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BiRiN CI TEŞRiN ı Y~h 

n j~I TPR 
'• • ttı Gi\lba ı lltl~ l ~ ....... ,.. • 

ı-uartuıderı maad• hUflan pbı 

• vıss h~1' yerde 6 lmruştu, 

SAYI: 279 EL}k GA:Lk:T 

Hitler ir sulh pli 
Bu plô:nda müstemlekelerin iadesi 

şart olarak koşulmaktadır 

Köy evlerİI i 
nasıl yapmalıyız? 

Alman Hariciye nazırı 
Roma ya gidiyor 

Almanya L\tvatJya ile aderrıi tecavüz 
muahedesini nasıl tecdit e\. ehil, cek? 

Bizim bölıemizin ıstıraplı manıa
ralanndan birini de hiç şüphesiz köy 
evleri teıkil ediyorf ar. Şehirlerimiz
den en kliçtik kasabalanmıza kadar 
yer yer icşalarıu gurur:a b.ı~Jarıoa 
dotrulttuklara bu amalarda. i~i m.uı- Londr l 25 - Sandey Dlıpsç gazc-

ıara ara1Jndaki tezat lı.unı dü~üu- tul Hlllerln yakında lnglltne ve Fttın· ı 
dtı ll sa htık QmetlerlH blldirllmek: Ozerc ba-

r B~orh. k. . . b' "h d. . . zırladığı bir ıu1h plinında İ 11 g llten n\n 
ır e ımımııe, ır mu en ısımı- Berlfn ıetlrl Slr Ncvll Hendersona bah· 

ıe, biridare adamımıza köy evlerinin aetınlş olduğııau yızıyor. Gıızite bu p fi. . 
naaıl olması lizımgeldiğini sorarsa- nıo •Haları bak:lmıda llide~l ma.ü'lla ı ı 
nız, ıize herhalde ideal bir ~ 6ye vermıktEdlr: 
Y•kııacak tariflerde bulunurlar. 1 - Hıtter l<'ıanu.nın büttln bndut 

Fakat hakikattn iç yüzünü yok- la•ını garenll etınr ğe haz ırdı r. 
L L k b' · t · · d 2 - Httler İngiltere lmp ,utorloAu
.. ,.ak, bamoış a ır vazıy~ ıç~n e nun bug-Qnkü teş kkülü datılllnde Al· 
olduiumuzu anlarız. Evet, hakıkat maa menfaatlanna tçvafok eltıtlol 
b&ıl>tltün başkadır· kabul eder. 

Sıhhat Veklleti bundan bir müddet 3 - Bitler bir tarafhn Almanya· fa. 
•vrel ayın mevzu üzerinde bir anket g-lltere, bir taraftan da Almanya • Fran· 
..... , ve neticelerini tasnif etmişti. sa arasında sll!bların ıs \tılması lo'n 

• bir misak akdini teklif eder. 
Bu netic~ler, tcöyde ev, hali, ahır, 4 _ Almanya, Ften~a. lnrlllere, Alman Hariciye nnı:rn 
iç•e ve yıkanma ıuyu ve gıdayı, İtalya, Sovyet Ros7a ile h'ç btr mink Forı lUbbentrop 
JıUarca tuerinde durulup büyük him- aUetmemetl teabhllt ederler. n ü tl mle'i'rıl erlıı1n fadcel lhrn dır. 
illetler ve gayretler ıarfmı icabetti- 5 - logllteıre ve Fransa bOkuaıet· Alman Hariciye ~azırı Homaya 
ren mBbim bir dava halinde ortaya l'n Orta Avrupıda Almanyayı te am'- \ ulr1iyor 
it le ıerbest bıukırlar 1 Ferlln, 26 (A A.) - A mm Hatfcl-

OymUftu. 6 - Halen loglltere ile Frarısa man- yrı Nazırı Fon Rlbeutrop•un kısa hlr 
Bin bir davamızı halleden devle- dası al•rnda bulanmakta olan eıkl Alman 

1 Dev•mı 4 anciJdtJ 

tin bu mlhkül davayı da en kısa bir 
• ıımuada bal\edeceğine şüph~ıiz na- pm---------------------------
llrile bakabiliriz. Netekim Dahiliye BÜYÜK RÖPORTAJ 
Veklletiain ııbhi köy evlerinin tiple· G 
tini tespitetliğini ve bunlara vilAyet- DO U SINIRLAı~·N·DA 
lere tamim ettiğini işitmi~tik. Kimbi- I" il 
lir birçok yerlerde de bu tip evlerin 

ı hazırladı 
- ---------- - --

Muvakkat Çin pavtahtı düştükten sonra 

Mareşal Çankayşekin 
çekileceği söyleniyor 

Ç1n hükumeti mutedil şerait dahilinde 
Japonya ile sulk yapmağa razı imiş 

Şangbıy 24 · Çin rjacıaına gö·e, Çin laıla mutr dil şattlar dabll'ndc anlatmak. 
ordusu liantcu de ~lddetll bir mukave- aıı.n urıc a bu1uoduğa söylenme• tcdtr. 
mete lıaz ·rrarımaktadır. J . pon kıtalara Japon,·ada 4;:.enllkl•·r 
'tbrln yakınlarn:ıa kl!d~r gelml~lerd r . T 

6 
J A ~ J l. t 1 J , okyo 2 (A . . ) - ıspoıı a.1 au -

. ımpalon, ar ckt'dr;uptaln, ş.~m!ld uı, şarktl•tn,.ve •ın HanLeu'ya elrmcs ' mnnuebetlle ı ,u 
~ Ju en o mll"' uıere dört ~ .a. ton J ıp"Dyada blr b,fra ıllrecAlt ıenllk 
ıı ıtıua muharebe sabnsma llog•u Ueıllıı· ler 1 .. tip edt ıaııotır çıa bü~ n ott m r · 
melledlrJer. "" ' · 

H • K d b l 1 il 1 kt zl ola• Hanteı:a'oon ztplı J porıyıcti 
O g Oilg" ID l dl d Ahıc: fÖrrt mll i ba ram O a • a~ kabul o'U'lnmDştıı •. 

buradA bulunan ba21 Çi 1 dcıJt1g Jr rl rn'b Y 
için J p,ıı ıarht müzcu crt J ııre glrmtk. \in nıtzı.rları bir toplantı 
a zusunu izhar , tm11ıerdlr. ç 0 bar c ly• yttı•acaklar 
• ıın da bu meyanda bu•unm ktıı.dır. Şarıghıy 26 \A.A.) - Gerek Mır ' 

Hevau ~j rı•ıntt 2ö to, Çınli lcuı sulh ~ al Ç~okayıe~, Qenı k diğer hQIOn hll ı1 
st .. yı>ıılerle mukavemtot hlrıı ftarı olar lar met fi l i.ioa ~unslL'ıe bulu nuıkt•o r 
~raunda ha:n "°"'mama2l klar ç kmıe- 28 Te,rl&ıle\V •ide umtımi b r iÖ üı ıe 
t r. Mueıal Ç 1nk.ayş lf.'ia bu vnl) et yapılecaktır 
kar ş11ıuta vn:Uttd .. n ayn'aeaaa söy:enll Ç ıınkayıer. beyanatandıt Hank' u' 
m.ıkted r 1ıuı tııb ıyuloi, soa p1anın tatblkln e 

