vardır. aıun oıadtyı g-örütmüotür. baldı balledllecektlr. 8• meaelenla tıkl- tıel ş •:I olmoeuı. Bir rila dadım yuıma ıuzel b r kadın aJmıı. Ôalerlade mü-

d 8 - . bl için p~k yakı da ttkrar Londrı1l g dl. •ellet bir içil aofraaı.. Kadın bir yan-
Halbuki Müoib kenferan11D an ıı mullkat tıakkıodı ıra tl'Dat ve- a- ·d,ceıtm. - Sına g"zll bir ş1y ıoracaRım dan farkı röy Qyor, bir yAndao da i 1-

ıoara ilk hareket bu istilumete rtn hariciye ııasııı, Ara~ d tl•weltırlnln Fakat .,una mubalrkak bir ıurette clflp fOr H etlcalyorıar. Bu manzara b!DI 
d "'ru olmuştur. logiltereniaıillhlan- relı aDaıhura aunulnuılıc uzere, kttn.dlılne Burdın aonra nuır Aııp baı müf- vermeni isterim, yoksa ılmdlye kadar ıankt deli etti . Hemen kadının 11çları-
oı h d l b" iik b' Qç mtıbhı a vardlklnl11l1 bun arda• tlefnt ıly,.ret t tmtk ve ketdlıll• gorDş· 18111 yapaııı o'dotuın hl ti 1 h k na yapı"tım Ba 1 d M •ak uıusun a nası uy ır f 1 1 - Ş h 1 y ımı er n a aı v • 1 ı ım vurmata. uba ·• 

.. .... . . . G blrlade-. FIUıtTn al tah m pr' j'fılnln mıkuure tma ııeht etmlıt r ıınn nı helll etmem, dedi. Ben de bunı ceva- remin korkudan eli a ığı totmaz . 
ıayr•t aosterdırı~•. bılıy~r~z. eçea mHııı bahaedllerek, FJllatın me· tayyare ile Ş ımdan Bıa-~ada rldr ceUlr. ben : tu. 8 19 •••'al çıkara~ı ordu K olmu,. 
ıtln Fran.ıız meclı~ı de mıllı mld.af•a - s~r. cevap vırceeıım, dedim, 0 timden gnçlüale kuıtoı:u. Kı~ ka~~ı~t:n 
için yenıden 2 mılyar! ~00 mılyon Mısır, İtalyanın Miilayim Bulgar Hman: ıoıua bın de Muharreme açtım •lzı11ı 
frank daha kabul etmıştlr. - Derdini ıOylemryen çar• bulamaz yumdllm aöıiimtt ... 

Gerd aarfedilen bu paralar, mil- Habeş imparatorlu-: pehlivanını yendi aenln bizden glzledl~İ!l tir sırrın var. - Sende utanmalı:: yo~ mu? Ben 
letleria kendi emniyetleri içi• aldık- Yok11 h • stıtl ı aın öyle dok.torların anhJ•· bir hü\tln tar kızıyım B Jnlm göoliime 
lan bdbirlerdir. Çünkü bau millet- gv Unll taStt" k edı·yor 1 Ankat'a ?3 - Bug-l!n An\ ara ıta· cakları c nd mevcut ola•az ... San bına 'd"'b p olma( saaa kıf,~et etmlJO' aıu 

