
,, 

r 

PAZAR 
2 

81RtNC1 TEŞRiN 1938 

IDAR• Tlal 
••uw 061Mp oo01J "n ••• 
· l'...rt•tl•n --4• /turb ,.,,_, ~ 

- ,. 8aJUı ... ., ... & k ........ 

SATI: 268 

GAZETE 
lluılıur•n ruıw N nal•lu ·,.,, ..,,, ... 

u ..... ı 

Münihte toplanan dört devlet 
Başvekili kararlarını verdiler üdet mıntakaları dünden 

itibaren Almanyaya bırakılmıştır 
Almanlar tahliye edilen bu mıntakaları merhele merhele işgal 
edecekler ve bu işgal on gün içinde temaıiılanmış olacaktır ___ , l"ahliye, plebisit ve hudİltların tayini KARAR 
enternasyonal bir komisyona verildi 

llfıniht• Aorapanın i•ıikrarı namına mühim kara,.lar vererek da~ılan Dört devlet 

~:::::=======re=ia=in=den HITLER, ÇEMBERLAYN, MUSSOLINI 

~aürnairhlatroı pla~ısı !!'°~~.~il!~.yn~~d•n ~,?~~·ı~~ bir 
ıniila icat istemiştir. 

M.ı.~ Devlet Reisi Hitlerin te· Halihazırdaki başlıca mü,ktilleri halletmek imkinlama araştıracaldar· 
~il M·· 'h l 1 d cl•r. Musso!ini ve ltalyan Hariciye Nazın kont Civano Mıinihten ayrıl-~YUlc e uru te top anmış o an ört 

Münih 30 - Diin öfleden •onra baılayan d6rı deul•t alla· 
mınrn müza'ıereleri bu •abalı •aat 1,30 Ja nihayet bulmrıı V• 
aaat 2 de neıredilen bir reamJ te&life 116re Almanya il• preraaip 
itibarile Çekoalouak meıele•i üzerinden tam bir mutabakat ha•ıl 
olmuıtur. 

Südet Almanları mıntalıaıı 1 Birinci Teırinden itibaren Al· 
manyaya terkedilecektir. Tahliye iıi biitiin teFerraatile Çelıoalo
valt, Alman ln11iliz Franarz ue ltalyanlardan mürekkep bir en· 
ternaıyonal korni•yon tarafcnr/an teapit ve tertip olunacaktır. Bü· 
tün tuiaat tahrip ·edilmeden tamamile teılim olanacak ve ba Aa· 
•astaki mes'uUyet Çekoalovakya hiikiimetirae ait kalacaktır. Al· 
man orduaa dört mıntakayı merhale ile 1 Birinci T•ırin• kadar 
i,gal eimiş ofacak Jiter mınlak ıarJa tahliye hitam larilai olan 
10 birinci teırin tarihine kadar.girmiı bulunadalctır. 

Çek Südet mübad•l•ai meaele•İ de altı ay zarfında ilılmal 
olunacaktır. 

Çekoslovakya hükfımtei Sudetli olan Polia V• aalterlerin 
dört hafta zarfında terhi• edecek ve m.vlıuf bulanan SiiJetleri 
de dört hafta İf:nde tahliye edecelctir. 

Hududu tespit meaeleai de enterna•yonal komi.yonun ueaai· 
findenclir. Bu karar aynen Çelıoalovalı hükumetine tebli.f edil· 
mııtir. 

Macar, Polonya elıalliyetleri meıeleai de bu Üf Jnlet ara• 
aında Üf ay aarfında laalledilm•tlili talıdirde J6r devlet mlma• 
•ili •ene Münihte toplanacaldır. 

19 Eylfıl tarihli /naili~ oe Franı~ tekliflerinin altıncı fılıra· 
•ı mucibince bu anlımcınrn tatbilıine memur enternaayonal lıomia• 
yona ltalya, Franıız, ln•il~ 66yülı elfilerile Alman laariciy• 
müateıan i,tırak tdecelıtir. 

tj"'I: Avrupa devleti Başvekillerinin mılardır. 
~ovaJcya meselesi hakkındaki ka· Miioib 30 - Diin ıaat 12,30 da F raasız Başvekili Daladiye ilk ola· r IK R A ı 
~~ kısmı mahsusumuzda oküya· rak Hitler tarafmdaa kabul edilmiıtir. 6u tili g6rüşme sonunda Hitler Mektepler açılırken 

so~ DAKfKA 

Çekoslovakya kararı 
kabul etti 

-~ Almanya ile Fransa arasında tam bir it bir)iği tesis edildiğini s6y1t'miştir. 
Wt~ lcararlar neticesinde Avrupayı Daladiye buad~n •oara d.ı ~ucsol!ai ile mülakatta bulu?m.uş ve Mus!olioi Yarın mektepler afılıyor. Bu· 
S.~~anberi korku içinde bırakan tarafındaa nazıgl~e ve samımi. bar surette ~abul e0dılınıştır. Bu mü1l~a.t- nu diiıünen talebelerden kimi •e· 

ıneıelesi hitama enniş ve harp •a d• lspanyadakı bütüıı ecnebı 16ııiilliilenn gerı alınması meselesının vinecek, kimi erinecektir •• 
b....~ tamamen zail olmuştur. Çe· giSrüşüldüğii bildirilmektedir. Veliler i.e fOcuklarının lıitdp, R.,ma 1 ( H!lluaf) - Çekollovık1a 
~alçyanın bu kararlan dinlememe- defter, elbiae. ayalılıabı, lııılılı l•· B•t•tldıl dD11 •lrşım rad1oda Yerdlll 
u_~ti-: •. · d · t k dd" · . .b. b' L ·L • 1 lı bir nutoktı hDkO'Detln MD.ıılh •--'--bll 
-" -.u&JUU erpış ~ m: ma ı un· BÜYÜK RÔPQRT AJ vazım il' ı ~r fO" ı11t~yaf arı ar· kararıa"nı apea kabal eW lal dete 
~ hududunu tecavuz etmek de- ııaında belkı de denn laeaaplara blldlrmfştlr. I 

~ 0
1Ur. Çekoslovakya, bu kararlar· DOAU SINIRLARIJNDA dalacaklardır. • 

~ lorıra, hudutlarını silahla müdafaa ~ il j Ben bunlardan laif 6iri•ini ket· Tahhye başladı 
~hususunda ısrar edecek olursa, le almadan civarımızdoki mektep· Be?Ji•, 1 (AA) - Südet ar111atJl. 
~ harbi.'l bütün Avrupayı sar· B ı• R GEZ 1 N' ı l lerin halini Jaıiinüyorum. I dıkl birinci mıa•aka &serinde balu1aaa 
~ehlilcesi artık mevcut değildir. 1 Bilhaa•a Orta mektepler, ha- ç,k kuvvetleri dan ııae oetllute bq 
il\) Ya ve Çekoslovakya kozlannı 

1
1camet merkezinden uzalı olan ıa lamış~ardır. 

V, tt~ekte haşhaşa kalacaklardır. v B h d DÜLGER !illerde ~olı bahtıı~, yani hoca•~- Beneş P.Akildi 
~~Ce fÜphesiz Almanyanın lehine .. I azan: o a ır dırlar. Gefell Hne Bayburt orta B il 1 ( A A ) ~~ ı. .... .l'i 

~ .edecektir. Kanaatimizce bu melııebincle bir miidiir, Karalı6•e bar : •• ~ 0,kto~· Beııe:.:·°::;..:-:-
\,&•mali düşünmek doğru değil· - 9 - orta m•lıtebind• bir müdür, oe 6irJ istifa ettitl dotru hab:r alın aıa..ıa!: 
~İlt .. oslovakya, dört hükı'.imet rei- Mevl ut agv s:aya s•yıeyı· n •• Türkc• mualli,,.inden baıka mu- ŞlJI olmutlut. 
' ~ttefikan vermiş olduğu karar. ~ U vaszal lıima• yokta. Ek•ilıler me-
~ l harfine tatbik etmeğe mec· Deve oynadı mar O• aabitler araaından temin----·----------

~ca\tır. edilen el•manlarla lemamlanıyor• J 9 7 f b k .L 
~ ~ .~opla~tıs~ ~~det mese,1esi . • • • • Ju. Ne lcadar lcrymetli olurlar•a OF a QÇQIC 
~ ~~yük bır ihtilafa sebebıyet Ermenı komıtecıhğ1nı hatırlattın bir verde ErzuruınJu olıan, 6u elemanların hocalıfı mea· kına yakalandı 
ta~~· muhakkak olan ~h v~ Ma· •ht• · t • h ·0 h"ka . . lelı edinmiı bir ~ııt lcadar Jalebel•· 

ıı.t:!n.1Y tl • 1 .• d b" ı ıyar tnr va anperverın meş ur eve ı ayesını . Afıif' 1 •L tt .!-L..a ocıu s.1an• < 80111111 > ., ___ . ~ e en mese esını e ır ne- • • rın• mu o maaına ew• e .,...un "' - ~ 
~ h,ğlamışbr. Üç ay sonra ali· hatJr}8018ktan kendimi alamadım yoktur. ba1ak kGviladen lbn.bfm atla .. , 7..-
~ cievletler tarafından muslihane Oo\Ulselertnı a ~anden l'f'~erken bftrrtyıt tarihin• rroTılf ümmi bir •a· Baaene lıadroların temamlan- larmda Oaaer KO••· DllU ko,.. .... 