Ayol zıın11nda Ç n baıve~ lılııln de,' ı ullanUtcık. bazı uk:eıt ııo"lal 11a1a ıu 
Almanya ve lt ~yanın harıı bususonda~l ı ıçtn yapıld•Rını söylea iııtlr 8on p'A ıH n 
ıvasıutumndan istifade ederelr, Japon ıedeıı lbı:rct o'd oğu ma O o dtfll rıır 

t - - - -

Macar- Çek müzakeresi 
yeniden başlayor 

Almanlar Karpatlar altı Susyasında· 
pilebisite galiba musaade edecekler 

Roma 2! - Y ıırı reemt ele formaz'-1 
JOD8 D'p 'omatlk8» raıeteal Macar. çc-' 
koslovak mesdeıl hakkında ıu aGtayı 

Dtfrelml ştl r : 

F I KD A· 

Kış hazırhğı 

-···· için tatbikata bite geçilmiştir. BI R G EZI NTI 
Fakat iş ~ öylli.nün iti olduğu 

.. k6ylere ele birçok Y•:ıifeler düt
llektedir. Köylüye ilk önce ııhhahn 
lcaymet ve ehemmiyetini öğretmek li · 
Zl9ldır. Fakat 6yle ıudan öğretip gcç
llek yeyahut köylünün öğrendiğiDi 

••maetmek klfi değildir. Köylünün bu 
İtba ehemmiyetini hakkile idrak etmesi 
llzımclır. Köylll ııhbatın ve hasta
lıldardan korunma ~ su1lerinio ne 

Yazan: Bahadır DÜLGER 
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1 « Bud•pefte bUldhıetl hrafırıdao ı · Üz.erine beı on meşe dalınını 
hnan 1111.eri tedbirler Roma meauı mıh . • batlanmıı oldufu bir kalanının 
telllrlnln kanaatine ıöreı tamaıalle ml - ı önünde duran iki k;ıi, kataninin 

1 
bildir. Bu tedbirler lbtlyaıt ve kaımt blrl •ahibile Jconuıuyorlar: 
ıdeıberliUlr ve Çe~oılonkya11n beııüz - Bir miina•ip fiat •öyle de 
stfeıberlltlol terkelmem'ş olması bnıu alalım. 
zaruıt kalmııtır. Bu ıebeple Macarlar dun ihtiyar köylünün hic müdanaıı 

oldutunu iyice antamahdır. 
Bununla beraber kCSylünün aala

dıitnı kabul etsek bile, anlamakla 
Yapabilmek arasında iene nıübim bir 
llaeıafe kalacağına fOphe etmemcJiyiz 
a .. takdirde de gene bir tür'ü için
dea çıkamadığımız aynı fasit daireye 
lYdet etmit olacağız. Köy davası 
bir l&BltOr ve refah davasıdır. 

Karstan geçerke_n ••• 
Kars ilk görünüş• e insan üzerinde tahliye e dilmiş 

bir şehir tesirini bırakıyor 

• I 

bir mevkide kalmı ı oluyorlırdı. yok. ' 
« R >ma mabafHlt rlnln tabmlnlne 2ö - Altı bankanol eliyor ve ce· 

re P.·ı t ve Budapeete araıındakl müııt "' bına baıka hiç bir kelime ilaue· 
1
kerelor önDmüıdell ıün'erde te~ur l:a,- ' ye lüz.üm görmüyor. 

j 1ı1ablltcektlr ve meaut bir netictye e '" I 8 . b d lt ı· 
mHI mümkQudür. Bu da Mllnlbte karar · t ır lara a 0 unund 0 k. ırladya 

1 

•a ın a ınma•ının ne eme o a-
lııtırılan prensip.er eaaaı dıhlllode, y•ı ' · ~ E d 1 d 

6 unu r~urum a o uran ve ora a 
M ~car ek.ıerlyetlyle meıkun M ıcer mnı· . . .. 
hlıılarıınn Mecar. steııa 1 11.deıl sure'lyl& bı .. _clef~cık ol~un kı_1 m_ev•ım~n~ 
mümkOndür. Buı dcsn bıtka lhtlıafıı mıı . ge<;ırmrı olan aıle •ahıplerı 'iok ıyı 
ta~ aıarda pleblı t yapılmall ve elia,ılye. bilirler. Bu para foktur hele b6yle 
lerın kendi ls!lkballu lnt latedllderl gl i arabalarla odun almak mecburi· 
ıntıh • p tılmek hakları hsllk td ılmelldlr yetinde olan kimaeler i(n pek çolt· 

- tur bile .. 
« Ro :na mesul mabf ıllerl ecnr.lıt gıı ı E • 

ıete ler lnden b zıTanoın Ç: koalovalc . M , . . ~z.~rumda oturan~ar, ne •eri 
cıır lbt ı liflyle Berlln - Roma mlbverını n rklımının, ne de mahrukat menba· 
ldarcr.l cd 1 b 4zı ayrılıklar baş röıterc:b l larına uzak olmanın günahııu çek· 

~=;~~~~-~ ... feceıl!ıl bık.kındakl lddlalarıo uaas s 0 meyorlar. Onların ı•lırab( küçiilı 
Bir doktora sorar.sanız, k6y evi • lıaldnndaki fıkrini belki cöylo anla- ı1ıığıınu kaydediyorhr. Romada dDınnü l - bir orııani&a•yon eluik!ıfi yü.aün · 

Y ' Oğiine gör~ Put nükQ Qıtl tarlblaln t u dendir. 
br: K6y evlerine gtlneşi sokmalı, bu· taaıını tamamlyla kııp ıyarak yeni bir f - Türkiyede, Zon11uldak haric, 
lluıı için de küçGk pencereye ve dar sı aç ıJ ai.hı. menfaatrardır. Bu fasıl düne belki Enurumdan boıka hiç bir 
lcapıya harp ilin etmelidir. Güneşte .. ludar takip ed len s yaset batlamıdı rı ıehrin 5 kilometre yakınında bir 
••rem mikrebu bile yaşayamaz. bamb,şka h •tlara dayanarak ln\lıaf • ' k6mür madeni yoktur. Fakat bu 
Sahbt ev, herhangi bir malzeme ile melidir. maden kcifı derecede iıletilemiyot, 
h. dil bil. Av k · t « Çstoıtovallya ve Macarııtan arn ,.ıkarılan az. miktarda k6miir an .. 
... ,. e e ar: iaç, epıç, •t··· T 

Abdeaane evin içinde veya yakı- sında yeni buiatlar hyln edlllaoe İtalya cak mahdut el ercle ltalıyor. MtJ• 
bu hudutlara garantisi alt ına alabllecık· denin imtiyazına •ahip olanlar 

llaıada, likia üttü mutlaka ııkı ka- ti o C b ı _ r. zamın Ç1k ıım ar ydl f ç 'n s ı neJ•n•e elleri altındaki bu huduf .. 
Pattlmıı, çukurlu, deliksiz ve deşik- Kar• ovalarındm bir görllni1ı ya•t Pkonomlk ve fılrl yeal mtıvaztıe ıu~ aervd menbaından i•tiladt1 
aiı o1mak ierektir. Ahırsız kay evi Pcsh hanı ardımızda kaldı. Ben hA · ı blr rnz~ir otomobllfn aç ık pfncerelerln· aaeaelealnl halletmek lcıp edectktlr. etm~lt i•temiyorlcır. 
t.a&nur edilemez. Fakat gilneı 1 ıa bir az enel ıördQğün ÇJCufuıı dQ den rlrn:fğe b1 şladı. •M~ıut Roma mıhflllerlade k.aydt Bıralualar bari de, yerlerini 
lbır için de elzemdir. Bizi besleyen enııceslııd•n kendimi ku taıam .yorom. - 0Jb d"yonız, yayla hava11 dlld'tlcıe ıöre Ç ·koı'onkya hariciye nt· huna iıletebilecek, iatihıal edecafi 
bayvavlarımızı kendimiz gibi düfÜa· Yol dönOyor. kıvrıh}'or. Miitfmadlycn Aı ar zo1