• dında Mllll'y\m p•hllvanta Bn'rııır pııb İ · derdlnl ıörle, ben oııno çarealol muhak- • bıı'<'a kadınlarla dOıup kalluyorıon? 
leria tavrll hareketlerıne, söylen~n vanı K'po k • rşılaşmış'ardır. 53 iinctı da· kek ba'uram. Ne kO:ü ta,latlı ıduımıınıı ? .. 
bazı nutuklara bakılınca, bu tedbır- Ordu )ÜZ bine Tayyareler klkacfa Klpo'ııuıı mukav•met ed•mlyu-k Artık yapıl,csk bir ıey yoktu . Dı- G hı la'lar s5y'edlm. Muharrem he-
leri yerinde ve haklı görmek doiru b' k ] ' k aanayı terk etmesi üı11rlne MQ ayım lttl- dıma bOtiln h fııititlle gO ılürnnn Mııbar: nim bu atar ıöz'erlmden f-na halde u-
olur. ıne çı arı aca ~akla ıallb llaıı e1tlm1otlr. reme d81m11IDf enlatttm, Ve buaa bir tanı111ıt1. Adet• .,. yapacfA" ı •I bUmeye-

Fakat bu elik ve barut kokan Kahire 23 - Royter ıJu11 blldlrl-
1 

R k · l L d oare bulma11nı rica ettim, O: rek ııışırıp lcahııjh. N baı•t ayaklan-
. .ç . . yor: Gelecek sene ıçlnde M111r hO ı Om ti oman ya ra l 0 '.l raya - M :rak etm" 1 D yer ek yaaı•dan ma lr.ıpandı : 

ıutuklar. ıll ~ıha ye devam edıp ga- kuvvetli bir ordu vücu ia retlrmlı ola· ı gidi yor (Sıkıp gitti: - Bea ettrm, sen etm• dedi. Bir 
decek mı? Eıer Avrupa, bu hal. de- cakbr. Ordıı mevcocıu yüz bla k 'flye lb- Bikrrı 22 _ R?mann kralı lkircl Biraz ıonra Muharr~m lı::adıa kırafc· cııbllllktfr JBpdım. Bundan ıor.ra ba1a· 
••• ederse, bir gil• sarbadakl sıllh- ·At edıleceHır. Tay7arelerln mık.dan Karol reç •n Hnc Loııdrıya Japmak Una ıokııl•uı bir ba"d-t dalr•me ıtrlyor- 1tmda tek kadın olarak ııınl ti <c--t m. 
ları arbk taııyamıyacak ve kendi bine oıkar.Jacıktır. nlyctı~de oldofu ıeJalıatı 8 ya•t abvaı do. Ü "U blrk°at' glln yaaımdaa ayırma· K•mıenta yOziine bakmıyıc tlım, diye 
ai.llhl•ruun apbiı albnda ç6kecek- Mısır hakt111etl 1>ek yakında l •aTy ~- mebeblle t•hir etmııtt. Kral Karol lkfnal dım. V • arıık fyııeı .. eıe de yüz tuttum. yahar••I• bııladı. 
t' nın Habeı lmp tratorlııtunu da taDıy•· tıırlnl• 15· 18 iade Vnıdraya rıt•• k z yaretler birbirini tıvaıl elif. A· tık Mıı ( Arlt.., oar) 
ır. , .ı bi • d • cık YI Adlsababaya bir konıo'oı fÖD · üzere lorlllı kral ve kraılçesl taraftnden 

Muuolm~ autuldarın.an n• 1 • d"rtc•ktlr. Bundan ıoı ruıa lralya ile yapılan teklifi kabul et•lıtlr. 
4C llodern ıillhlar pahalıya mal olu· Mııır arasında tıcuı münaa.baller teala 
yor ve çabuk eskiyor ,. demiıti. edıtecektır Torino sergisi 

De•ek ki burada da bir tehlike Ankarada Lik Maçları Roma 22 - Fransız saylavıır niaa 
•ar: Çtıaki1 prestij ıardrobunu mi- Ankara 23 - Bugln ötleden ıoı r.a So·aç~ vana eç 1lıcak olın Torlao ser· 
temadiyen yenilemek liz11Dııelecek. ilk m•oluına devam edtımı,t r. i aının küt · t rum•n~ Japmeğa mımur 
B. d bu illhl k' d ı. il MuhıfııgOcQ a• basında Ankarıgü- t-dUmtıtlr. Torlno ita Y nın lır.tncl s ·HJi 
ır e ı arı eı ıme en au an- ·d 1 · r "'alide &b t -. d k ilıakiD cü - Ga ataaar&J araaında 7apılan mü· şetr ır, se'r n n ev. ra .. ı ıo 

Büyük Röportajımız 

Doğu sınırlarında 
bir gezinti 

•ak heYesıne llfme te m - ıabaka aetlc•slade A11karıgı:cü 1 - 3 ıccıaı umul~ktadır. 
dlr. raUb raımlttlr. 