kkilde halledilmesi lizımgelen Ermeat komlfeollerlnlo bta mıcera11 •~· tarıaeverfn pek meıbor b1r hlklJeal~ t mrı aldatana sannetmelı utm~. Kırık otıu A11 •• R'zell imla ..UU.· 
~lelerde taraflar arasmda mu- hma ı.ıctı . Otrk Ylllyetlt1rinde 1•1 .yan- btırada kA&ıda ffÇ rmektın kendimi •· y 0 , ... aene baıı 6u illerde yeniden dakl ııhıalar iki ata Jlkledllderl 197 

t hasıl ohazla dört devlet lann bemea bıpll bu maıd .. ralard•n bf· luııyora~. der•lerini tamam g6rememiı olmalı torba kıu De ııcı ltchra ı.ı..td..., 
ill "nd t~-f ed k be • l•ln tabr:manuıırlar. Bı•haua Enurnın· Htirr Jdln llln na tıtaddlm ed1D ıe· •• Jı k lı I 6 . le iken, Gtımrilk Mabd•u •••arlan ta• 

~eri,C: en. u ece • Y da bu •aalde b'r ook hiklyeJer, menkı· n,.1 rch .Erluruı:ı:dl lıt•pdat altybln-e ta yuzu? •n na ıa ~a a'!'aı ı • ır ~o raftadu Karan k.O 
-~· komasyon bu meseleyı de "•ler dlnlesaek· kablldır. TDrk JY1ta111ada allvete geçııı•t olımlarıa lo'nde ıiorıl ke· g•ncın hayata pmaıne oaıl• oe- J1I yilndıa it fara P· 

'1.. . ır. ba• iki v.itınd•ı m1111melel rGıınelerlne mallat bulanı lmml bir lhtt1er nrıh: recelctir. lea 7°1 lserlacle baalardaa Oaer &-. 
llii.:•UıWıte devletler aram umumi ratmea 0 v•tuıl p~roalamıtı oaI• .. n Mezar arbb Mulat ıf"•·• lbtlrarl ı~ Bu, memlelıet lae•abına acile Ilı iki at 19'1 torba kaaa11 ptalınaılbr .. 
'~ eaash bir temel v8zifesi ,. bunuil ljln blnJ.reı muum kini d6 ratmeD çok metla, 90k ceaor, vatana çok lı.aydedilecelı bir nolıtadır. Dlferlerl firar •balttlr· T•k™ıdM ~ 

(ArU.ı Zint:ide) ku lraıat k•lteallltlle ••anma.hl f rtuı ıııNt• ı BaJaaJu D0LCER .,.. ecllll7oı! 
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D ğudan_H_a _e_r_e_r_ ~uğu sınırların 
bir gezinti 

a 

Dul icadını k çırmak Gökıe sıkılan tabanca 
Hopa [Hıuıl] Zı b'a\ kOyiadan Kt.· 

• t } dlr ot u .MulıldcUa Altınkaya tır.ıaiJı an-
IS ey . n er 1 ,11nl"JH b:r ubepten 6türü •JDI köy-

d ·n Kek ç otul 'arındau R• e•b Akyft
KlfŞll8rlDI çıkın kadının nkl kocasııı zfitil tat> H! ,,. l'Olaiirıden ıtır ıorıtte 

•ltr surattı yaraladılar )_• _eb_.m_·ıt_ır._. ------

Bir arabacı 
kağnının altında 
can verdi 

(s., tar11'1 1 tncld• J ' - 1'.nk )'lldll bir Jttıyf .m f fdf, .. 
I ' f 1 tı '!• 

merbnt v hiırrlyc• e enk btr v2t n iıt B ra1 t11 f fyie blı atnrıyım .. Sarık ' I· 
olan Mevlüt ı tt bOrrt1et ufruııda bir ya bizimi ıtfnli ;'Or, kim fıltccek, kflll 19 

ço'< kıh rl •r ç kt kteJt, lak~rcelne ı1 R- z1 aray p bulacak,, - • 
• ray~ra1t h3pse r r p ~Uılıta•ı sonra Er - Yapr:ı11 Pf .. t k'ard,,ş, etme ''~· 

zoruma gelmlt ve mütevızl bir ha1at ya· l'ardPlJ dfyı deve yalvarmış .. Fakat 
Aıhle, ( Husuıt) - Kaıı ızın ıamata bat'amııtt. rk inadı bu dinler mi? Baılamıt anır· 

Pırnııkııpaa köyDrden Mıııtaf• oğlu o 11ra'n1a vllaVRtl ıarl-fyedakl Erme mığı: 
l•ptr, ( Huauıut) - Çenl'U k07Qn· Mu·· n·ıh toplantısı Ahmet ismindeki nhıı 2~. 9 938 gQrıtı •ilerin V•zly·tl bQkthı•t m·r~ezlnda IPÜ - Al. .. At. .. Al ••• Al ... 

el a Mııbmıt kı11 dut ~,&tmayı kıçı:•ak kı.ndlne alt bulunan o~ üz aranaıına nakaııları tca!J ttt rlyordu Zıı111a"1" ho1dl· O ıırada bir as lhudekl yoldan blf 
kHtlle k6yter•n~ fldeo Mab•la k6yltı kararları kn,..ıtA yDklayerek, otlu ls:nıll Ue Han metı 'f'1zfv, ti yakınından ttdıtk eımek hrvan R"eçlvormuı . Bu sesi fılten kır· 
Oımın ot?u Mehraıt Ut Cuaa ct'u lsta yrınuna ıstlrnılt 'f:t boı < lııral: üzere Erzoruma b r h•yet rö~dtrmt,tl v ın 1ahibl hııımen ad•mlanot ıeıln iel· 
Cımıl adluındi iki kltl f•tıaa kıd~- B•Jm•kaftden fi~vun dönıtıtü ıı. ad l a· a'>aıı devrilerek, baıı Ba h .. y .. tt .. Ermeni mebaılarıian Va•ta· dftl tarda yollamıı, A •amlar d•ve ti• 
IWl Hil koutt t Mluaaa Nlyaat .A.t•t •• k b" 1 k 1 r alınırken Av- teker) .. )[ altında ezllmek saretlJe ö moı kf!I ve Z hr .. o efendilerle M ıl ye Nazı- eş• tl yayılmış old\lkları çayırdan ,nıt1P 
U. karıılaftn ılardlr . Anlarıad" kavra gore~e b .. 

0~-~ b~ra~:fl"'f sebebiyet i tilr. T hk.\kat vo muay neal :;•pı~mıı~ rı Cııvli Te Ômer Nrç\ vardı ( 1325 •• kernaa getlrm 'ı 'er. 11rtları"a birer ıe· 
fıkııca Mehmet ba•U oldulu R11 mıı- rupa ab ukyu b. ır ı 1

1 ~ .a de hayırlı lçla vaka mahalllnıe memur gO.ıı tr - • esi) bunlar Erzaru'Da sr"lmft v11 ted m~' •e kttl miktarda yQk yttklemftlet•· 
1 lr veren aş a ır mese enın mııur . 

1 1 d E t m-bus ıı.rle-
YHH ttıf tll• Niyu!ye •t•ı rt1ı1 ıt · . l · kanlan hazılan- · · ~ıder ne tıaş •amıı ar 1· rmen · Daye hem de kendi kendine ıu 
Çıka11 kurtUD Nl1aatyl fOb ·tl aıtıntlan netıcelere u aşması ım -:-- - - lar mubtarıyet taıleblnde bulunny>rlardı. nlrmlı . Ara1an bir p~ro• ı,mu ıtçolt 

tt r•la ıot1r p l ler ıavw- mış oluyor. . cektır. Toplanbhırda beyecanb mQnakaıalar ya· 11vlardan heri fş aö mtım ş o'an C!şe aıır ıure • y .. ' ... A' M" 'ht d'v. hır ha· h k' kt . • ı o ff 
u ltm!ılera da taklblıdc tlddetle ıansın um en .~er ıgı ... 1 Fransanın bu us•ısta ı son no .a~ pıhyorJu. yü'< taıımııık:tan pek çabuk yo •ulaıut 

fd p 
1 

c!ll kt d'r her ltalyan Başvekılı Mussolınının razannı bilmemekle beraber kendısı Bu mQaa'taf4'le?de M11111r arkalı •deta yQ tıyem111s hale g19lmfş bnou ı"' 
e"Yam • m" · k·ı· D l d' 1 • · · I M 1 a. d h b 1 nuyordu bır ' ı OJ' 

Ak b· t h b l · · Fransız Başve ı ı a a ıyeye spanya için hayati bir ehemmiyetı o mayan sv Dt a.a a •z r u 0 . ren ter• n ıth bl etetlıı sııtand!!k 1 r· 
çaa o er wrı daki ecnebi gönüllülerin geri alınması- gönüllüler meselesinde mülayım hare- g ·n v .arıakeı efendi rı•k hararetli hır lerlnd deveye yokıenmesln• emir ·~. 