1, üzeıJ ekaerl yerlerinde zaretlne reçeo Roma setııf B. Şvalkovı- Aömür/e Er.aurumun ihtiyacını le• 
... ı· . T . k w JÜ\aelmeslnde davam ediyor. ye~ll oılıır ia kaplı bır arıızl Uıerlnd1' JOl ki tarafıııdıln yapılan veda ıtıaretl 1101 min edebilecek bir teıelthül nel•• 
... e ıyız. emız su aynagı veya o b ı 11 ı: b k alı yo z ç k kt s .. d o- b- - b ı • • - 0 ıu yaya r zg11rına a . nı . uıa a ıtr•ABmı ;ıa ç ıtm lln a u ıe utun u meae o!er tamamfy. ve biitiin Ersutumlular e.. bOyOlı 
Çtıme yoksa, her en bır kuyu kaz- Aı tık Paılıyı bitirdik ve a-ünlerdlr <. rmarılor ile kaplı d Ql• rı birer ılyı b le re ba\hıdtldlk.t~n ıoura Bohcmyaaın lıal· Jertl•rinden birinden bira~ olıun 
.. akla keadiai mOkellef bilmelidir. bun Unl qektltlmlz yaylııya blrdeııblre k.e glb' görüm O) o lar Arnl gltll t ç' dOı ranın doıtlujuna güvenebllıcetlnl temlı lwttul•alar. 

( Ariur 2 i"ri"• ) kaYUflak. Ban o ucia dellttl, d•llt••n f 4 ~•cuı 2 incüle) ( .,,...,. f ••f4r J Bahadır DÔLGER 
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P Duuda kuan\ıktı ıallaııao fenerin · ~aranhktı, ayağt kapa11ın yan1nia, - Yoti tı'a '. M,,.ıekotlmlz'n bl1b
11 

REC LER 
&ö1r si l8'anın üııtii;d,-n "kaYıfordu. 'kf 
aıtla çhJ,ıerllt l-pıncerl p8r'VA'ilarının 
birinde.ki ka~ıt koptu. G'rea rDrrlr, ıo ıı-

Yasa;ı: /.~ HlLL rJ 

aharda vızıld ıyan ıfmk aes'ne benzer 
bir , hıl'ı vla ~Ağırı hışırdatıyordu. 

Ht:tı4a11 _f•Dir•11: NiHAL: YAL~ - Çıkladze, rüzıirıa knv\ref_y.;.;..e.-lı_tl_k;
- _-...... ·- metini k:ltıdırı bu vızılday~~ından taylr 

- HeTktı nuk kt!tdlelne t vdl - Kim b11fr ne-rtbr yani tnhaflık- •tmr ıe al••m11tı. lııoe ıslak çalar ıla 
edl!en . vazifeyi ynp'll h; Faılasırıı iste· la(icıt eoiyor:_,_,--~----·-~ Hıı ltı JÜ'rg,nn ,ım~lden reldfllne all
mdn. Bn IBrı t mbelllk. ve kıyıtı•ıJatı ı - _:-Huat ,..balalayka yıp1yormu1._· rııettl. (Pencere de fılm•le bahyord11.) 
tiilol ednmfs: dlğol,.rl hıddfDeea fazla Sutı" terleri .. elllı siliyor. blo ce· Yayd n u .-n •o kl2ulı kalın sesle GltO· 
yfikleı:meQe zorlan1yor. yap vermiyordu. cen rüzıAr, ıl aı t garbr veya ş'maıı ıar· 

_ .Size tılr mfsallı l " r• m: iki tay lcadettlğl ••YI 11bableyln mfihendlse lı:l ı!en r ellyordu. Cenup rnzıtrı f11 t 
._,reden d.ııfma f lshıf uııa1:c k 

01
ur. rö• _rd': bu, maiendea y pılmış ve mit· mamlle sessiz a·yJrdu. Ceıop rüzgirla· 

~ \_ , y l ra yoılhı n•ııarlhı ı saun, eğilmekttn rı h yırlı riizrlrlatd mdı. Pcncareıiln kl 
hııt , sına ne o u? Bu t yyarc daba O•· b r d · iki t bt M-b ndtı ği i met•o roloJI lıtas7oımnun vazlreıln• 
b k h. , F t hlz hunu tr • mu • 1sa e r n 11 ı ı u e a arıp o ur. a J pmı il a i örü vordu. Komiser evd'n çıkarken, cı 
yıcf ğı z; m mlekc t mlz iyi makhıalar ka- i 

4 
• y b 5 ı.. r.ı.1 1 1 .. 1 ~ 

1 
bUI • - aıa a avo ıı.~ r..~ ıon r l " gii~~e uçuşlar o'up olmıy ıat~~ tabml 

dar lyl ınacınların da kıy elin r. Gös k f ŞI ..... 1 ,.,. d "'il ll . n t n ıöylı y bilirdi. O nun.için pencerenft 
a f •• ıo b ) tta ku ı a an var. ma n.ıa. 1 6 e e, yum 
ıer f ve zumea:ı ram il 1• t rukla 'fl'r· V•zre'ir delltlnden epev ıotak glrcllğ'l ve sobasr 
bıkkıoı z ia e~ tfdd t ! dlslpll ıı cezaı na Alet kabul edtİdl., SavÇTJla da miil.A · nı ke dl ı Y•' t ıRl__!ıal.~~ komlsar bu de 
tet rı l l: ed ceğ mi fmd d en bab~r vtrI fat olarak bir fotorraf maklnaaı vtrlldf· fiği kapatmıyordu. i ·. '~ 
JO?U"D. • 21 Bu tıefer ı'mal rUzglrı lnee ve fası · 

Sarçuk ııe eğle ne de ak,am yemı- ÇıkJadz ca" sıkııindın ayaedı. U. Ja uz k!~ıdı ö ·lü rdliQ'tl halde Ç•kladz• 
Rlne sreıme ıt l. Ak~ama kadar ıllib imal!- yuramıyordu Kuaı ı~ken ılrara içmek 8 cele acele giyin 1Pğ• bııladı: tanare 

ntf' ı d uğtc<~ ı; Lir ~~yler keıtl, b!tU. adeti olmadll• halde bir ıırara yakb. meytlanına srldccıktl. 

kOJede duran ıklye takıldı, ıkl gürültıı tıb:h f:ıkıta o\a-:ıı1Z. ,. : ~ 
ile 1ere düttü. f ..l... Ç~z'"'!ııyrarec~lı~_!l- tayyare~ 

- Tltll •.. Kaymağa bile vakit bula- le rl 'l lca ıatın t; da'r tar.tlılt v~rlyor. 1'• e 
mayo um. _ _ _ 

1 
olt"Daması ic n yıpılao mücadelede• tı'11 

RQıglr aupure ıupQre ıotult tarla· Ji··•<> ~ .,-i -'•-'J:l .> . >r • 111. ı• ı ,•''' ... . . 
rı yerden fÖlürüyorda. Çılladze deri ini ıü ·ıı:t i ye boıt lyordu, g 
paltosunun kltrk l&~asını kaldırarak. bft- Oeaklılnr bö lüğ , bo1ğlı o !d1kları itin ~o~ 
yUk adımlarla tılJJUO meydanına 7ak- , ıer irı ho r ıö~ıiııe biiyü( eltemınlyet t 0

11 laııyordu. yorlardl. Çıtladıeoto maksadı, ateılf I~ 
B r ~ay efval Çık\adze kttıyı bfmaye dealle oc Hcılu arası ad t maneviyatı~ 

den, mıden ocaldarıma ıltmfıtl. Ço't iyi fı i•vcetlol yUknltmek, menıup otda 
lcarıılandı. Mıntak.a k.omlteılnlnl yaptılı lan zllıırey' ktrfı lft edıl'Dly ta vJıi~ 
ııltlnıte: ' den dolayı htcıp V4 v'cdtn al\bl o!'' 

