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iki sınıf terhis edildi, diğerleri de terhis 
edilecek, eski Cumhuı reisi Beneş 
tef ikasile birlikte Prağdan ayı ıldı 
Mektepler 

açılırken 
Sloyakyanıl.l--dahili 
idaresi değişiyor 

Avam kamarası büyük bir ekseriyetle 
Çemberlayn hükumetine itimat beyan etti 
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Alman>ı""'r rçlarını 
l abul etm;yorla 

"Biz Prağ hükumetinin varisiyiz. 
Yoksa onların borclo.rına kefalet • 
etmiş değiliz,, diyotlar 

Berlin 7 - Alman mabafili, Çekoslo•akyanın borç.l•nndaa blr 
kısmının Almanyaya devredilmesi fikrini katiyen. reddetmektedirler. 
Malumdur ki Çekoalovaklar, borçlanndaa yedi milyar kuron.un AJman
J.ar tarafından lSdeamesini istemiılerdi. 

ZoJelf Ur ıaıeteıi diyor ki: 
«Biz Almanlar, SiidetlerİQ hukuki varisiyiz ... Yokıa 011lann borçla· 

nna kefalet etıniı dtğlliı. M ıhteremalacakhlır, balen ortada mev
cut bit Prağ hükfameti dururken, alacaklannı biz Alman bük6metin· 
den istemeleri hayli gariptir. ,. 

Iran veliahdının 
düğün merasimi 
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BÜYOK RÔPORTAcl 

DOÖU sm IR A .,. L>A 
iR GEZENl 

Trabzo , a 
bir dalma rekoru 
Vapurun vincinden . kurtulup 

Otomobil kazalarını 
önleyecek tedbirler 

Ya7.a"': Bahfuhr DÜLGER 

14-

insanı şaşırtan muamma mrw---

on bir kulaJ d;aine giden 
bir otomobilin hikayasi 

Trt.b 7. 'lf! [ H•·s~ ı · i ] - Burada 'ok 
•nteru.n b'r \' Hlııı ul ıır:.J tur. l ı) Anıı do-

Y ~ni bir kanun projesine göre, mali 
mesuliyet siğortası mecburi olcaktır. 

lod n buım ı · oıomoh' ll rUu Trabzon• Hüküme ; yol!. rda gfdff i'elltln tan· 

1 

relen 1 ! Ah:a 1 <-tu •>b1l'e tntn t~taD· zlaıinl \ 'D yo )arın mı bduuanı ttmhı 
· bula na. il iç~n dG 'z batı. a mü acaııt ed cek roühlın lir hnuo pr 1 ~ si h:ı11r 
· etmtıle•. D.mb B rık ha k f: h 1 vea lti'a 1 lamııtır. 
l otoınobıU l ·~nbula na H blrnl etmiftir. j Mııefp ı1ebF-pler llyib ımda, bu Dll\'Y· 

Bir OBPU U\1 VE JıUrDP bıırdana Z11Vll t:lt •l tn dl ekad11r alıomı• olası 1 • v 
ret1rllt'n ot unnbll l 'fir ç b21f amıı ve U· tedbirlere r, uet t!dll:ııeiite 'fe bl: çok 

Jarı 'ç'nde merl tallıeataamılerdıa mt•· 
k Gn oıdul&ı kadar aynlmuıak •• ııfıı 
ldueıerlılca ıahltar ı 1 mQteleala•ı alı.,k 
üzere Yfllyetlerce hasulatılar.k tı1~* 
edflıtlldllUl!D ıenu tetbik m•Yktfne oık•· 
rılacaktar. Bu ta!f matnamelerJa tıdiJladt 
de a7nı Haslara rlıy<t olunHakbr. 

karıya a\mıta h•ılaı:n • şllr 14.,ak•t çepı-1 ycrh r>ie, blıbatsa ls•anbuıda, kasaların B411ltdlye 111mlan lolnde yo'lıne JDll' 
rada vlrıcin kar calannı arabı nın tel. .. r· devamla r.larak çvğalmt11•111ıı bo lı'n hı1ş•z•1t Ye na~ıt vaııtıları lukkııa.ı• 