Pariste Luvr 
müzesinde bomba 

(8&f t•r•/ı 2 tnctd• J O umarı içimden lhtlyarsıı tekrarlıdı•ı 
Eier .UAhlan azaltmak bir cİlla- Htr~lye ldmm ıporu 11e Danlı spor 

yebe, bu vaziyette ıilllılanmaaın kalOblul arasında yapılan muıabakada 
arkası ıelmiyıcek demektir. Dınlı apor ku übQ 8-6 tazanml,tır. 

Sillblara sufeclilen parayı, mil- Fransa 500 Tayyare daha 
letlerin refah •• saadetine sarf etmek im al edecek 
aibi b:r akh selim itini yirmhıci uır Parlı 22 - Fcaoıız bük.dmıt'ntn 
iaıanJar, nıa zihinlerinin idrak ede- yeniden imal ettlncetl ~ı O tayyarı ıoın 
•emt1i ha1ret eclılecek bir ıeydir. 16 mll1ar frallk sarf cdlı,eekılr. 

lrtif a rekoru kırıldı 
Roma 25 - Tay71recl •lralıy Te

arano 17 bin 74 mabe yQkıekllte çık

aııı •• laılllı miralayı Adamı'•• 16,l48 
llltıtrıllk irtifa rekoruıau knmııbr. 

70 kilo Eroin 

~ -- . . 
Polonya mekteplerınde 

Yahudi düşman lığı 
Vareon , - . Yabad ler ale1blnd1 bir 

iinmıyıı yap{ıllıf," bir liıiı.:trpte talebe 
Y;budıte in dera • nıdı un sıralarn:d• 
otorm111nı, yab11t mektebi terk ederelı 
Kltmelerlol lırarla lıtem\sltrdlr. bu )Oı 
den bir takım arbedeler ç kmııtar. 

Belçika kralı Londraya 
gitti, geldi 

Şerbut - Parlıten l'elen bir lren· 
den çıhn üo kadın yoleunun bavulla· 
rında bir buçnk milyon fraak kıymetin 
el• 70 kilo Eroin bıı'ıı11mnıtar. l:adınla 
bu Erol•lerf Amerlkay• r•çlrmek. lola L'>l7dr• 23 - Bureya r11Jen Be'ç ke 
Alman ıtandıralı Öropa Tıını atlıntlkf· krah oçnncü L•opol az bir milddd kıl · 
.. ı•flr•tk lltlıerlardl. 1 c.ktaD IOlll'a ırıUuıll dOnmilıtar. 

li;. Aa1adım k.l kartımda Türkcı bilme· Ne büyllk bir m-.ktep oıdu'lluı .•. Ve ne 
yea_btr TOrk çocutq var. ·o uman:- lıudal vıı:r.\feler rörüyor, 

- Kumaııçı 111~1? Di;e ıordu~7u P.tılı bıınlndaa artık •Jrılıcatıı. Bit 

Parlı 26 _ Lun aOıHlala renH· ıual onun dudaklarında bir tebeı•tımün az ınel konuı•ak lıtedltlm uraı ç ·cak 
IHI a.lonundl, blr mrillz M)'ab tnafın · fıyılmaııaa sebebiyet veıdl: &ene 6küzQnün lırtına bindi H JOkDf• 
San bD)il'c bir tablonun ark11ına maki- - Beli dedi raal taa 1