A1ı:taabat, ( Haıusı) - tlfı iı nı musırrane teklif etmiş olduğunu k t d ği tahmin edilebilir. Çünkü 11ek.iıde k-ndl !ezlnl mtldafu edince M•: mtş .. Zıvallı C'efe yeol yilkOn altlO Ol 

Tabrlrat Kltlbt All ilin Oıtürk •akki b'ld' . B h her tcnebi devletle- e c ecle h il d·1· 1 'it • F - zsr arkalı Mevut atı hazır bulunaDlar b•r pa ça daha Y<11'Ulaıak yola d f• 
ıl lıl Uuıurt M ıhaaabe Mala•llt ldar:ltır .ı ır~!~_r. .. u . a .~ . . bu mese e a e ı ırse, ngı ere . ran ilan : otmlı •• 
.UOfettlıt•tln~ 2~ ı•r Hh .•atla tuln rın gonul~u ~d.~le go~de~dıklerı yardım sa birliği, lngiltere - ltalya paktıle da- - Bıın do Vartalres ,.re:d•ye b!r Eş•k h'o Çll·şm,1ı fçtn çok ba1lasıtr 
ecUmltt1 M~ hd iıuiu.an Tıhrlr~t A· kuvvetlen yuzundcn ımtıdat eden Is- ha kuvvetli bir hale girecek ve Fran- blk.&Je aalatac•t m dly·lek •uı1ad11 eı: bir P r~a yol yiirü ükterı aoora artı~ 
liplltine la ntSs tıayfn yap Jm' d"tıldlr. panya davasının da artık sona yaklaş· sa için ltalya ile yeni bir anlaşma Dl§ ve ıu h k4y ~yf anlat uağ' b \flt.mıf. yorrunh.ıktan kımıldayamas bir bale gel 

;. lı;emtı lıududo dıblılnde bu Jıl mış olduğunu teı..şir ediyor. ' apmak imkanları da hasıl olacaktır. - Bir kervanda kayet arır, yarala mı, ... Kenan nblbl bıı ı~ r~r flfellD d• 
fydına ıetlr!l "• ttıtnn muuHt üo mil- Hükfimetçilere Fransa, Rusya Franko ~ b kımdan Fransanm ltalyanın son bereli btr eş ık tle ltıt:1ar bir ~cva va;· deYeye yükl•nmeslnl emretm'f ... 

100 tllo1a J•'•" olmaklak bberıber l''f kuvvetlerine İtalya Almanya yardım et: te~if~crine müsait bir şekilde mukabe- ınblış. bBulndlar bkenludnlldeur~olotrı~:!~ma ~:-:v::ı: Biçare dcvl9 eıetfn b!r anırması yatı~ 
mit yıllara D1ıb•t•n J•H OJ Ye re . ·ı F .. "Ir'l . . r il e Cl .. 1 n d b l 1 1 e y 

rtk re•k ltioarlle de tok neflıtlr. melde ıdı.er •. ransa gonu u erını gcrı lesi ihtimalinin pek kuvvetli olduğunu vol alınaııao da :.ud oluy·ul1r aş .. B r z 0

1 
~n kaı a _re"~ •,u fe Akt er 

111
, d" 

Zannedl d'lh•e ıör• bu 11lın mab· a1mağa hıç hır zaman razı olmamıştı. söylemek doğru olur. rüıı kervan b 4f1 oı:ılar•n bu ridlııne fıt· Han 9' • m ıu:ııo o.una ıabura 
eu14 fıtıklı mubı7aı rdl!"ekttr. Bunun bir neticesi olarak ltalyada 1 Görülüyor ki Münih toplantısı uzun aa baldı lçer em'ı : Tam edermlı" d •teli 

• All:p•bl\tt. "'' kaç (Oıdo11b rl general Frankoyu takviye etmekte mandanberi büyük bir keşmekeş - Alın ıuolarıa ıırıın•t.k.I yQkQ.. Yo'cııluk bıı h\lde devam e ~ sa· 
ilanlar 10iukltluau ••lıaf.za etaı•t .. devam ediyor·du. i ~çinde yuvarlanan Avrupa siyasetini Sahv·rlrı, g tıjhıler .. Biz d:ı rahat ede· bir u~a utl11ud1 bıı n• dg-e'.mlı!~r. uıoı•ı• 

d B l aı.tıaurauı 1 l ·ı 1 ı ıım 0 larda ba,ıaraoıa çareı\De bakı n· ma11 Ha ar ır suıa" evo .. on ve ar11a samaıı r n er r • · Bu yüzden ngi tere ı e ta ya ara· çok makul bir yola sevketmiş oluyor. .1 baş'amış • 
,.eg emıkt1<1lr. d ki I a bir türlü mevkii meri- . d 1 Jar dıye bafıı m ı f . • lıO 

sın e . an aş~ . .. .. I . ere Çekoslovakya meselesın en sonra s• Bu em r üzerine kernnın adamla ı - Amae •ıı,k kard·ş demff, b•11 
Trabzonda soğuklar yete gırememıst.ı. Çünku ngılter panya meselesi de hayırlı bir netic,ye deve ne f!'' 11a ~ırtınriak.t )Ülderı stmn canım oynamıııt ısııyo!". 

1
, 

Trabzon, ( Buı•lf) _ Oıı rtınd•n· anlaşmanın. tatbık sahası~a .. ?1~a~'?1 bağlanır ve tahminimiz veçhile İngil-j lui alıoıo v.o bu iki zavalı ı, hnsta Yo lh- Es 1tln kor kod tn dlll totu1 aıu,, b 
biri havalar •lok rltm•ktıttlir. O• rtı• lsp~yada~ lt~lyan gon~llululer~m~ tere. ltalya paktı meriyet mevkiine tlyu hayvanı başı ~oı bırakmııl~r., · mlld.ıet cevap vereıııemıı nıhayet: • 
"Une kadar halkı launaltaa mtıdblt gerıye çekılmesı şartına talık etmıştı, . d" sulbü için pek ehemmi-! K.,nan yılda ilerleyip kaybo dık· - Ne yap yo·ıun d •m'ş .. Sill oJ, 

:.:.ıarııa 1ırlnl bhdeabirı bir tolak Bu şart bir türlü ta~akk~ edemiyor, ~~t~rsbir ı:~:haleye ulaşılmış olacaktır. tan ' oora e_ı.,kle' deYtı ~e - b,,ı•,b~ı ~·! narsart, ben ı ı t n<lu diitOp ı:çurudJ 
,,,_, • t tll& t 1 ti bu sebeple de Akdenız muvazenesınde B . d h'l' d I yoılar•oa duımDı rr. . YurumOş er yu u- paı çs parça olıırum 0 uman deflJ ı 
.... ruı ı ı • ı r. . . . l k u vazıyet a ı ın e uzun sene er \. t Bir üo okları bol, ıulaıt, gayet dit' 

Bu yozJen haltta aesl• b11lae111 cıdden kıymetli hır ro oynayaca A anın tam bir sükiin içinde ya· 1 m . b' f ' - 8f'ln aana y11ktlle ao11m o o 
hr Paltolar •• ~nll eıbl111er 1ı1ııae olan lngiltere • ftalya paktı fili bir vrup. u 1 b l ~ .. lemekl güt.l) r OfA!a varmıı r. •Oylem ştlm. S9n b~nl dlnlemeınfıt'.,.et· 

ı• '-- k d şama ımKan arını u acagım soy ,,,,e ett-.e : 
1 

- u b f 
1
. 

1 
b 

11
a • tı bqlaamısbr. Htont edı••JllD sanı- ııumet azanamıyor u. • . . I B b l • ., , tı . yllz en but n u e a~et er ışın 

1
,. 

b kırl&Df'Çl•r ıotutlardaa ço~ m'lt•· Münihte gö~üllüler _ mcselesıni.n 8!m .hır .. t.ahmın ° maz. u ~e epe - ~~e~ ~flrd"f domlı '~aka ıı:: dl .. Şimdi benlm de canım oynausalııtı# 
eıdr olmat H bir ~okları da Dlmaıttır. ortaya atılması sıyasi munasebetlerı· dırkı Munıh toplantısının dogmasına . da iyi br 1~ r budak. it 'fO •f çdy 

1
• ılyor, keyif bu seııl dJoleyccık dı:I 

' ·ı d' ~ · · · " · t · yer lçer satacoıza b kanz. Ne rı n Hararetin bOylt blrdeıablr9 tenn'n GnOa nin adeta münkati olması yüzünden vesı e ver ıgı yenı sıyası vazıye ı ya-
1 

k b ya .. 
"'- d 1 ·• le k · k" b 1 kı d aki k k f d I l diye sormu, eı • una : E k ••eleıd .. beıl roruu.uı 1 -1 nme · bir türlü anlaşmak ım anını u amıyan, n an t p etme ço ay a ı o a- _ Mliır.emmel burada 1erleıflllm, ıe : .,,,., 

tedtr. ltalya • Fransa arasınd. aki .bu pürüzlü caktır. bir parç \ a dUnyaı;ıll t ~dıo1 anlayalım - Aınan dem•fe ntıt butı.oı• I' 
d h h ld b h D O t: I Ae'Vft oynaaııı ve cı~k u~nrumcıan '' Tabanca nımlu,ile davaya a er a e ır nı ayet ver~- • dıye cev>p vcrroiı. ..-

1 b ld Lı yayarlanıp g-ltmlı •• . .,, Ho ( HQ.11.t) _ Hı oba ~6dn.' Hııltsa, eıek.le dove yen o uua- .ıo• 
pa, 

1 
,.. rını ll'lnltik ovaya yııyılmıtlar. Az za- Bunları ıotuk kınlıhtla anlatın 

4u Daraua otlD Ua.ınaym kOydıa I 11 o 011 manda z1UUkten, tlımanlıta f"Çmtıı .. r, ldt •t• Varto•H efendiye ıormı ~: 
llıbmet Yıldın• adın•• blrlıfnl hamil yaraları IJI olmıq, yqamanıa zevkine - Aunlraen Vartok•ı efendi. ~teli 
ldutu tıbanaın~• namluılle ııır 111ret· I varmıflar. V .ırıek11 ba h klyeyl dıntl!dl ııst• 

te J•ralımtıbr. TualamHm aedea j Bir würı rıbat yasrmbktan, bol ye 11onra, t•ntuun koıtu~una alıp ':,.,o· 
U.rl p!dlli tahkik dllaektedlı. G aa N H > aa ~ mekten ırmlzlPJ n tş•ğın keyfi rel•••: odasını dlnleyenl4rln kabk"haları. 