- Ocaklarımııda lnldta vardır. Mın· dırmıkt. ,1 
takıda kömtlr yctlım•yor. S n bari blu 1 T.tyya~ec ' tık d ~rJ\~rlt'l pı'I: I•'~ 
K zıl ordu mümeıdll olarak, lrıtan 1zdald meuut old 1g- ı içit fark! tıt ~ r . 81 teli ' 
ıııuvatfa\Jyetll oalıımanı!dan b hset. O- beli oları kitl':>l bı a tnıı, k "'i'si ııs~: 
cakcıların ma11evlyetıD kntvetlendlrmet ehılotl V .ıdın ı b >ı ıeçirmıdft i vs "'1~ 
hım diye rfca ettllrr. '. da h~:ke ıt ~ :ı evvıl hyyar ıo l ras.t J~1~ 
.:( Çltladze r•z 1 0 1du. Fakat kftb hna· hanııı ı va rdl~l tı ,\d ı, ~ ~:ı ii ıl ı na ,ıı9 
nın müsait gltmamealndert, klh rşlerln . ayıyor u. 
ıe'f9kllll yüıQndeu, bölOğü1 kı1tı~ ça· 8 Tauare mJydaoırın kap s ndl oi 
tııma p ·orramt tamamlanmamıştl. Çık . • etçl asker, k.öpe~ n lüylerfne yapış~ 
ladze, merakla parlıyan ocatclları göL· bJZ t r nle ·i ı\ koparıyordu 
leılnt bakarak bundaıı bahsetmtılt ç ı -
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DıŞ SıYASAl 
Silahlı İngiltere 

Son laldiHlerin ıııiı, eğer 111-
ıiltcH ıulh daYuını mleasir 

ıurotte •lldafaa edıcık ve muyaf-

fakıyetle lıılkea rolii oynamaia 

•uktedir büyük bir devlet safında 

_E_S_O_N_H_AB_r ~_RL_li_R9_/ ~ 
Alman Hariciye Nazırı 

Roma ya gidiyor 

... . , . 
1 

n , 

Bağdata ulaştlk 
buluamak istiyorsa, la&yle bir politi· " fB.,tarafı 1 lnottle) • naya arasında mevcut ademJ tecavtlı 
k Ü -t k k ti d lik mucldetloln Roınıya srldecıği Barlln ılya· muahıdeıl feshdllmelldlr. Cebimde bir t k altından başka para yoktu, 
ayı Y ru ece UYYO e. re 0 ma sr mahatllindıa resmın 1'ildlrllmlıtır. t - Senelik hububatın bımlıl Al- b 1 
ı h d ln U fkl unun a ne yapaca"'ım diye düşünüyordum o ması uıuaua a g ız e n umu· A.lmaa gazetelerinde müstcwlcke manyaya lbraç oluoıcıktır. & 

miyeıiai tenYİr etıaif bulunmaktadır. neşriyatı 3 - Mımıl erazlılnl 1erbHt bir - 12 -
IDıiJiz Baıvokili Çem~erlayo, Bırlln, 26 (A. A.) - Oııetelır Al- m·~taka haline taymahdlr. lnrl bu, kadın kalbi böyle ıözle · - A•an efendim. dedim. Bentm 
• . •. man71aı• mQıtemleke talepleri hakkın· Italya, A.lmanyaya muzaharet re dayanıblltr mi hiç? kusuruma bakmayın .. . Yür ğlmln yarası 

Mllnı~te dıfer üç devlet Başvoluh chkl neırlyatı ~artırmıılardır. Bir g11ete ediyor - Pek ili dedim ... Bu ıeftr seni ve baıımıa derdi biiyD.klür. Sizin hakkı· 
ile, Anupada çıkacak bu\aranları dlyo·kt: _Roma 2S ( A. A ) - Bültla. ltalyın affıdlyorum . Fakat bu hılln bir daha n·ıda •• kOtQ bir niyetim, ne bir dü~D.n-
•üıterek daaııma yolu ile halledil- « 1918 de .A.l•anyanın ılfndea ılı- razetılerl, A•aınyaoın müıtem?okelerJn'n tekrar etlece~ oluraa o zaman ben ya cem vardır ıırf dalğın'>ktan bıtka bir 

i h d t b k k ldıktan nan müıtem'ıkeltr her hılde geri nri- tadeaJnl tebarüz ettirmekte ve Alman ta- pac~tı•ı blffrfm, diye cevap verdim. ıey yok ortada ... 
mea uıuıun a mu a 

1 
a ctkt'r. Yataıı b?ı lst' ğla Al•anra tua- lf b:lerln1e hl~ bir itiraz görmı1ecellnl Muharrea b~nlm bıı sözlerimden Buııları söyledim amma, gözlerim 

IODr•, Londraya döııdüiü zamıu, tından ll~rl ıQrülmfden evvel i>ışiala- kaydetmıktedlrler. cenret aldı: ile teessürden doldu. İbtlyu benim bu 
AYam kamarasında bir nutuk !Öyle- ıi tarafından taktir edllmeal lazımdır. » Llh·anyaya hücumlar - 0 '.tme burada, kal, otarahm be· ha1iml rörill!ct Jafl ba,ka bir m•vıua 
mifti. Ç~mberlaya bu nutkuada la- Almanyanın l.Uvanyaya tekltflcri Rlg• 24 - L1lvınya da çıkan I'• raber içer, yer, eflenlrlz Ba da barııta naklett i •• zenblllmln fç'nden bir demet 
giltereain her zamandan ziyade si- Varıovı, 28 (A. A) - Hanı a zeteler, Po'onya ll!atbuatı tarafından Ut· kımızın bir deli 'l olar. Dedi. çi,ek seçip aıarak bana on altın 't'erdl. 
llhlı ve kuvvetli buluam111 noktuıa· fansının ~lldlrdfğtne gOre. Almaayanın vanyaya kartı yıpı\an hücomıarı, Atman Ba teklifi kabul ettrm. Blras enci Ben ba muamele karıııında bQyük bir 
da ısrar et•İf ve hatti bu nutuk Kanaatakl elçfal, L•tnnya bQkılmıtlne matbuatının dı fttlrak ettlflnl yazmzk· :~'ka bir katlıoın oturmakta oldolu ıe - hayrete diitlüm, Fakat Hatmi çıkarma· 
8 1. R d b. d h . müracaat ederek, iki bOkılmet arasında- tadır. G ıztteltr• ıöre, her iki tarıh• re ben yayıldım. Yanyana bıfladık fç · .tan zenblltml sntlayarak dışm ç ktım . 