• 1l•ya doiru yürüyütOAe dıvım 
neli bir bocr.bı~barakıld I• 16riilD.Üf IÜJ Falut ;,.D b~ntfaa ller1ılne t'ldeml- elti. o Deni ook.hn uııutmuıtur blle fakat 
Bôiiibı paUa•asına m•ydan blriiilma: yordum Durdum Et • ıfa h.kınm•l• b•ı· ben ne oıu, ne de onunla koıuıaak 
dan imha edllmlttlr. Ba haber duyuıun· •atlım. A'I ıoua J'Hnmızda HkaHı lbU- lıtedlklerlml hiç uoutmayaeıflm, Hıtt• 
ca feblrdı bDJük bir bıytean laoıul• rel· yar bir ada•lı, ona nızaran oldu~cı rrada çeklft m Lfdcıı rHmlot bile blf 
mlıtır. r•no bir kadın peyda o!du. Adam yanı- batıra <ılarak yanımda aalllıyıcıtım. 

ispanyada rayilm 
. aa ıokulujor. Koçak yaıında ana llıan· nı• but•• 

llnl ç:•meıe baııamıı olan bllflılıııtıa 

Baraefon, 24 - kN• grin radyoda 
ıöyledlli bir Dutokta ispanya mueltal· 
oin halli için reyllaa müracaat ıdllmı

- Bu çocuk Tartı yok. kor'oını Oz Türk toeuta•n uoutmık beJ 
- Sıa ~unun b~buı m111n 1 al• lçla nasıl kabil olıır? Çıink.ü ouısı 
- Beli ıınıs zlıtıaı bQtOı acuıy.e btn ıtmdt 
- Ttlrkcı nl9la Otrıtmıdln oocu· lflmde duymakhy1111. 

tana?.. ---------o:------.; nl lıtemltllr. 

Fransa harp levazımı gönderiyor Sekılh bo ıuıllme h'ç b r C•••P . Fırtına bir adamı öldürdü 
P•rla 22 - Lııars Fraanz g11etı11, Yermedi S>• ra: Kara 22 - Kaıımııın ıtrafall kOı 

Frı111adaa bükQ uttcl lsc>any1y4 harp - Anere gltıln TOrlı.I blllr. yllnden Mııatafa oAlıı Abınet •e ot•u 
levHımı gönd~rll11ltl11I yaswıallla ve bu lbtlyarao bu yarım Jımalak cllmTe Alınla ıla dı tdın at filirlrlıı kea, ta: 
le•a11mı l psnyaya 1ı6 1iiren 34 v•purua ile ottuoun Türi ç yi askerde Otreııebl toldulları \'e Abınlldln bo&ulmak ıurıı 
llabıl 111aaktadır. l•c•thıl anlat•ak ııtıcıit lal uladaa .. Ve tile OldülA an1atılmıtar. 



------- -- -
HAYAT VE SIHHJ\T 

v ~~ 

G··zel endam 
Endam ırOzell'ğl tam ıaanH118 bir 1 01Ju\dar üzeri • gel'r, baoaklu pek 

ırtlık al~m~t d "· µugO., f ' c e b' lln3 orl kı_sa ohmı1t b•le do§'~u çıkar. AnOmerlk 
k• .. , dam sru:ıt-l ı«ır,ı, yeni kemiklerin\ boyıeıeı ldlr Ôyle vuout18\' ya pık za
b•rblrl• rl ar•smda güzellik vel'•cek nts- yıt, Ya '''"'an olarlar. 011u1a için anO· 
b•t•e bü' nrn' lcr•nl, uıamslannı tt mln mcrlk olmııll'. vdoaduo setlamlı§'ına de-
eden dnhl i ıudııelcı iı.ı çırırd klan her· !alet lttmez... _ ,. 
monlar'1ır. Bunlar iyi lş'eylncc ndam Daht ıonra, erıdtun ıuz ,h . ğlne ve 
psel olur. Endamın 2üz ı olmaması oo· vücudun ısağlamlıt•na alamet oauzllrla 
eufun büyOdü~ü devlr "e blr hsstalık ka1ç• kemlkl<r:ntn ırenislifl a•a~ındakl 
ıcbeblyle borm-lnl ıınıı:ı b zul us ııdan rdsbettlr. Sağlam vu 1rt.zel bir "tucudun 
ileri geUr. Onun için bir vücudun e da· oınuzluı kalça kemiklerinden daba ge· 
mına bakılarak 59t•amhğı ın derrc.ıslne nlı olmalıdır. Erkeklerde bu fazı1tııtı da· 
de hlkmıdlleblllr. ha ziyade, iki ölçü araııı .. dıkl fark sekiz 