fd - A an demlı deve kardaı benim da terk, tmet9 mecıur katmıı... ı' 
llID cauım 10yla bit avazım çıklllı kad.ır a D.rortu ki, ba hilclya o 11111110~0· 

lıvaaıa OürGa bıa11ndan Salt ıdh nır.,,ak istiyor ııe denin •• Deve bu m~ıkeı hü• ılın ete kadar, kulr.lı;.talJ 11>~· 
Wr tenek•ıl, ppaıı Cumburl7et b,yra 1 teklifttn rena halde sinlrlanmtı : lıat• rıtın ş Vct Ermeııllerln hlcrtt~ 4sı•' 
•• rıoea•nd• aebebıls JH• C"!rcıı, H Dudunsme,, yarın bitiyor. Ooun y rine ondan - Yapına ··~~ kardeş demi$ ... Şu- bur ed lmcle·I kara iDi veren hll~ıJ ıı•· 
OOkalp'ı• kar111m taban~ ile "dtırm0f, ' rada aylardır rah ~ t rahat y 1ıaroruz. ı, azas nıtan bul•ınao Tıtlit Pa,a, bu 

1 
t ,, 

Girin Altr ceza m•hkım11I tarıtıodıa daha cazip, hikmet Ve h kikat dolu yeni hikAyelere fo~, rüç yo~ .. ylyıp içıp ıt-yıf ıürüyo· tatl kararı Enurum Vil&ytıtine tf!~ 
1

,_.. 
21 Hn ıtır bapH mala~ dın edllmlttl. ruı. Şımdl 1en anırtn_çı belli bir tıltl'Jl ıteri.eıı ııfreılntn altına ~J ıkl satır 

Tem7lı mıbkem11I kararı mabkGmun OIŞl&~ aCS~lZ. olur l'elirlu belk.l bizi burtda bulur, matı unutwamıı: of' 
aleJMlld• •akıttm•t vı yenldın Japı BfR KAÇ GÜNE KA flAR... yenİd n fıe koıar1ar, vu ıeo ıu tıten.. c MnlQt etaya ıOyleyfD ; D'1~ 
lan •ukake11111ladln aonra S&lt idama El"k cevap vermlı: nadı. • 
.u~o..~lml~k. '-9 ..................... ---------_-_-_-~_---.._-_-~~~------"~~~~---------------------::---":""':'-:-::::""'9" ......... :::"".':::::~ 
-:::=======;;==============-:....--------:---_.:..::::::=::::;;;::::::::::=::::::=:======:=;::::;::::~.;;;;.._------------~ d''"' 

dan biri otomo'ıfl, dlterl tayy•re kin- kelebeğe bakıyordu. Fakat Andreyl en zfyade tıı t~ı~ 
l ııdır l k nuırda blrlb'rlnd"n farklı olan _ Atış\ gelellaı. Baıtra bö'üld,,rden ctaj"erlerfn hncaa:ılerl o'muıtu. J-l~ııJ' 
bu iki kaz~nın dth11 yakın tetlılkten atıe derı'erl ı~temek kadar dü ıükltık <111 pllnılılllr,I ihma'cılık n mes1e~ 
ıonı, aynı 11utın: sakat idare yDıiin· aösterlllyor. R zısl~t;, İrtlbtt .kumı1nda· l'undan tlklyet edlyo,du. tf1' 

• Suvarl duru,tle ayak uc1annı fçfoılııı den, ileri geldtll anlıf•lroa\ tadır. m cen verirken, bOIQk lı uınındanı ar- d 
«BGlttıın fırka ldare"t bıı hnıu~a Laci11\,rın1n aOzüne whm·k ı~•n, bu ce dotru tutan bir ıtaJy:r kıUlar t tl~t•ıl 

.. • • .. an tayyare böltlklerfnden babJ9l R•11eıulan ç.oir.u 14/HAL y ALAZA ıtredllmes thm•lcılık rO~termfıtlr. Ka Zllyı kal1.ırıyor. Kıta kııma"dıtola· ıoın da sonra deıtl kl: 
bahalın bG7ük kıımı ban a aittir. Fak"t ha-ası, hu ııbl yaohı hsreketlerl yik ~atfl• 

Roman: 18 

TA YYARECILER 
r...- 1. ltAH/LLO 

trk baıına herae1e yrtf1111., k gQç•ür. set makamlara blldlrm~kt•dlr. - BolüiOmiiz, dlltr kıta1ar• lt>ıdif• 
ı aı:ı ıöı•er nedıu•, Anllr•yln b•h·J Mata •• lamba ı•tlrdlltr Kımlaer Meseli çuıımanın umamr ırM't'ndedlr • Buıünkü hata ktı baobeylifne k.arıı stlrüyQ bozan uyuı bir koyun ıı ıl ~ 

HllDI bari• bir t•kllde ıaplaınHr•ft'I. QfkrarlH 1 mb• ıtıeıtnl çılcnd•, içine •Etrafınıza bakın ve h•llnlzl düoü· bu·tnıı dtkkatımızı 1 .. ferbır etmeıtylz. Ahı fena, proırrm tuıamlaom ~7no' t 
ı bf ki t il Umat ııhada bhm ·t ııfır... BU 

1 
,rıı' ' Daha db btrıeJ JOloda idi: Buıln hohlaclı •• biik11 mOı r 

1 
P"ÇA• e oQn. Yazın yar111 gtftlj motörlflrfrrılze clölük kamandanı, p·orramı mucl toılum11ıılıklarıo batı yo daı Yob•ıııı~ 

ı..... i lht111tamla ıUdlkten Y1 
1
1'i• karı• tuta- alt bhtlaattan yQ7d~ aek:fztnl •arf, tllğl· bina ıt11J .,erleri tatbık'ata gGtürrc k yer· Tayyareciler arasınrJa türeyen ıau pıoı11 

AadreJ lıırlla clruama ldl'.hll rak bıktıktan ıonra, t•krar takh. mlz halde, fullyet, dlar•aına 1'0re toµu de, keodl adamlannrt11n tekntıy-'DI ala bunların rublannı z btrl 1mhtlr. ge oıııJ~ 
ıdlkU. 1 Anıtrey bubarlanmıı ıtıenlD lamb• topu yirmi b ı otuz nlıb11tl• dedir. Ltı rak trenin arkuınt dütüyOr ve hertesln az çok ba batlerıt~n şlkiyet ıtıfk·10 1ı· •Butna kabahat bende ... VakUle 1e-' ı11lın!fan ~urudufu a bakaıa"r; xumıuı yere u~ut•ar yapıh7or, herkeı korkudan Odle•lnt kopuırcaıına nu11a•a· ıçın mavızıd tayyuacllerfn ordud J>eı'' 
tlpeJd'm, o clJ fakmıyacaktı • 1 •Ecucıı ıtbl b111eyl kurcalar .• • dl· fatedltl rl\ıl bututl1ra dalıp çıkıyor. Mc· ler yapıyor Bölük kumın1am bu kadar l:n ıteJyerlera ka•ıı göıterifk.lerl 'uıl' 

Tı>plubya relmılerl ıOıda. •tlbuaa J• d'11Qadtl. seli: iki mııkine havelaoıyorj pGllrona dlıtp•lnslz olursm maiyetini düıtınmell.• mfy~t verınemezllk: ve Hvaıaot•~·•d' 
fırka ınbeal kltlblala IOaUrtm.Uf JOlilj rukn ~&tlbt elini bldlrarak. lfZ kadat yanm Hat uçuştan ıonr, flcenkll Komlıer UÇUf'ID •'yah kelebrlt nl- müotdelı ~tııullylz. Altı ay ıllU'• ,,,,. 
•lnlrlıaı dok .. uyor4a. 1 lfYltmrıe batlıdı. Oonn bu jeıtl And- direklerin unutuldutuııun ,farhna T11rılt ha yet yakaladı ve eUle vuraral yerine ta:tyarecl f"rm "'lllll giyer, hu Ol ~,.,,r· 
-;-B• herif laerkıal bir k•ıık IUJUB, HJ• tehdit rlbl rOrQrıdtı. yor. Tablf; bir ,, yapılmadır geri dönQ oturdu. taıııamlle glr.-rtz. Siz dt dQnv•f• ıe''' 
l de botablll"·• 1 - Ruzn«m••'• bir maddeden lb - ıüyor, B61Uk kumandanı da 11hemmlyet Audrey kopardılı bir ot uptnı çfl- lı olarak l'ehnedfnlz ya;.. OnUB .,6fl' 

AlldreJ •atla Tarhtll• kaıu11danw nttlr: Joldaı Volkan k.uaaı. Sos bO Ok Y.:rmlvor, hata lıl ıakaya botoyor ... nfyerek düıüntıyordu. Komlaeıln ıOzle-ı •sıı hın erllinıy·z ılı d11 ıoyle dl'e''~ 
ldtfla etım~tı tarar Tirdi. l komlaerbıe Terllmlttlr. Veıhetln fflJ• tuafı ıottur ki, bu glb1 rinde mür,.llik l"'llyordu, Jkaplu'1tbatt rlbl bir ıeyslntz. OJ'ıP'IJ 

•volk 1&ml•f lelall eld•fa lçln, f Çlrlıdu ayni• katkb lu~•seler itiyat haline relmlıtfr.. •Vo'k bolüldtt 1ken au~yorda. Şlm· burunlannızı pak yukarıda cut 
,un ba laaııketl 4 aaal ı ae•l'ldea · - K•H bir samanda b610lfimtlr.de Knmlıer h m ıöyJiyor, hem o-hlt"•I dl a:k111nda 9lrktfllverek kendi otorite· tllDts f.ı) 

~ot ... tu. iki ebemml1ıtll lıad••• ohnuıtur. Bunlar· ·çcb.rHllı l•mbanua •tıaf:aDı U~llf&D bir tlııl kurtarm•I• utrqıyer.. 
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DOGU 

-, , Çekoslovakya vazi~etine · 
Sır acar dair yeni haberler j 

\le Polonya '1atnnım17n muznrter döneceğiz f rek m•navrıılaıdın döıı~D Leh t>rduııu 

1 
Ber:Jln. 29 - D e.sden HJ i st sn kıtatanıl ıeJlm)amıta hıvr ~ıılurma~a a·ka 11 ı·y tler·ı nde detter ıehird~ bayok bir nıızı nü11a1•1ı· I davet ıtmtılfr. şıezın hudut eebrıude 1 

ne aohep olmu1, hln'erce Sadet mtfüe 1 aılcerfo reımt olarak: kabulO yann 'ultu 

M" "ht t 1 d .. t bil .. k 1 cısı büvnk ın~rda"da yer almut r. Sil bulıc ktır, Fakat a'b11btın b Hl bu ı,e
udm let 

8
°P a~ .