er 18 Ye oma • ıraz a ayretı ki miiddetf bltmfı olın adamı ttcuOz ııocamları aynı a ıünüıtın ileri a-elmek- mrte, etıınme~e... Az ıonra f9tlğlmfz Ert11l fÜD lht11ar aynı yerde olo-
mucip oJmuıtu. F ,kat geçirilen buh- muııhedealnln yHllınmHI için ıu ıaıtıar tedlr. Gazeteler vaziyette bir vehaaıt ıarıplıırla b n adamakıllı Hı hoş oldum. rnyordu. Bu ıeter •n evveli ona zembl 
randan alıaan deraler Çemberlay•a ileri ıürOlmo,tür: iörme1111\ tt anhteıır •vıupa raz,telı- Mabarrem benim bu hılla:ıl fusat bildi ilmi iölürdum. Gene bir demet çlcak al-
bık verecek aıabiy~ttedir. 1 - L!tfan71nın Atmanya Ue ade rinde ki •ut~a-oya mukavemete hazırlanı· .,. belinden çettı~I biçatlle bani müle- dı ve gen baua külliyetli bJr para Yer-

i ilt . lhil I ııİI tecuQı m11ahedeslol tecdit edebil- yor. şeklindeki babarler menlmıb: ad addlt yerlerimden yaraladı. Sonra bir dl. Uıuo zaman tıler brı stıretle dnam 
og ere~~n ıu ' aa at.mıyı, mest fçln eıvrclımlrdı Sov11tlerfe Ut- detmekttdlr. çavalı koyarak sırtladı. Ve ıebrln dışı· ıttl. İbt ly r ıd mı her gaıt gOrllyor ve 

daaıımayı ınudıfaa ederkea, bır ta- __ H tıkararak: beni orada diri diri göa· ona her rttn bir demet çiçek satıyor· 
raftan da k11if surette ıill\alanaı M ç k .. k ı . meae azmetti. Fakat ıea yeıtfıı, beal dum. 
lrbrmıia kalkmaaı, bu iki vaziyet acar e muza ere erı kurtardın. Mabvar Jse, blılm adımımız- Bir güo gene böyle bir sat ş esna· 
arasında laiç te ml'bayenet ıGıter- • dır. Ona yazdıtım mektupta parayı nl- ııında fbtar bına ıöyle bir laf açtı: 
• kt 11· Çü kil Al il d 1 . çln lıtedtaım yazıfı idi. Şimdiye kadar - Erildım aen rün gOrmüı terbl-
ıae • ır. n • maaya • e • b y bu 11rıır1 bJldlrm mıkllğime 11bep te yeli bir adamı' benılyouan. Seni bu 

ltalyanın •UIZZ&m ask.en mıkanız· yen 1 en aş ı o r belki lntltamımdan beni mahrum etmeğe halı düfiffn derdi dcğruıu pek merak 
•uı karfııuıda, ıulb ısttyealer enu ka karsıa dQfÜı cesl idi. Şimdi 1&bah o- eıifyoram et r ODU baııa anlatmaktı blı 
•6dafaa edebilecek bir kuatta ol· sekreterle büiılnıt a1ıuatetl Mı1culara luıca doa"ru babamın sarayına rlderlı. mahzur görmlyorsan hem beni memn11D 
•alulırlar. (IJa, tarafı 2 

lncltl•) fc ab' d n mıntakının terkinde bir mahıur Brn on~ kendi kuıaromu af ve aenl ıtmfı ehuıua, hem dı beııim sana elim· 
etınlıtfr. Aynı mahfültr Komarooda in · olmad ' kını ıöylemfştlr. Yalııız terkedllen dllle btlyuk mQkAfatları garkettlrJrim, de· den r eldlll kadar yardım etmemi temin 

Demokrat devletler, ıillblarıa kltu ufrıyaa :ııtlukereler111 yentdea bıı mıntıkada rıyl!mı mlraeaat edilmesi· . etmft olurıoa. 
azalblmaaını clevamh bir ıulh teıki· Iamasıaı beklemektedir. nln mnvıflk otacaıını da ıöylemltlerdir. B~n buna: DfiıtındOm, başım.dan a-eıenlerl bu 
llbna ısaa elarak kabul ve illa et- ııacarl tan daha bekleyecek - B nt adi bir hıtlkamına alıt atmık· adamın bil eıiode hfo bir fenahk gör· 
•işlerdi. Fakat buglio biliyorlu ki BudapıJıtı 24 - Macar rumt mıha- Macarlar ~ı~.Çe~ tayyareılal lftln kAfıdlr. Arhk ıenfn yanında dura· medlm. Ve on1arı baştan sona kadar Jh-
bir tarıflı terki teslibat ıulh beubı- tillrı de buran 111 bey nat yııp1'mıotır: E· duşurdulcr rak daha ziyade hayılvet H ııretladea tlyara bir bir anlattım. O zaman ihtiyar 
Da bü ilk bir bata te kil eder. la- ter Çskletln Maıarlatarıla hududun kal'l Prığ, 26 tA. A.) - Mıcar buda· tedakArlrk yıp:aık lstemryerum. Bırak adam : " , 

y 1 olarak tahdidi ae11feıl fçta 1apacıkları duna 12 kilometre mesafede bulun D bınl ben ılmdl yo'a ç ıkı J orum diye ce· - Mutıcss r oldum eY!ldım. dedi. 
ıiltere" utık eıki hıta!annı aalamıı- yeni teklifler Maoar btilıdmıtl tarafın· Neta aahlyeıl Ü'lerlnde iki Macar tay- vap verdim. O bır p arçı ısrar etti ise ben de zat a. Basralırı• bu·aya t icaret 
br. Mutınffa. Baıvek~l Mak~onald~ dıa klfeythl• tılak.tl edllfr11, Maoarıı- yar11l bir Çek tayyaresini dü~ürmDtler· dı baaa ıöı dlnletmrk kabil olmadı . l~terlml llalletm k fçln a-eldlm. O ıuQm-
bu hataları• ııleameaıade laüylik bır taa ltCltün mueloyl Btrlln dfera konf•- dlr. Dııbal tYdlD çıkhm. Kendi ktndlmı : de bir kaç defalar evlendim ı~e de hiç 
meıuliyeti olıa ıerektir. laıiltere ranıına arı n hnale ıtmıktense loril· Dudapcşte de ntkblnllk - Bakalım Et6lka ım dlJordum. ~lr çocufum olmadı. S ni kendime ev· 
ild aeaıdeabori ıill'1ları.. artırmak tere, Fran111 ftılya ve Al•auyı bütQ Batlaprşte 26 _ Bara ılyaıt matla- Tali aana ne oaslb edecek ba 1ef1rde. lat etmek Jstırlm. R11l olursan bitD.o 
için büyük bir iayret iÖster•iıtlr. metlulnla dofnıdın dogruya ldllane flll ç klırlı y1ınl baılaJacık münkıre· Vıkıt rece idi. Ben de hiddetle Omrnnn r~b~t ıevtrlraln, babar.ıca zıma
Fakat ka bedilın vaktı tam icabet- suretle muelıyl hallıtmıleılnl talep ler bıkkındı, Roma hlkdmttl ile yapı- yola dQze\mlı Ye ıchrlo kapmadan ~ ı~- nındakl bulun nlm&tlere yeniden kaYU-

- Y edıcek.tlr 1 1 t 1 d lk hl llk lı mııtım Karanlı'lta bir iki ıaıt yol yuıu· ıu rıun .. R4zl olmazsan dı gene sen bl· 
tiği aiinlerde kazanama•ıt buluau· · aa yen emu ar aa ıonra 11 8 

• dom Ve ilk tesadif ettljlm kervaasara lfraln, dedi. 
yordu. Bu deni İogilhre b1Sk6meti Karpatlar altında reyli'ı.m b~~ 