on nı tımetre olaea~ından eıkek tuzl· 
lndam güzelli lncte ilkin, tab't, ıerl üıtcrlle;laln ılblıelerlni diktikleri 

boya bak.ılır. Pek. uzun Tcya P k kısa valdt omuzlamıa pımaık doldllrarak da· 
boyla bir vücut güıel sayıl ıyııcıığ• ,.ıbt ba renfı röıtermlye çahıırlar. 
~oı monlann da ya f zlalığına, ya tkıtk· Kadıniaıda omuzlarla kalça ktmlkla 
llllne delit eder, satlam da· aayılmaz . rl arasındaki fark daba n, tlç santlmet 
Kealdtrlnl bü1üt n, uz tan hormonluı redir. Fakt t bazılarında faık aza'ı•, ki· 
düıgiln - demek ki hem güzel hem de misinde hiç olmaz yıhut a'nlnı kalkça 
nll•m - bir kadı vücuda ortalama kemikleri omuzlardan daha renff olur. 
be11pla 1.58, ırkek Tücudu da 165 aantl- bu da ,vücudun aağlamlığın• de\llct et
mıtredlr. Bu ortalama h sabın biraz m• z. Güzel endamlı bir kadın YOtuda 

-- ~ av 

fürki e I~ BankRs 

1938 
l 0 Ç 0 l C l_RJ HE S AP L l R 

7ukar111 veya ııağısı, şOphe iz, K'ÜHIJI- rıuıı umuı g-enlı\111 36 kalça genlşlfğl ikramiye plAm 
1• ve sağlamlığa manr~olmaz. 83, beli blzaaıada gövdealnln l[enfıltğl 4 d•.r o Urah 40UO lir• 

Beydau ıonra Ye ondan daha önem- de 20 aanJmetce olur. Gene tabıt blras 8 • • 4000 • 
li olarak aranılan boyun tc ortan vD· .,rğısı veya yukarm güzelliğe mani l6 • 250 • f.000 • 
•udun ııcrealne g-eldl~ldlr. Boymı nasıı öeğ'lld\r. _ 7600 • 
6lçQldOğt1nü elbette blllrsfnJı. Güzel bir Belin çukaru da endam ruzelllğlode 7e lOfi • 
kadın vecufluııda toyu&& ta yarıst . ön· ıüphesf z ~üblm bir ıtıydlr .Ça~ur az 30 • S 4000 • 
den baklldığı vak.it n ereye g-eldıeını Teya hiç o.uraa, balık sırtı glbı olur, en- 200 • u sooo • 
b d - 1 k \: gl1ç oldutundıın. dama gDzel denilemez. Çukur fazla o· S~4 • 28POO • 

ura a ıoy eme pc 1 ~ b lbl Gw ı d mlı vii 
arkadan ba"'ıldı 1 vakit kuyruk ıokucnu- ursıot • am ur ı . . uzı t n e 

t .. A' !melidir ( .lrkıklc' cud un bel 9okuru ar.eak: dört ssntlmt t· Karaum i ar•, J Hulr.aa, 1 B.1-
auo am ucuna ge · r ol B att ,. ız yerde pek ko- ifil .. Bin 1 k uu \ d blode -kllecek.Ur. 
daha uıua bzçaklı o duğundsn onhuda Je • ~r. blullı uf yl Dı~ınt 1 t 1 t , . '"' 
bo un ııaı bir z dah şeğıya düver. ) ay .. olçt JI n z. or ıan ıme rtn n az- Ea aı lll ira nda1h bnluaaa bt 