1
. Soürd t kvul d tleı d •o Vt b er Hltlerlo aa!Amını ga bir etrafında as re f lutalarm h •reket e-

~ e\ e aşvexr ı. e a a - f . 
ııyttl • tiımtı ve d,.mf$1lr \ı f: rl göze ça· p yor. f ı ço~ kllvvetler, bil 
lı.ıJ enoden sonra, Çeko•lovak~ada - • Hııdudan dlğtr tarııtırd \ oJdu hassa topçu knvvc~lrrl hud da do2ro 
~ .tuıan Polonya ve Macar akallıyet· ta r bl ılUh ·ız kalmamak için ba tara· 1 ı-.vtedllmekt~dir. iyi kayııaktan thnan 
tıtı bleseles'nin de bu üç devlet ara-1 fa geçtik. Vata1l1m1za ıllahh ve muut- h 'btılere röre bıı mıı tak adı hodut Oze 
tıd• halledilmesine, halledilemediği fer otank dönec· ğ'z.. j rinde ~D ız lkf fırka teh,ld edtımı,tlr, 

~dkdirde gene Münibte toplaoılarak,ı SOdct retılrrlnden DoUorSebckovı- Şız'n gaınfzonu he n'lrmal zamandı 
6rt devi t d l_t t" L ele ki de lllYlt flmlt'lr: 1 bir pfyacie &)11yından lb&fftflr. . e IK a orannın'>U mes - ı 

''de L .. k .. d h 1 . k 1 - • Yakırd• dotdutumoz m.-mı,.

1 
Lehfstan Çe8'osıo,·akva fle 

•ttı.ı· 0 un en 8 letmesıne ararl kete aıku o•ara'< gldecrtfı Mrğ Qp dosttuk mmıhcdcslnl fcshl.'ltl 
ış bulunmaktadır. • • ederetlı, ılra Biti •r bOyle lıtevn Al- Paı ıı 29 - Hıll'>er alın<1ljl'u: a g-ö•e 

ot Bu suretle Vcr~ny muahedesıoın mıınv"ya ılh•k t d~cetiı. Fiı •'nm· ıtl· L· b'ahn Çtsko11ovıkya Ue tıoıtluk mu
tj t., Avrupada vücuda getirdiği gay- ya, d ha lmpıır•torlutan orta çatlaıda ııb ~deslnt fcah eım1şt'r L h'sta"ın P~srts 
d tabiil kler birer birer temizlenecek t H hık •ıık ettlrd tt rüya ytn'den trhdt- 1 ve L'>ndra ıdırleri Çckoslo•akyad ııkf 

a 

82 Nakleden: S. A 
-------------------

Dudu herşeyi 
Saite anlattı 

tııı,,ktir I kult rıttirecek.tlr. Bitler bn muctıevl ha- L.,h ekalllretlerlniıı Alman SOdet ekalll 

Siid ~ Al l • • bk b il ıuacJ\:lır lman1m1z lk.I kelime ile büJA- yellerlle mÜ••vi muamele i'Öraıelerl Jçln Fakat onun karısına karşı hiddetini 
diıııı,· • e man an ışı ar 8 e- sa tdfüıbllfr: A 101f Hitler! • ( Fr.n111: vo loırllls bük Q 1Jetle• i n· zdlrıd-. 
oıı •~tir. Önce plebisit yapılııcak, Daha şrdetll bir Usan ~u'laııen tet"bbtlıt._ buunmu~ıtrdır. Ba m•bfıl }b d k d b"} k• h bb 
4-~~? sonra ilhak m .. şru fıJrm'!1i ' m~hus 8Arkoukl Prat bllkt\ netini •n ı~rde bu t · ıe ~bnıe ideta bir oltlmaton ce e ece yer e, ı a ıs mu a e-

•hııde bımamlanııcaktır. 1 ffd mtı7alım Jlpma\(a lttlb&m 9lmfŞ Ve mahfvetl VUıfmAktedlr . tini a t d 
Son günlrrde hi:.fiseler o kadar derofıtfrH: f P .ufa 29 - . Hariciye Nazın B. B"n· f T 1 T l 

ltit~tle inkişaf etti ki, biz burada! _ Bfz h'kh davr.ırtızın tletfyfz. Hare- ne bu 'l&~ab Po onya aefl!I 8 . L'>kasyo· --------------------------.. 
~lıtı:mda hak1dle takip etmeğe krt edecf'k ve c'oRdutum"z Yurtta, el rlol kabul, etmf,tfr. Bu mullkat L'=~fata1- Ben sana llk ö ·ce de sövltm'~tlm ra m1lh11ff btr hareket 1tdlr olnndı· 
'-ılı&n b l dk ı Jib elde barbe hazır oldutumuzu g-Os· nın Ç '!~os ovakyadan alma![ lıted ğı Te- qeni satın al, p'ş-nan o'm tızınn dem'ı · t na emin ol. Mıhşekeı beyudınln JO· 

S.. u 8~.a ı · . . ter1>c!t'z sen m•n•ak~sı m 8 ' 1uHe alAkedardır. 1 iın. S n b:nl s tın aldın. Bana ~arşı ziinQ bile gO·m,mlttlr. Bende ıuraıını 
llıt- udet. ısı ~alledılcliktt~ ıonra, Polanyalı akall•yetler Fransız Haı ıciye Nt zm Leh ekt.lllyetl e:nn'yet va lıi 'llıtt gö•'erdin Bende Al eyl blllyorumkt, karın eeııi aenr. Hem 
~ Ölelu nkallıyetlere gelıyor. Ma-j V11ıuv• 211 - Hvln'a nı h·I tarafın· ~uelfıln n de doıta_ne bir t~kllde ltalll hh rızan için velfniınetlmfn hu u:ı:.u.u· co'c ıever. Accsk tadın kıımıaıa H· 

.. ~dur ki Çekoslovakyada üç buçuk dan ikiyi ~yn'aft ve yarııı Letıı.t n uıumunu Fransız tıu~iimetlnln kebul d· nu g-öıettfaı . çı uun, aklı kua oldutHdaa 1a111 o· 
'qjYon Al d h k d t t •tlnl f,,kat hu mr s •tenin Sllıtd dııvıs1 ş 1 b . 1 •- • 
~ man an aş a ye l yilz Çeko~lovakya hududu içinde bu oran kaı'I 'otarek bal!edlldlkten 150018 eht 11 md u h Z'11t1tfml sarıa anlatıc"- an aş-. vo muhabbetlnfa ral•beılDden 
ıt.'lt kadar Macar, sek4lf>D bin kadar naıı Ş'eıin f'h lrd~ buduffuıı her hl l ınm:.ıı lbım gel c ti ftk:lnde o!dutuou tım . . Buı·u ı mukabltırıd~ SP.nden hiç bir t-Oyle ham bir ıcvdafa djf"'DtUl. BeD 
~ l>oloııyalı vardır. Bugünkü Çe- tarefında ı·hat ı ç.,.,o·lonky•n1n L-h ıöyl m'ş•ır ş '~ rıca ~tmem. Ya'nız bana meıh~met onu isabetti tetblrleıl:Jıle bu ham 11vda 
Oılovak Ş k k t k'I mır.tekel n"ın auı vatına evd.U lthin Almanya ,.e dl•-ıer almllfyPtler rdıp, her ne IAyık görürssl', ona uzı· da ıfyanet ettfm. 