1 
•tm~ktl'~rl:r Sl~a~I mı~f~, ::~~el· ya girdim. Borada lagdatı rltaıekte lu teklifi kabul etmeme biç ltlr 

VP milleti kolay kolay unutmayacak- Prııf, 26 (A. A) - Çek kabhıesl- m Yl'I yçı~ ~ ap:ı 1~n ~a~a~btan :e olan bir kernm k >naktamııh . Ben de mani yoktu: 
lardır · ııln Macu notasına cenp vermtk fçtn Dl'llf&'ll, 

1 oı en 18 1 
1 

onlıra ka'ılarak Baldata ka'1ar gltmr ğl - Pek Ala eledim. 
' yı phfl toplanhra Çık, U\[rayna, K r· raaında yınl ml.zekerelırln bıı amasına Ye artık kuaraa talil bir kerede orada Kıhveden beraber çıkıp dotracı 

İagilterede muharebe zamanındı pr. tlarıltı Rusyatır.ı temsil eden nazır- mt11att_ bulmamaktadır. teorQbe etmeği kararJaıtırdıaı . bQyük bir konaka rıldlk. Babahğım bil 
mem'ıket meDfaatlerine hizmet ede- lu da fşılrak etı:alıltr41r. Hıtlırln, Karparar at•ı Ruıyuındı Kenanta bırabar rllnlarce yol rlt- büyük ko.atı l::Sıldattakl muvakkat ika-
bilecek bütün sanayi ıimdiden hazır Karpatlıraltı Rusyan•ı temıtl eden reylıma mirıcıat ıdllmuloe mubaletet tir 't'8 bir akıam Yaktı Batdada uıa,tıl. met mUdı1ctl !çlo klralamııtı. Buraya 
Ye tenıik etli!mit bir bale ıolrnlmak· heyetten nakliyat lşlerlle allkadar bir etmıye~ell anlııılmaktadar. O ında benim cablmde bir tık altından ıellnce: 
tadır. Duadan baıka buhran laalindo - -------- baıka bir para yoldu. Hiç kimseyi ta· - Sıaa bir dıire tahılı A ediyorum. . ' . . p· ı· t• d N mandı· Dımadı2ım, biç bir fcrdllll bflmedlth• Orada emrlıe amade htzmıtkarlır, cari· 
IÜratlo cemıdilebıl,cık talım ıörmüş 1 15 lfi e Qf bo koskoca ıehlrde elimdeki ufak aer- yılır bnlacak.sın. Eiblstlerlııi df ğlştlr, 
&1kerler yetiıtirneie ba1lanmı1hr. • Vapurunda yangın maye Ut b!r it tutarak para kazanmak a-eyla kuıan, artık keyllne bak, dedi. 
loıilterede halk timdiye kadar aıec- 500 Vazıyet tıa baıka çarem yoktu. f ArJıaaı oar) 
burt hiımeti askeriyeyi hiç bir ıı- Kudfiı 25 _ Buıiln burada yeılden Hur 25 - Fransa Ilı Amerika •- Fıkat bu kadar H para ile ae ya-•n hoş bir nazarla karşılamamııtı. bir fOk karıııtlıklar olmuı, blr Atap aı . rasında fşlemektı o1pn büylik Normın · pablllrdlm.Nıaayet urak tetek ıeyler 11t-

H 
" 

•t k t t .1 !1 d,.. t .. yaıalanmııtır Aıı Arap dl vııpunında ı'ddetll bir ya11~ ın çıkmıt· ••l• ve mılıetlml bu ıurelle temine ka· ü Qmet para ı e aı er u arcaı. m1ı1, vr .a!ap · d k.t ı d" 
. ' . . mücilhltlırl ltlr köprü il• alhlm bir 10 . tır. Yangıaın nasıl ve ıerı en çı ı ı rar nr ıın. 

Bulgaristan silahlarını 
artırıyor 

Fakat tımdı halk araııadakı bu cer· 1 d L-lli de&lldfr Arhk eltlekl para ile tutıcatıaı Jıt . . . l .1 d lo dinamitle atmıı ar ır. .,. • yu da dejiımııtır. ngı tere • ••c- t 1 f d 
1 

keıtlrmık lhı•dı. Hımen bir senbll a\· llyı nazırı, .aebııun aecltslne bir teıke· 
burt hizmeti aıkeriyeyi tesis edebil- nr1:11 =~ta·~ tarıl JD aut ilk B ıeh· Yunan Kralı 4ım. Her iÜll pazar yerlerini dolaıarak. re ıondırarek., mUlt müdafaa lenxımının 

S:JfJa 24 ( A . .A.. ) - Balg-ar mı· 

mek healz zamana mlttvakkıftır. rln ha-altib a 1 tmııı'm ın~ıı 1ır. u •
1
•· Mlık elması, iÜI, şıkerlcme gibi ıeylır tık•lyeıl için üç ıenı üztrlne 4 milyar 

bıhtaıı t ıren Di ı ıaa.am uı fthr D L d •d • 1 . 2i0 il luk bl k dl l t l.nl l 1 
Fakat ıimdiden göatillü teşkilih idari 1 \ırlle ••uul olmığa bıılamı . on rava gı ıyor satın a maaa YI baalım zcaa-lalerin top· m yoza r re D ~ em n ı-
Ttıcud etirilcrek merhale mfraale lardar. ı 1 'J landıkları labHlerı ıotürer k ı~tmata tem.lıtlr. • • • 

~ &' • ' Atını, 26 (A. A.) - Yunan en•- baıladım. Tlcaretlm pak iyi aidıyorda. Şımalı ırlanda hırleşmeğe 
Jlirü~ek ıuretıle iln&n birfade mec· lnılllz kıtıları için şehrin biraz u'la- telerl Kral Yorıl'oln bu akıam PıAriı yo· Vakıa tız'a bir ıey kazanamıyordum 
burl hizmeti aıkeriyenin teslı edile· ıtıada kıılılır lr;ş11ına karar verllmlşlir. llle Londraya gldıcetlni kaydetmekte- amma, ro.nlD.k kazaacıa da bani aç bı· razı O}mıyor 
teifııe f&phe yoktur. laglllı kıtalan burada rırnlz:>a olarak dlrler. • . rakmıyıcak dtreceyJ baluyordu. Dublen 24 - Şlmılt Irlanda B11H· 

G6rülll or ki in il terede ıulhü ulıcıklardı~. t glllı kur~ayları ııkl Ktahn bu , seyahıtı bir kaç hafta Bir rüa itiyat ettıgim yerleri dola- kili lkl lrlandınuı b!rlettlrUm11I hakkıa• 
Y • • g • . Kudüı f'brınin ıuallnl butün Fıllslfn devam edecektir. ıı • ken, bir kabnye u}radıın. Zeablllm- dakl tıkllUerl kabul etmeyeceğini bildir· 

• 

korumak ve mıllı mlidafaa ıç D her lçln bir baıtanr·ç , olarak blldlrmıktı • • Clık.l tşyayı orada otaraol ra gösterme· mlıtır. BaşHklle gi)ra böyle bir tekllfla 
ıaman hazır bulunmak huıuıundaki dtrler, Alman- Yuğoslav tıcaretı I• batladım . Mallanma hiç klmıı talip kabulD. Şımalt lrıaodanın hır huıuata 
hlk.i.m fikir ıittikçe kuYvetlenmekte- Amerfüayı protesto Beıırat 26 - Alman - Yıroılu çıkmadı. Ben de kabndH d11ırı11 adı· aua ıltıkl netlcelırla lıtlhullnı maal 
dir Kudüs 26 (AA) _ Naiallı eırafın- Ekonomik münkırelerl 11Uıayet bul•uı mımı attı•, bu ıırada ark•mdan bir seı oll<' kbr. 