1 1 lası, ehfğl end•mı bozu. 
1 Böyle, boyun yarısı t m nokta11nı Güzel endamlı 1-t1Cu1un taşı, tepi· "-P., \il dllec~'sludlr. 

rılea ccutl ra öm rl derler, lateue- alnt4en tabft •kı• kıpah oluak çen•sl
nfı, ıla gQz l ölçOIO yahut güıel en· nln altına kadar 01çüldblü . vakit boyu
damh dlyeblllrsb:. Tam noktaı•n gel- nun yedide biri kadar olur. Daha u1uu 
mene aııö'11erlk d nlllr. Bunu da iste· veya daha kııa ybz udam güzelll§'lnl 
ditlnlz glbl oevlrlrslnl:r:, tak!t l:oyun bozar. Yalnıa ihtiyarlıkta bat daha UZ•n 

tam ortası ıöyledfğlm noktanın iki san· göıünilr. insanın o yııta çereıl düıtü
tlmıtre kadar JUkansına yabat ıı• ğ sı tüııdeo değil, az çok kambunı çıkararak 
na dtııene bu vücuda anömerlk diye- boyu kıaaldığındaDdır. 
muıf~Jz. O kadarcık f r vücudun ne Bualann hepıl mütenasip o1UDca, 
ıüzeıırtıuı, ne de 11Rlam'ığ •nı bozar. 1 güzel t ndamlı v ıonduıı aövdsst d• 11ıü· 

Bac ldar pek uzu olursa boyun ten11lp o'.ur: B1>yun Uıte biri kadar. 
ortası ıöyledlflm nokttdan aııığıya, 1 G. A. 

Çe 
a 

s ov yada Yahudi 
yhdarlığı başladı 

---
(Baı ta.rafı 1 incide) !erindeki adliye teı~lllb da Alman k.a-

flfo 47 ) 

Erzurum İstanbul Oteli 
Müsb::ciri 

Kem al Al uçlar 
T mlz, Ucuz, Emnlyetlf ve bD

ttın konfürd halzc lr. 
Çay T K"hv 1,5 k:aroı. Tatlı ça7 
v kahv 3 kuruştur. 

Tat k bir rece içi 2f> lurllf tur. 

ETzaram Kültür parlı içiad• 
1 ıtanbal Oteli 

(Na. 5) 

------
oo&u 

iLAN T ARiFESi P:ağ 2S - Yabndllerlc ç k polltl nunlarına ıöre tanzt111 edilmektedir. 

taaı ile lktlsadlyatı aleyhine aldıkları {eklerin para JhUyacı a la 1 Hhlfd 
vaziyetten dolayı, bütün memlekette bü- Praı, 2i - Hariciye Nıızm Tefeka 

u. ti 1 25 kQıa, 

ydk b'r Yahudi al ybtarhğı teuhuratı ajansına be1anatta bulunarak", htıkOme· 7 • • 
baılamııtır. tın 1enl leraatıaı hilba etmff, Çek pa· 6 • • 76 • 

raıının bilen 11k i kıym.Jtlnl muhafaza S • • • 100 • 

• so • 

26 .BIRINCIT.B~RlN 1938 

ilanlarınızı kabul eder, 
FiRMA 1 

Bütün Doğuya tanıtrr 

1 
bir "ooG u,, bOyük 

memleket parça ının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Dogu illeri ile ilgisi olan bütün 
miJ.esseselerin gazetemiz vasıta
sile kendilerini bu geniş bölgeye 