•J yanın ar .ısmını eş ı ' , F b D d b - . 1 H ld'-'l{trı sı k .. de rmmavtı erdf! bolu.,muştur. p r. 29 - D N. H Aj tOIU t11rafın- yım. clf8U ~rıl b J heptsıe, nat f'yle u o u ıoz ere oca ıa ID ka· 
~•Pte ova ya ve Ru:enya umumı Ça\:cıs'ovalrynnıa Süıtet mutt11k,s .. dan n•şpr.tıllen bl~ t b'iğ eö•a en b ş yfp aalıvınlrsen, ben d~ hosr t k Jd ı~ım nBln!l ka•ş• h'ddeUnl tahrlk ed,cek Jet· 
lt.._ n evvel Mac~rıstanındı. O hakkında l 1 rfl'z - Fran111 tekUflerlnl ta Almak elralil\•ct'n1J 4 Q 8 rostermekıe ka ·ımı, h .. rr.ciııslm', 11krabemı gö.Op, efe, b118•1s o.,a karıı olan aı• Ye ma· 't 111ndanbeıi Macari tan, hudııdun kabu Onden Mrl L._b bii~tımetl reame~ berr.ber A'nany~ d ~er e1telılvBtltr v• bıığ''arda, hah~ele d " onlarla g~zfp toı· babbefi,,I artırdı, 
~ tarafmda kalmış olan ırl<da~la- bu hududun tldlllnl istiyor Ş edn t'brl- bubr.ss' Mııı:sr ve ı h alrallly• t rl lçia aaın: sunra 2'*'M sf!nlıı h Z'Iletlne g 1· Kom1111a rıden Yıbrkerln lnı ma· 
L_, karşı alaka gö.steriyordu. Çe- nln L h hıra tında kalan k•ımınrn bele da m6satd bir ınl şaııt ş JI bnlunm~sı sem .. Bflserılz beni nelrndar çok mcm· hsveredcn haberi yokta. Korapclan rel· 
~foya'- , b k R dly i ahaliye b'r be7a~name neırede· zaıurettnl kabul ım kt cıfr. nun td 1rdfn'z. dikten sonra da, Boca Slit ~endfılne bb 
1 Kyaoan aş ·a omanya ve · H 0 ı dl N b d d ""Ah ttt 
tı ~2<>sl d d M I d ı . ------=-- ~.. w .. --..... .. ···-~ oca S~lt sabırs1zlanmeğa bıışhıd•: ıey ı ., eme . e ey111 e tD .,. se • 
r~ka nvya a a acar ar var ır. • .Aman DudıJ, dedi, ne ıster11en onu ne sitemde bulunda. B1llklı tanaını 
~ t M -! caristnn bugüne kadar I H 1 K AY E vaparım. Foıkat beni faz\ bekletip me karşı eıkl<ten tıılı •uha'>bet Te nfa 
~~ 'ce ba~ka memleketlerde lcalan raktı n çatıatma I Ben burl!d!l vok iken, i'Öiterdl Utu'I ıaaıın yalıııı kalu M ıh· 
tt ~"rlann alcııtlliyet haklarının ~Ö· neler oldu? liAp 1ni birbir anlat. Can ıs ~ker de kocası 'geldik.ten ıonra ub~ 
tiıllıesioi istemekle iktıfa e1mi~ti. H AY A L T' IIulağı ile dinleyeceğim, vavaş ynaı beyude7l uııutmatı D&f· 

~ Fakat Südet meselesi ortaya çı- • Velinimetinin bu rfcan ü1erfoe D ı- tba~lııdı. _ 
~ta . • .. • do, Hcctca Sildin gi tiğ'I gü den gehl) bir gucı Hoca SAit dedi ki: 
~~ ... 1 Macarlar da ·~slerıoı yukselt- >o • • ~· rüoe k. d:tr 2'eçeo ııhveh nı•ce b:ıp - Kuıc•tım, Dudumaza bll kendi 
~d· ~arpten evvelkı topraklarının i'eım hrtıp anlattı. Mııbş"kerl söyltd'ğ allemladen ıay<htımm blUrala. Aklıma 
~ılık hiç olm zsa Çekoslovakya- Ya.zan: Fahri Balcı ti· çok gulp hl ay9 ve h k.met•f ırasaı- ıce'dl_ Ben sa~ahltta hen 11nln hasrıU· 

ktaauoi geri almak istediler -1 r larla evde elıkcıy nr.ğa muvutr k oldu ne guc tahıımınnl ettim. Bılbutl Dudu· 
C · ROırlr Jfl z mezuların ntftl tıf1an- kadn • ka~sı h'çblr mad ı t temnyu h •· t - l dl K d B d - muzun da ~endi cınılr den alleal var 

~ erek Almanya ofsun, gerek in nı 6fkeıl . h ş ltılır • salhyor· aetrııfyort1U, B .nln, r srıiyor, g erfolyo• ve ~~u s:y: . u oın AJ•za e1e 20 Uz ın uman b'ıl ya'nız bırakmamak iti~ 
' h. olsun, Macaristanın bu ta le~ da .. Ay httr ıecek•nd~n dahı p•ılak, bay11.1n l •"-1vıııune!akt ıısat t gf oş•o 1 h •• ;~tm:~•e ;!~~ \'e m:ı~~kt bl~ g cc ~r.a onların h.1sretlııe tı hımmül etmektedir 
~-~ Yatdım etmeğe baz•rdarlar. Ma· daha nurlo)dıı, 1 h~n, biraz ıonra evla Dl seyrod!yordu. Bır:z . Ronra Y"f11 çl dr"tlen mah u"k:o;erd'~i k:;l\:~~: 11'8 ,1~· Kendlafr.e izin verelim. Gı taJn, aJlealA~ 
~stan n "b' · 1 H t' · rlne kartı olan kaolrlertn tenha metcs- menlere tıundı 1 ba ın ell rlnl ıı ar~k ·" _ _ ç kuuısun. Her hıl1e blll de 0 ... - 0 'ltf aı ı ıımıra or ıoın soa kendine ı;ktt· m"' r çok gnç olec:,ğını dulunerek, ne -- • 
~ ~ Alman a ı zj areti esnasında rellklerlod11 dolaıacllkdı. c . yapıp yap r "'nıı bıı f~ten alı\ro malt arasın slya"tlmlze gelir. 

!be Y y Y f Es'ntııerin çıl1rıol ı t1 ve r,.c•nln be - Hü y~h çocu\:, df'dl raıtl r mi 11 d 1 Y Hoc t S ilt bu ıözferle DuduJa nr 
~ i\i seleain de haledilmiş olduğu· yaz'ıtı fç ndekl en zııt elemleıl mlk snUm, yoiııtt a:~n mi meıh~mctslu'P. Sii· ~a ar~'J~I a~a t:tını an ~ıtı. Du.ıu Mııhşe d 'ğ1 sözü Jutmak lıteyordu Kano tk 
~&! Phesiz n:ızarile baknbiliriz. Çe- roplam'ııtı .. B,rrİrıın arıt OIQm b•berl kiiadan ve ııana tesllm'yatlmdPn r.lç'r. kedre "b ı a ıll rn sıı. nr ıınlatmıa, belki Dııduyu ,.o~ sevdl"i fftla k~oı11nıa ba 

ov ~ d . p k • • k z · Ö - - e ın u mas arı diol~rde, bu ıuretle v • " · 
t~ a ya akı olonya a allıyetıne llo•mın blaleılnl perf1aaııştırm1 1. hııya· ı ıltyo•ımn • •m n ge_çıyor. mu ıuı \'akıt reç~r ve s~b h olııncs Kııd n da teldUlue ı•y'nole rau olda. 
~~d Ce: Ç t'.klerle Polonyaı.Iar ara- tını kurtuhıı lh•lmatlerln eıı pek uzak f r~allar ruboo evaız haııne eridir. b:!yzarıcye g dcırez dıyc dO~Unmü~tıı O ı t b h erkenden klmll "' uılb 
~ akı dü:;manlık, ta Avusturya _ 1 bir bedbtnltt& klptırmııtı. - Hcrh ide o fır atlardan mflofsııt O:ıdu bu fıkirle M bşc ere hcar f ' c' Duduyu Hat etll!er. 
~ taristan imparatorluğu zamanıntf al Buğııı cını" kuytu bir kötı.,de ota u 'nmak o eeıtz bul neyi f ı1nl btr hevese '>eyzadeye g-itmek iste• keo aııbaha ka· D•ıdu da kendi dlyanna GfUp, bel• 
~ bit;ı mevcuttu. U.numt har ten ruyotla dı Ç ftı k'erl birbirine pek yakın- b:ııRlamak Te uğ U'18 v'cdarı denen varlı dar roasel lçlnd, mani Jçt~dc masallar lar, bahçeler arasında eılne doıtuDa ta• 
~ ttt'l her 'k" d 1 . 'kili" . p L · ı dı. Berıfn, lıbam kadır b• •~11 \'8 içit I• satmaktır. Soven bir kalbin meramı aııJatma~a koyulmuştu. Bu suretle M;ıh. vu~vd murııdına erdi. 

ı ben.. 1 
•
1 ~v et ı<ıtı ın.' .• n detlldl Ruh'arı, t•m'l.nen zıt eartların bu mudur? ıe'u r Hoca Salt dO:ıOoceye !bdır Bey H>ca Sllt ile kanıt da araJanndald 

~)i, uz sı~~.u durumun utikrar garip kaynrıınııslle ilnılyııt bulmu,tu Berrin ICl acı rDldQ duda\Jau tltrEr udeye git:ııek en alıkoymuştu. • mu'ıab'nt fÜDden alae artarak ö 11ürle· 
rııı etm1?dıgı ı.amanlarda, Çekler Berrin, aşkın ku1r t ve mnl•etlnl lh·I- rlbl büktlldQ. D d b 1 "' 1 d'kt rfnln •onuoa kadar mcaut ve mur•Hcb 
L cıaıy d , 0 b 1 ı u un arı s'Jy e ı en sonra ye· d 1 ~ a an T~ş~n mıntaka!ını aldı- raz da arıyan bir kadındı. , u blsıl - En çok aldanan loaan Rr manevt mfo ıttl ki: yııı ı ar. 
r \'e devletler de bunu tarııdılar 1 marıe.,lyetten uzak tanırdı. hs'letlere bormet buleyenleıdır, d tdl E 11 1 ti M b k Duiu aruın veUnlmetlert olaa Ho-
' !ıı • ı i lf d il . .. f - 1 ve o me m a Ş! erden S l t il M b ' t ele Polonyahlarm kalbinde Kocuıııdan dört yıl eTvıl ayrılm,ıtı. Sonra yarılı b t a e 8 ı ave ett: ' ca ı e ! şekerin aJyıretfne ıellı 