• •• v dan bir kao kişi Kudüıtıkt Amerikan "° bir protokol lmaalınmııtır. fılttım: 13.QQQ metre denizin 
Gençler ıonlll~ Aya~ılmaıa bızır· konıolosuıılne ltlr hlgrd çıkuek, Amı· l . d M - Bey, Hnbllll dıllkuJı, gel bura- dı· bine inilecek 

lanmaktadarlar. Mıllı mudafaa blltçe· rlkanıD Fdlstln itlerine kınımas.nı pro· Alman mektep erın e ya ... 

il bir miıli arbrıldım halde, proara- teato ıtmlılerdlr. dayak GerlJe döndi•, blr koıaye 1'üıfll- Roma 24 - Bir ltal1ao deni• Hf· 
•· •· müı olan Uıtlyar bir adam. hiddetle bı- hındaa 13.000 M tre derf•lll• laaık 

lllUl tatbiki de daha az senelere Berl'n 24 --~ Almın)aakamlan Hım· aa batrıyorda. Orkık a'1mlarıa onun için bir alet icat etmlıtlr. 
1tidırdmı br l l . l k t . ki burg mekteplırlııdı da7ak cez11ının tat·. yaımıa glttlm. fbtlyar: ' Enelce 18.CO) metre havaya yD.lt-

• 1 • talyan tren eri e rı 8 bikini kabul etmltlerdlr. - Yoksa bııl adama bınzeteme- 11len Bılçıkah protuOr Plkar timdi 13000 
lnptere, clJplomatiıinln emri al- tahrik ediliyor F d A • t'h b t afn ml? Acıba cebimde paramı JOk zan- 1.ttre 4enlzla derlnl!Qlne enmık fgln h•-

bnda Jlzımgelen kuvYeti bulundur· ... 
6 

E ..ı l t demir f8nS8 a .yan ın ) 1 a l nedlyoraua. Yoku ıattılın malları beni zırlıkyıpmaktaydı. ' 
Roma ;::; - u sene .ev e - b ıa " ö 1 1 L 

d ~ b lmilıl mnlıim me- Pariı 26 - Ayım mıeollıl lnUba atı yı mı g- rm 7oraunda z!nbiflnl açıp ta Yenl alet bir bu9uk metre &.Utnindı 
Ugu zaman, oyae yoları nda 80u kilom trılfk hat elıktlrlk- •Uaaıebıttıe 97 dcpartmandaa a-elın bir defa da bana eşyalarını 16ıtırmlyor· kürrnl bfr kablıaıdir. 1300 atmoıtferlfk 

selelerin halli sıralanod daha baıka lınmTştlr, Ba n'etl ltalfada elektrikle· rıy puıulılanaın tedl.lkl a1U~e1l•d• lk.l ıun diye baQırmağı baıtadı. 1 harici t11yJto tabammnl tdPblJreektlr, 
türlü konuımuuu elbelt -\ daha iyi nen l'~mt ya -· -1 1 no ll mıtreye bıllt dıfa Lıoa Blum'u deviren ıs"kl a11lırıa Ben bit ümit etaıdllfm bu bitap: ıs bin metro dırlnll&lnde ltu taZJl1' d 

Oı""U , l' r. ıallp ıeldllütrl ulqılmaktacbr, kup.amda ıııırdııaı to.au bulaıaktaclır, 
lau~ ~;K"tıı·, -



Erzurum Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

E'nlltmesl oıı g-Qn un ıl•n: 15000 kllo DO'ııu'1a eksl•tm'I fÜDüade 'fıtek.11 Qlk· 

mad ğır dın bir ay fçln c! e 111 ı·c lend rj lmek üz 'e pazarlığ \ çılcaralm11tır. ·, Tahmlr . 
.,edeli 1275 lfra flit t m natı 95 lira a't nıs h i ,kutuş e lı sıı timdir. Şart 'lamesı 

h~r g-ıtıı koulsyo:ıda görll lııbllfr. lst~ cil çıkt•ğı hkdlrde pazadılı ther a-ün yapı1a· 
cık.tır. (Mo: 145) 

Erzurum Belediye Riyasetinden : 
Bch d y~ datreslne r lt Kul ofu m hallfslnln bahçe sok ğ nd1 9 onmaralı 

evi ı mlfklyell ııı t imale üz•e 24-10-938 glnOndım itibaren on_b.:f iÜO müddtt-
le mOzayedfl y kor ullıuıtur . 

6-11-938 Ç t şıı ba günü suıt 14 de btledly• dıtrestıd• lhal~s1 re akalı· 

nıcağındın taliplerin b ı o, ıyey mnrrcaı tına Han olunur. 
(No: 143) 4-1 

-----
Erzurum Askeri Satınalma 

Komisyonund~n: 
Aç·k ek \ltmey ko'1u\an 16500 kUo kurn ıoğıtna ekıllfm) ~ rünOnde lstelrll 

çıtmadıtından ksl ltrnesl on gtıo uzatılmış1ır. Te1hmfn hrd~ll 990 lira ilk teminatı 
74 lira 25 kuru$tUr, Eulltme f 4-2 Tef. -938 cu ua gQoU ıeat onda Eııurumd• 

Hkerl saha alma ko lsyonunda yapJlaoalı.br, Ş rtııamHI her fl1D l omfıyo dı 
gôrDlebıllr (NO: ı 44) _ ~ 

Erzurum Askeri Satıralma 

• Komi yonundan . 

ooao 
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İkramiye plt. nı 
• •d•! 
s • 

16 • 
78 

t'.>Orı llr&lık •ooo ıh 

~00 • - 4000 • 
2sı-O • - (000 • 
10 il 7600 • 

so s coon • 
200 i H - s • 

F.kslftmesl oo glln uz tılan 25"00 kil> me·c·m ğe bteklf ç kmadıZından bfr 8 '4 • 2160( • 

27 BfRINCfTBŞRfN t 938 ~ 

T. C. Z R ASI 

PAA'A a~IR'
1

'KTİR 
28.800 ~LI A İ K 

VERCE 

NLEAE 
AMİVE 

Ziraat Jtankasıuda ~ambar tı v ihbar ız t s rrut o a pi na t•• •• .
ile •ı:ıfubk f l?'l ~• SU llr&aı bul11naniar ned '4 ıtıda ç ~llec.:ılc ır- r' 

rôrt tlcra, ıv • ·t.tıtılt.lıi ktu: 

i 

1 
1 

, 
ey fçhı de netlcelendlrlm k_ Oz r p zıtr ığ1 çık rılmış'ır, Tahmpirı bledelEI bf• ye1di araıaıı l u ' 1 H &lrao, \ J· 
yUz eli lira ilk t m'natı ycz otuz bin lira yJrmlt> f kuru tıır. azar !tı zorum 8 • 4 "ıO'ı 'l. 00 

Ad t l 1100 
1 "" 

a keıi ıuı tın11lm ıı komi yonur da yııp hıcaklır. Şaıtna:mesl h~r l'Ün ko nfsyonda gö· 1 l, i Btrlatd • .rı&ı11 t rUılode 9 kflecekth 
rühıblllr. tık pazath}ı 1-2 T f· 938 S'llı:gtınü :ıaat oa bir deJlr. i• & tlll Ura· ydaah bulna a h• 

~-~~~~-----~~------~~~~--~~~· 
(M~~ 139~-~ aa~lır k r l " ' il dllece" I rdfr. 