· tanıtma/an menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

A LARINIZI 
Doğrudan doğruya 

AZETEMiZ 
gonderiniz 

llUll .... _ .. 
------ :..=_../ 

Komisyonundan : 
K•tttman için 40000 kilo ı;2ır '!ti yenld'n kapalı zarflı e\sl\tmeye ~~ 
Karaköse Satınalma 

ınıııtor. Tahmin edilen b!d9ll 6400 lira il" temlnett 480 liradır E~ılltmerl 5 1 t Y' 

Cuınuteai saat onh1rd9 Ağr da askeri aatınalmı komisyonunda yapılacaktır. t' 
na•ePI ber gün komisyonda rörüleblllr. Te llt mektop!an ihale saııtından bld 
at evvel lrnmfıyona verllmlş olmalıdır. (No: 125) 4-2 _ __/ 

Erzurum Askeri Satınalma 
Komisyonundan · 

Kapalı zartla ekılltmeye konul«1n otuz bin kHo p'rhıce eksl•tae giloünde 1 

tekli çl'tmadı~ından blr ay zarfı ,da locac edilme~ Qzre paznl ıra ç rarıJm.ıt1' 
Tahmin bedeli 6750 lira l1k teminatı 506 flra 25 karustur. Ş rt nmesi her ırno •. 
misyonda görilleblllr. İlk pazarl ığı 1-2 in ~l t•ırfo 988 Sah gihü saat on ia ~ 
zurumda aslcrt satı a1mı komtıyo . uadl\ yapılacaktır. 

Polauyablar 7erlcşlyorlar etmekte olduRunu ıiylcmtı, aytıca Parlı 4 • • • UO • 
Var.ova, 23 - L~blıtao makamla· - 0 S t } ve LfJadrada yapılııcak lalhrular bak a • • • 20 • a Ina ma 

rı ÇıkHlovakyada fşğıl ıt~lklerl sah•- kında müukerelere denm edlldJğlnl 2 • • • 250 • Erzurum Askeri 
larda btitftn belıdly mt c\ls eılnl feshet· blldlımlıllr. ı • • • iOO • Komisyonundan . 
mftlerdlr. Polınya kınunlarına röre, Nazlr ezelmlı dıml~tlr ki ı 

ld 1 tlb b t l kl llln n.recek. kimseler DOôu Gue- J 
JH 911 a a a Y pı aoa ır. - Harld alraıetlmizln hrdefl dev- lkılltıncsl on glla uz tılau 25"00 ktlo me•c'm.oAe istekli ç km\dıfındao "' 

Çek paraaıaın tedufill1 de meni· letlerle her baıusta taa bir anlatmaya :i1 ldare M: 1 il:l~ll ıo •~racaa\ etae iy lçlode aetlcelendlrlma'k nzus paz ·-:-'ığ 1 ~ ı"<arılmı ştı •. Tahırıiı bedeli bl• ye 
dilmlıtlr. varmaktır. Yeni hudutlarımız etrafında lldlrler. Dtn•IJ na lar tçlv bunar ta - ynz el'i lira Uk: ttmrnatı yüz otuz bin ltr.s ylrmi'l:ı , kuru6tur. Pazarlıfı E•z ıruı11 ~ 

Südet topraklarında yeni müzakerelere (denna edilmektedir. Az rf tatbik dlUr aekeıi aatınalm~ komisyonurda yap lecaktır. Şartnıımcul hn gün konlsyonda f 
tl"~kllClt s')nra hudut emnfyetlmtzl lnılltere, Fıan· • ınlebllir. tık paz uhtı 1-'! Te,. 93S S 11t:ırunü saat "l\ bir de1t~. 