~!b, .. hd b • b" t . t' GOrhültı t• c·Obell bır kadındı. Çok - Aıtıoızı nrstl temin edeblll.ıl •• gOrııınrlerdl. öınOrl~rlnlo ıon111ou b6yle ..... an erı ır n ırap ve ıo ı- • • A , 1-
l k w m• cera rörmütıü. Oau b'1balde hothm nfı? Ben 11vgi1e Jnenml1orum Fakat kşam OlllfOrdıı ... Kuş~ar yuvaları - zıtv .. ve safa ve ıh11tık lçiade f8\!rcll· 
'~nrılc .. ayna~ıdır. ~ı:ko~lovakyanın h••tırrn, maddlyelln 101', ıQfll gayııııln· ı'z dı taatli: maktmıoda ıuıuyorauouz na dOnüvor hı.tir bir arııltı, günün ler. Dtınyııdan göAıllllednla bleclltl rl~ 
~~ltt u vazıyete duşmesırıd ~~ Polon· dfln aldı~ı çlriln lbrdler dl. Belkl a'dabl· Beni. nlp!n tatlı vaat~er!ı inandırmıyor yorıua sük llnunu sarmak btcr a-ı uf ya- bl tAaı aldıhır. 
~ Ş· da rolüoü unutmamnk lizımge• mıı kör bir va1dln penceresinde aat ıunuz?f kın lep lo e1 k.cs!f lroruluklara yısyılıyor Bu ibret verici hl-lyeler n aHI• 
~ 1lndi Çekoslovakyadan intikam ümtfürl dPtilmhtl Kararı sabitti. DOn - Ben, ln!'lndırsyım diye vııat ver. da.. Kalktılar .•. Berrin kırgın gıtıi yıll •• hat dolu temılllerl yazmaktan mak•t, 

~sırası gelmiıtir. l yada eıt fçln aık yokdo. Belki, m•nfa· mem ve Tııntvereylm diye ln11ndırmım Yıllarcı rvıcl lştttl bir Mk ııinnlslria okuyualınn lıtlfade ederek, bıyatta a• 
~.~etek M k p ı 1 at fçln eş\: r:ıevcuttu Her türlü cardan - Hfsshahn·z p•k mubteıem, yal· bıış, yı1baoc1 kitapları fUu.una )Orucu ya-larını ona gö ·e, uydurmü f11lt yol· 
~Yeti • acar. .. g_~r~. .. 

1
° onyka valı ve ilahi tfmfı bfıler, l'•ftyl ıhtt- nız ümit varecek daha kunetlf bir ce bir uauıtu Lo;nltaııştı... lara dnı-neyerek, lıtlk•aıet dJıWııda 

.~'- erı en son 6oıuou sov evrce • . mesut JB"'tmal n fl'!I ı t ı. ~id . I . rıılara utoDtı• an v111taludı. np bekleıd m... • • • v ı "ıı JUi mış ır. 
't~" e bulunan Alma"ya ile ıısrıl-ı 1 k 1 1 Bı kıtabın ktındfılnl ••clı olaru 
b..., M" 'h 1 d b d B nl", her ıııl alı ytfl ır arı, lfllr n - • • • • • • • tlhan onu ftç aydır görrmlyordu o t 1 k 
~)ı ... Uoı top anhsın a U !ÖıÜ e vadileri aezer bazen bir aölgellkte otu - Ni"ln dalaıns•a,ı? alıl 6rdam mO Kı blll •·ıt bl •I ı ı 1 1 · g a eren mnneo 111 uıarlarınıa affedil• 

"llıı!i! b 1 l "' , • " • m r ıev.. a • eı n n bu es r ka- meslnl Y8 azlı ca ' b d U. 
\, T u unuyor ar. ıur, ya ö gQ örer 1.ıbut kitap okurdu JOkaa?I. d;u n crtılerJ g-ttmııtl?! ilhan onun ma- dll 

1 1 
tataıa a"' '

1 
aa mll! 

ı illt b" d b 'k' d b ı b 1 •1 rur e mea o eme..ted r. d ın ır zaman a u ı ı ava- Gine böyle gOnlerden lrfnde ı ana - Aıkımın itirafı ıil'c:tllta r z dlr. sum a-erçllğ nln en uteşlf ıırzuları, en B İ T T l 
\...."' hnlledildiğine şahit olacağız. .raatadı. Konuıtuıar, ant•ı'ılar. Sert, Bugıın onu ı z u1andırth~ız. Sü11.iit. iti feyizli bülyalatl!s sevmişti. Bir aab h 
~ 111uhterfı erbklerden boflanırdı. Ev.el- rafın seald'r sevrH'ml ôvle olmasaydı l)k9ftz hfs\nlnln mabsuoluğu lçfnd da 
kaçak b:r mahkUfll lerl, İlham böyle tanıyordu. Fakat, ODUQ se11iıllkte derin letafet Ti kutsi fC1ıclllk larken, kareı tepelerl'l t rıh1 P'llk .. sıo-

tavur)ann1akl sarafet ve nezaket, btıle- aranır IDIJdı. da yaklaşan bir lı::nlabahk l(ÖrdO. Sü~ t1 
A. yakol .ndı rln~ekl sadelik ilk lnllbalanuı ıarıTııtı . - Her ilham dolu ılz, kadın rubu- Du ıhtUAld ıı korkaa blr ıheok e ı erli-

\ ~~lcaı,,, (Hu ::t) - Yol k~ımet· Bir zamanlar, mazin gömdüi11 ne· nu bQyl11emfll9 kadlrdlt. Slıl ancak za. yorlar, Or.do tnıın .n bir ta uıu takip 
Q tl a D9 ığır htıp!B m hktım ve z'h, te nfz hlılrr, ıtmdl hülyalarım uzak mania tanırım... cıJyorlıırd ı .. Elem y llk Jll k alplt:riın, bu 

~~ Q ı,tnllndımb rl flr•r bal nda bulu· bir ı\brln derinliklerine d 11tru 9-.klyor· Suıtu ••• Batarlar ıfbl iOzlerlııJ yum· Ç!ll lııfen sn n len1~ln c kabro erktın 
~) llt n11 hly ... !l'lln t'O ler köyünden du Bazın ca1ıvor, k.uıldılı ba metrlok du n ıonra. nrHm af i.uah bU•n bir tıbret ac s nfn 
~~l ? oğlu AbdC!lhRmfl Oyuklu Kı· hislere lıyan ediyor, lman111 rubu yıkı- - Kılbfnfztn dolrula unu, aemlml- a~ır!ıtı do uyd11 •.• Bnkh .. Baktı ..• Haya· 
~~'it ltuman~ nbt?t erl"'ıl t · rnfındcn cı bir llem, muhıertz bir kuank ırıyo1 du. yetlntılo aatlımlafını anJamıtt foln bir n nç ay evvalk• 1üv~ı ~ r1', heyecanlaruıı 
~~ '1arak evraklle blrlfktc mcvmıden Bir rnn l ıbaolı BeJrrat ormanlanna çare tuarl•dım, dedi... aleykyen k rulımn lnzlvasına gômüldD. 
·"11-._1.5\l hunyct MC dd iumu ii ine ffttller. Baıbı-11 lfsslı bir toroya daldı- - Nııal?I tG~ıeı.ulyor.ıu .•• Bil bir td ut muydu? 

,,lf !ar Saatltnıe kt1.ıuth&lar tbaa! b• aüaeJ - Belki f1lf1D ttlJ' tıl79t 1 ( Arkaıı ;yarın) 

HAV 
1 • 10 '. IJI ud • r.-. 

Rlızglr ıtıraU : Sıkla 
• latlkameU ı • 

Ttlkaek ılhuet ı + 13 ı 
StUıanet ı + 3 2 
Diltilk ıGhUMt : + 0.1 
Rutubet t 'fe 71 
TatıJ: Yek 
ea,. t&zJı.b (mrftl"UlM) ııı.ı 

! • \Deait ,..., ..... t) f?J,J . 
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··oAlMA 

TiRYAKİ . ' . 
, iÇiYORUM .. 
O Her Tiryaki bunu 
sôyluyor.Acaba neden! 

Çünki~ 
e Tiryaki sigarast on· 
1arın uiun zamandan· 
beri bekledilderi s1ga 
radır. 

e Tıryakinin harr1dn~ 
her zaman aynı olduğu
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç de~işmeı. 

Her ıaman 

AVNi AARM#\ 1 
AVNi 1 Ç 1 fJI 1, 
AVNi NEFASETi 

TiRYAKiDE 

BÜtABILIRS!NIZ! 

bClldl ı!, munk· 

• 
a 

16 

?n 

OOGU 

ür ·jye tş ·-auk sı 
L9 B 8 

0 Ç,0 K C . RJ HE S P LA a 
iıı.tl&Wl)'0 pi ÖJ 

•d ' 1 Ura.ı!r 

.. 600 • 
.. ııso • 
.. a:, 
.. ){ • 4000 

" " SO()O 

it 

• 
• 
.. 

• 22600 ı. 

Ati, l H ıltt;t;, 1 ı 
1 ı~ l lrfm'!k ıun t ... Utla i k'Jt~k'..k f 

1 

~. .Ut tr ı: nd:aA'.tı btdrrn 1.1 b.c J 
ıı.: ımılBH .ıS hır .dllı?:. 'ıı-~dlı. l:ı' 

(t\ . ıt'l6J 

DOGIU 
iLAN T ARlFESj 

& , loi f hlrd ~u ı ~s ı.; ,, u., 
7 • a ' • SO • 
ti • • • 76 • 
) • • .. lOO • 
• • .. • 150 • 
a • • • 2m • 

2 atı\ iN et TUi 

l dn ar.ınızı kabul eder, 
FiRMA iZi 

Bütün Dotuya tanıtır: 
' O G U,, bDyDk bir 
emle~et parçasının 
r tarafında okunan 

lr gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan batan 
mll.easeaelerin gazetemiz vaaıta-
ile k dilerini bu geni, bölgeye 

tanıtmala menfaatlerinin 
ilk. icabıdır. 