Devlet .D miryolları 1 O cu işletme 
Müdürlüğünden: Erzurum tapu 

Mü ürlüğünden: 
CQmburly tin 15 ,rrıcl yıl dönü t1 mfiaas~betile 28·29·SO \'e 3 ı birinci Teırlo E'ZU1'Um Olnarkom k.OıürıO.n ıorak . 

25 
.o 11)( ' 

l (J(ı ti O 

ı acı 40 
160 ıo 

Ul.KKAT: 1:1 aaplaıuıdakl 
dü alyealeıe lkramly çıkdı 1 

Kur'alar ı ed • def , 1 
r•lihrnld~a çekilecektir. 

ı 000 ı 4 ıO( 
1 

(),0011 

1 
80 J . 

d,200 

parııl r bit sene içinde ~u U?aoan .,.,. 
takdird % 20 fazı ıı verlleccktfr. 
.ylOJ, 1 Rı 1 cfk~ 11 • 1 Mut ve 1 Hurt• 

(No 623> -938 gOnlerl do s yyakat ec k yo cdara 19 DÜmroJn lenzllll tarifeye röre •a· ken rı mevkİ/ndc kAfa ve K •ani 341 
hlacak Wkt bed~l~I fiz rlnden rpıca % 20 ~mz~at ya~~c tı ııan o~nu~ tarih 26 numuah tapa sene~~ mahkl ~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~-· 

(No: 1-il ı 2-2 Mehmut otlu Hafız Hl11e7fa tarafından 
tasarruf edlJm kte olan 16 döııümlllk 
tarlanın btıdotlariDın. vaktU yanlıı ola· 
rak tapu af cllfne g.oç~rlıdlglnlfen bunun 

.-......-..&----------------..---~~-·~~-

Karaköse As eri Satın ima 
Komisyonundan: 

tasblbl f isteme 1 nzerlne maballlııde 
hudut ko fuları bazır buluııdurularak 
tahkikat yap ılacafındao bu taıb lh dnla-

Sür at,r.n fç1r 300 ton ekmek!fk. un iapııla zarlla ek•l!'meyı ~ o·ulmı:ıştur. ylılle bit gO.oa hakuklarına tokuııanlar 
T•dmln bedeli 51000 lira ilk temlnatl S~OO llıtdır. EulltmHI 7-11-93 Pazartesi ; varsa taı !hl lllndan Jt'barı n on rün 
sronü saat on birde K r, kö1ede askeı f satıııalma komlıyonuuda yapılacaktır. içinde tapu ida eıfne veyahut tı hUltat 
Şartnamesi komfsyoııd n 255 uruı mukabilinde alııaablllr. Teklif mektoplan lhılo 1 rOı; ü olan 15 11-938 c:ımaatul gllr.ü 

18
_ 

günü saat ona kıd r kabul •dllfr. ( No. 133) •-2 at 12 de aballfnda bulunacak tahkll' 

Karaköse Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Iğdır için :700 toıa ekmeklik u kapah zsrfla eksiltmeye cıkarılmıştır. Tıh 
mlo bedeH 5 ıorıo lfra lik ı mln tı 38CO liradır. Ekıi.tmesl 7-11-938 Pazartesi günft 
saat oııdzı Karıııı öse<!e askeri sıtınaJma komJsynnıuıda yapılıcıktır. Teklif mek
taplırı ihale güı tı s; a t do~ uz1t kadıır kabul tdllrctj~lf r. Şartnamesi her gtıa 255 
knıuı m\ltablllnde ılınablllr. (No. 182 J 4-2 

Vilayet Daimi Encümeninden: 

memtruna müracaatları ilin olunur • 
( Nı>. lt2) ---

DO u 
iLAN TARiFESi 

5 lacıl • hlfd ... u t 2S k.urof 
7 • • • so • 
6 • • ~ 75 • 
s • • • 100 • 
4 • • • ı.so • 
3 • • • 20t. • 
2 • • • 2.SO • 
1 • • • • ıoo 

Hodson marka'ı Vilayetin ıskl otomobili 17-10-938 rOnündea itibaren on- Uln , .recek ki ler .DOı'"; t,, Gase 

bı~ gün müddet e açık. ıı ı tırmaya konoimuştu·. ldue Mtidnrlntüne nraeı 
1 

et 
Bu otomob'lln JgaleFI 2- ll- 938 Çrrıaııba günü sart 15 de Vi'8ytt dafmt ~n- lldlrlm. De a•lı lll ıu ıçı,, bunuıt bı· 

cOmtnfnde yaplı:caktır. Muhıımmen beddl bin lira ve muvakkit temfnı..tı 75 liradır rlfe tat lk dlfü . 
Jdtkllluln mu.kQr tln ~e sıattı::ı vilfiyE t daimt tncOmenfne müıacııat etmeleri llıo 
olunur , ( No: 129 ) 4-4 

·-----
Erzurum Kültür Direktörlüğünden 

t.rzurom llseall öğrçt n ok.ulunun atatıda lk.t.rıırı yaıı:ıh et ve 11de ya· 
tın 10·10 938 pertı ıLb: günUotfeo ltlbareo 15 rüa tıddetfe ek.ılltme7e konul
nıuştor. 4· 11-938 cumn günQ aaat 14 de KOltQr D rıitölıl!ğQ bl anada lh leleri 
y11pılıcalındıın lettldfü:rlo pey sür ek. f~ln teminat ve tlçarıt nılk•l rlle birlik· 
tC) mOrııcutlım ilan oluırnr l No. 181) 4-3 

Adı Az : Kilo Çoğa ı Kil• Ltra K. 
Koyun eti 40 66 yevmi 
sııır eti 40 6S 240 91 
Sade yat 270u 3500 182 12 

J••#fll•Jf #fDJfJ.4 - •D.1D&.12f .ı ... py 

' .tHJPO' RZql 9Il .1,1.ıe1IJ.Utd1_s 11e3an.ı•pu9JJ aap.UlU0AVIJA. ~J.IVH 

ıa:v ı ~llHHns »ıa sı~HN aA znon 
r.utıa•pzo::> ıa.<.JA.O.B aA. ı•q11ıs 

215 kur ıhai 

DO~U Aboua tarife.f 

• 11 1 t2 LI•& 
Altı 1lı ı 7 • 
uo •Jh 1 4 • 
Bir hlı !.~ • 

ECNEBi _MEMLELEKETLER iÇiN 
Seatllfl 2-4 Lira 

Altı •Jllfl : 14 • 

Hususi ilanlar için ayrı 
tarife t thikedilir. 
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~===~::::=:::::::::: upuısuuqın J0A!fiA ı.Unz.ıa ----

U amı ırt1.ıt' lhu Ju rul ltl•rl 
Müdürü: Bahadır DÜLGER 

r -~ - ' • uı "' .. ., •' 

Karaköse Satlnalma komisyonundan 
Kaaızaıan için 200 ton ekme~Uk an kap h urtlıı ksllaıeya koııulmuıtot 

Tabmla b deli 32000 lira ilk te lnatı 2400 ll :adır. Elulit nıl 7 11 93i p41artetl 
ıaat onbeıte Karaköıede aal:eri ~hn ima k:omlsvonıın:ıa yap lacıktır. Te kUt 
meklaplan saat ondOrde karlar ita ul dılec ktlr. Şartoam 1 160 kurut aukıbl· 
ladı &OıülebUlr. (No 126) ,_., 
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