Berll11, 2-4 - Snd t memleketlerin- ıa vı Almanya htkıffüt edeceklerdir· Kırmnılı Ulalarda tarif• ~lr alıU 1 (Met: 139) 
ille Alman iomıerlili vaıltuh:ıl roraek· Bizi Cılma komoulır1mııla iyi mnnase· taıdaıllı lmır. ---·---·----·-----------------
te olan Honlap, SDd t partlııln!n Al· betlerin lntlıatı yolunda tıırlkl mesai 
•a• Nasy~nal Sosyalist partisine lltahık edersek, bitin dünyanın takdır!erlnl ka· 
ettltlııi blld'rıLi§l'r. Hınbyo şu beyanat- unacalımtza ılphı 1oktar. r tı tl\bldlr. 
ta bulunmuıtur: Sovyetlerle möna11bctler . . DO~U 4booa t rifest 

- Şimdi vaıifcmfz işçilere fş bul _ Prağ, ~3 - ~ıllhlyettar mahıflldıo 
makbr. Eski Avusturya • Mıcaristanıa otl'enildl ğını iO.e1 Sovyst Rusya ile 
btı,till ıenayl m rkez[ o~an sııdct n:ınta· Çek hl\" Q.nelf ııruındakl ıly11t anlaf j 
kalau Alman ekonomik hayatında mu maların hıbr. dtldlll hakkındak{ haberleri 
lalm bir yer afaeakbr. Sttdet memleket dofru dıtlldfr. 

Devlet D miryoll rı 1 O cu İşletme 
Müdürlüğünd n : 

tümburly tin 15 hıel yıl clönü 11 mtlııaacbctlle 28-29·10 ve 3 l blrlııcl Te,rln 
J3S rü•lerlııde s yyakat ed c k yoıetılara 19 nümrola tenzUll tarifeye göre •a
tılacak bilet bedeli rl flzerlnden ayrıca 'f• 20 teıııllat 1apılacıtı illa o'ouur. 

(No: 141>2-1 
• 

Batlık, Du-v : .,. nları, Defter, Fatura, makltuz, Cetvel 
KarhJdt, Am ı kar si, Evrakkalemlerl, lluhasobet Bu•uıtyo 
"e Natıalar it llQm m Evrakı lılatbua, KUalt, Ebllyetaaaaı 

ıhb ı ve Bdvlyet CGzclaaluı 

UCUZ EFIS BiR SURETTE TABI 
H rle Vll y tıerd gön rtlecek sJparl§ler ı4ratle iltzar edlllr, 

.ldrsıı• R~nrn• · Vll'-a•t Jl•thu11 

Aib ayu ı 

Uo aylı ı 

t2 
7 

Lira 
• 

BI! Jlı 1 .. ~u • 

ECNEBl E LELEKETLER iÇİN 
Sea lifi 24 (.(11 

Altı ar!t11 14 • 

Hususi "lstnlar için ayrı 
tarife tatbikedilir. 

S bip H 8 ,mu rrlı 

GiBAD BABAN 

Ucaam.ı HJrİ ftt ı l:la· ,, yuı lılnl 

üdürü: Hahadır DÜLGER 

• Posta günleri 
Ankara - lstanhul Posta tarif el eri 

Gldlı 

Pazar 
S.ılı 

Pcrıembc 

Pazar 

Sah 

Cuma 

Cumarteal 

Salı 

Saat 

15 
18 

t8 

Cumıute~ı 

Pazartesi 

Kars - Ağrı postaları 
13 - 13 

ıs - 1a 
Pazar 

Salı 

13 · 13 Pereembe 

Oltu - Tortum postaları 
10 

7 

Çat postası 

Pazar 

Çarıamba 

Saat 

7 - 30 

14 30 

U - 30 

13 . 17 

13 . 17 

13 • 17 

ıs 

15 

Cumartesi 9 Cuma 1-4 

Postaların hareketi Kars tren postalarını takip edece~ 
ahval dolayısile (saat 21) raddelerine kadar intizar ede' 
cektir . 
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