1 
.. udan doğruya 

1 

ı · · .. 2so • Erız r m Ôğr n Okulu Diraktö,rJüğünd n: 
1 • • • ,00 • ) 12 '~ ·- .lılnkll Cinai M'1,tın ft!a'• Ta. ı•ts Saet 
llln nreoek klmMler DQ(JU 011 _ ' lrts ıu kuluoan 1 tılı tal besUçh• E blı ltk kumaıta fotfnleıl ,__. 

t 1 cleıı 1t- ten ıs rtıa mildd: tlc a91k eklutmıye ko:ıolmaıtur. ŞaralUnl alıl".!dt 

Kafi U.1 '5"000 • 10 931 P•rı,mbe 10 
ArdıhH 100000 11 

91 idare Madnrıtııane mtıracut etıile· Yfl numuneyi i'Ö"mek fıteyınle ... Oı ıtraen okuluna bat varmaları, Ye lbal• :il' 
ıtdlrler. D nmll Ublar loln balUll ta- olan 7 10·988 Cıım rilotı t 14 dı K ltQr lrı öt Gala evrakı • ' 

• • • 
fahHJar 100000 • • 12 • 

rlfe tatbik edlllr. y-. t~mtnttt enaklartle murt1eaatlara llb •1un11r. ( No, ~ '*~ 

elt llonktat teminat lııslınla ı kll 

L'ra 6t'i5 L'ra Puarhk 

• 2100 • • 
1-ıOOO • tl 50 • • 

D. D. Y ~ll~rı 1 O cu işletme M. D. 
ldaremlala 700 ton mahnikallik lhtl1aoı kapalı zarf ua11JU1 ekllltm•JI konuJ. 

.... tw. . 
E~ılltme 11· 10 93! tarlht e mü11dlf talı l'llntı ıut U de Erzurwmda G6\ba 

fi det lılıt • )ı{Qdfirıütü blnaımda 7apııacaktır. TckUf mektupları mua7yen ftln 
ft Hatta komisyon rılıUt'ne verllml' ulunaoıktır. 

811 it• alt ~ameler Eraurumda komlı1oadu Sarıkamıt H Karıta latu· 
1ea ı• ftlklerlnden p raıuı elarek alınır. 

lıteklllırln belll rUn Ye aatta kanuat •ealkalarl1lı birlikte ll:oml11ona mtı· 
racaıtlan ili• olnıu:ır. ( No. 62) 4-S 

Kınawlı ilin rtla tutfe bir m.llll 
fululle aboır. 

A.drd ' dıılJıtıraek 26 kll1'1lfiu- 4o· 

retı bııbldlr. 

DO~U Aboıaa tuif• 
8 • lif! 12 Lf ra 
Altı aylıfı : '7 • 
\Jo ayhlJ 4 • 
Ilı &Jblı ı l.50 • 

ECNEBIMEMLELEKETLER iÇiN 
Seaellfl 24 Llıa 
Aiti •Jlılt : 1-4 • 

Hususi ilanlar için ayrı 
tarife tatbikedilir. 

Erzurum vilayet Daiıİıi Encümenin~en Zayi Şahadetname_ 
Vlllyet otomobl 1 lçla alınmaıı rereldl bu1nnaa 182 teneke latandart beu.1- 1321 terlhlade Yuıutell R01tlye in 

19-9 gaa ılnllDden itibaren US rün mliddetle açık eulltmttJ• konwmuıhır dea almıı oldutum Şıbadefnameyl kay· 
llenılnlerln-'lbalelf .C-10 931 atlı l'ünll uat 16 da •lllyet dalım enetımenlnde bettfm 1enhi alacrtımdan llkfıfnln btlt 

ra•ıluakbr. lıfuha•m a bedell 600 Ura ve mun~k:at teminatı 'S Uradır. 1 ral· mtı olmadıfını llln ederim. (No. , 2) 
tfal ulaıaılı l•llJ•D talfplerla ueiimu kalem.ine ••racut e1lemelerl. 

Erzurum vilayeti Daimi Encümeninden 

(No. U) 4-5 

Erzurum İcra 
Dairesinden: 

,__..._.,.._r Ti,.. Ja tane in ·bir 18Dellk ı ıe •• anlr ihtiyacı temin edilmek tlırı " " 
allaman ll bııluqaa 300 kUo m clıaet 100 kilo erlomıı J&I 300 kilo D yar· a lO 938 gunu saat 9 da 1ahTre h! 
b pir 100 Jo aaarna 100 kilo azam 1150 kilo •JT hk ıabanu 200 kilo Undı bu'gur Hfılıtoaftndan )allpterlo 
Dl,..-t>aku b m 2SO kUo kura fuu a 15 kilo oaY 100 kilo ı•ker 200 kilo mezk1l • gllnde aahı memuruna mora· 
t ıtı aaınl 7J> O ••l•rı 8000 kllo ek•ek azami ı· 00 aıııın 3000 ••tır etı cutlan Ula olunur. [( No. n) 
ı' . 9 • 988 ıdnlnden ltlbarın 11 filıı mtl~detle a9ık ek.sHtaıeye koııulauıtur. 
Bulum lhal11 4· 10..981 ah ıcına ıaaı 16 da ylJl,et daimi encQmenlnde yıpı· - ----------
laeakbr. Muhammen bedelleri 161S9 lira 50 kuruı Ye muvakkat teminatı 111 lira· Erzurum fstanbİıl Otelı 
m.' $eralthal anlamak lıto1•a tallplerln cactlrpea kal1111Jae auracaat eylemeleri M .. t . . .. < No. 44 ) , _ 3 us · cırı 

rıurvrn Vil yet 
Baıhk. Dav• -.. ·UADlan. Del&er, :Fatura,' ••ldıu.a, Cet•"1' 
&arıvl&U, Amele kara .. l, BYnkkalemlert, lluhuebel Buaaal19 
T• 111a11aıa..a .ıa anamam E'Yl'Ü.l Matbua, &1-., DllJet• 

Sılalaal ... BOvtyel CG&daatuı 

UCUZ ve NBFI lR SURETTE T ABJ 

Kemal Aluçlar 
Temfı, Ucuz, Emılyotll vı btı

tl1o k.e>nftlnl bals·ıtr. 
Ça1 .,, Kahve 1,5 koru,, Tatlı 117 
H kahH 8 kuruıtur. 

Yatak bir l'ece ıoın 25 turuıtuf. 

ErRırum KtltiJr parlt. içiatl• 
J.tanbal Ot•li 

( No. 5) 

Erzurum Vakıflar müdürlüğünden : 
Tahmin il· mHkll Mo. ...,ı 

L K . 

40 , a e han fiil alamet 426- 68 arı• 

50 1 '1& • '28-70 
~ 

!50 ll • 255-72 
4S 8 l50 • 214-74 

lOO ı 7 50 • 204-76 
tO & 5? • 21•-61 
50 S '75 • B•B-SI arJI 
50 a 75 • 442-67·68-71 • 

SSO 27 deYJlf ata 2 ıl -49 ba1'• 
100 7 &o arabktrleı 199 9! dftk•1' 
ı oo 1 ., M» • '' ı ..=-sn dtık•:~ı· 

Yu~an-ia tabmln bedelleri, me•kll H num lan y mlı Y•klf ıerterlıa " of 
veli 111blı ç,tındaa arUr.rıtava çtkaraldı. 10 T evHl Q38 PaurtHl iO 16 ,.I ~ıt'' 
dOrtte -.akıf!ar ld.aıulade ihaleleri yapılı.cattır. Tallplt>rfa mtlrao•atları llb 0 l1r 

(No. 51) '"7'"' / 
·---.... ~ p ~'-------·:I'--.-···-·---~ 

Erzurum· Nümune haataneai 
Baı tabobetliğigdetl:~ 

Huta"em'z E'e~trtk motorun1a k.ulla.,almak ibare 938 yılı lbtl7acı o~l!.:".:J 
4000 9ot11 500J lc ılo l ıce maıııt 22. 9. 918 ptrftmbe rüntıadea ltlbafll •111' 
t .. tılfye ha·f9 olmllk üsere 1) l'iln mil tdetle •tı•k ekıll 1 meye tonu'maıtar. 0 r' 

10 · 10 · 933 p zartaıt ıtı1ü 11at 14 de S ıhhat mftdürl04ündı .mıt.-kk ,,,-· 
mfıyonda lhaltıl yapılasıtıodall taliplerin • zkdr ıGt d• '• 7,5 temlaatl '°., ~· 
kataları otan 54 Ura 89 kurnı mokablU buıka mektuba Y•J& vll'e Wtlik f 
ınlıyona muraoHtlan Uln eluaaı. ( No, d ) .f ı<f'. / 

.,.,.. .. 
.._,_....,. _ _,_. ""---··---.,.ı!P'Ç-.., ·-a•---·~··------• .... •''"' -~~~ 

Hasankale Belediye Reisliğinden ., 
Huankal• kaza11nda 1enlden 7ap1laeat olaa 5282 lira 97 klll11f .,...... 

11fll baayo lnf uta aoık etılltme aıalllı ekılltmeJ• konulmaıtur. . .... ıJI fi 
1 - E cılltm ı 10 · 10 · 938 P aurhıl rllnil Buaakale beltcllJ.1 reı_...

ııtklU edeoek komi ıyıuoa Jıpıtae•ttır. 
2 - Mıı rakkat temlnab 2t5 llradn·. ,ıt1l'4' 
ı - istekliler ba 111 alt 1Yrakl flllnl11Jl Huıa alt beledlJt tel 

ku1ablllrler. ~_,ı· 
4 - lsteklllırin tfoaret odu1 t'eıtkalarll• birlikte •eakOr koıalıyo•• • _,,, I 

ları tlb oluauı . ( No, 41 ) 4 

U.11111 ... ,ıran .. .,. .... 1~ 
• lftllı laet D8LIGJ __.,._.,._.,......-....______ . ., 

,--•w•"'ll•I•.-,. D I 

~''n.'!2!!.UU IU1 - 'f'. l 