Dola Ba11rdııı k.r.çlk bir ça.,1111 ·tu • . bfr Je11et bu'uY"ruı. leklnlrı la f Uon a~ıamı nl\ k~ncalayan1 murtı:z ıım v umıımt bfr ka ~unı baııtlan · 

ir dağı aşınca yazd n kışa veyahut 
kıştan yaza kavuşuyorsunuz 

, " lSt-0 •uınaratı b?Jedl er kanaıwa be19'1-
8araJa lndf""lmfz x ımın, ütea<ldlt fo. Artık harekete baıırlanmas Jtı•m .•• tahmil amelts1nhı ba bahıı )ÜtO.ftden m ıı lüınmanu tspat Uihi kaydedl:dik· • d ı • yeter fo'• kabul ettlll yızlfılere alt bil· 
toıraflar çokmlı olmı ııa ntmır., lca- il ıra kadar elli kiloıu .. •uden tula yo- yarı yerde iken bir tehrl•I• ku·tulıııuı· ,lcn ıonrft ş· ı rakamlar vorllmtkt•rılr: kO.nler mıbfuz otmılt üzere bılsdlP 
abanın manzara reılmJ rhıdfn aradık luaını nr. Çıill f0b•firıf• ptk bozuk tur. Bu 9iddtt l salları~ıya lııhammül td~· - Elde mevcut htııtlıtfk.ler tetkn sınırlar ha•iıfndekl yollarda bu vaı:ttt
BIH bit • 1yıır fotoğratcı röıteıdiler. o 'daaunu ve onda 11uç 04'lcrct teaadüt mıy•o dıter tekerl•kleıdekt kaıcaldr da r·dillrut, s• y i!efcr nku11tın n 1984 yı· ter tallmatnan1e hlhtlml•rl tfafreıfllcll 
lııı•tkldıt ( ı \ ı111'Urunu bu lrftdu in· edec•ttımlıl •Oylüyorlar. ku• tulmuı ve otomobil bOyQk bir bıılı hı d,. bu t her •~ne th•Dunlyetll bt ııht ea mabıllufnln en bilylk mO k'yt 
kıtal •Ulrmff bir tip tr ı P diU t~ıdlm. Otomobile liod k, yolı"uştın aşılı boıluta düımüı O.r. Fakııt büyut bir nhb-:! ' • ç ğ•ldığı ve vııkuıtın da gittik· fllrmadırımn koatrolü albada ifa ollll'' 

- Kaaanunıa manzara rul leıl var "I" atır foJyoruı E,kı -.)IAyd konı ğı hüıou tuacıüfle otomobtl vinçle yakarı çe bayata k•yıcı ve OldO.•ücQ hldlseler c•ldır. 
an? cil71 ıorr util, DtD tlnGcdtn ı o lk. Ş'mdl boıuı, ke· çtklllrlren orıpar da g·mlolo boroınıı- ibUva et iği g3 o mektedfr. 

Se• ç ık rmnd1. Yüd..a kat(ıaında- r.arlarında htaıyor a !eai edHecgk ıu 1 oaa ayrılmıı bulıınu~·ordu. l>te boıl• tt j 191, 
1

,1.,d• 15, •d•t o\ıtn le ,a. Bu kanuna veya bu tanu"a fO .. 
kini aı.ın ıdıll!l• ı91kça bt\11 td n blr ~oıultnnın lf" Ç!lleal fç'n Çllmıı hırıdek· rlden ot\Jmobll tç'nde brı altı bulunlln ıef •r ak Y 1935 d 685. 1936 1 ~79 •l!lpı'a" ııhanıname n tallmataam•le,. 
ıda il bıkb SO\Jıt. bir mulıana tutu· ıe,le liüitÜtOn arııa!aıu:ını tr yolu takip Çtparaya düıaı•mtı, büyük bir aüıü tü b y ":

11 
a • .. aykırı har•kett-. bulun•p rılllerl ba ~·· 

J1I o üroe fırlattı. Kutunun fç'ade ıctml cdfyoruı. ile denize dalanı ve teıbıl uıaıa ••· ı ıu u mtş ur. noııd• ynı
1

ı o•uıara taalli~ e•ıal" 
bir b&\ 1\ lrın eDnden ~ıkıı2ı bıl\I olan f41erfnl bft'r le o'ıın men ulıaatların, n~mıebr. " g.,,., n, ıt hr f ş'erl ı~ıı ıatnaabırda aıabatlln tlbl otduta a11a mabkea.ı.,ı· 
eolu,,. n akli bfçhııala ıe laıler nıch . ... e~le•lnantında •euıunblrkafılebaltu. O eDn Trabzonun meıbur daJıcıla· mullat:ll br lllnı h?tlinl .almıı n i"P ne sevkıdll•cekterdfr. Flfll·rl, belıdl,. 
Blrh9 tarıeslnt bir k.ın ~ &)lrdım: d~ÇotuBayaııdadOıüyorl!\r, Bazalan or · 'l"ldan bir krç ktştye mfiracaat rıdılmf' mnmleketle 1 de bo husus için mek.trp fş,,rlaı m!ltolllk: etur bDkG111ler k.,.11" 

- tc.9 pP.ra banlar? tı,k1ııa a clıkl.arı atlara lklıer lkftır bin· felut yapılan iı•anrlilde otomobilin bat ler eçılmubr. Me1-t9p ted ·lılrrl tı:blll nuna fOttı, Ci:Üa -Yerllmesfnl fstll•.-
- YJrml knruı bt ui... e»iıh~r... tıQı yrrla or b r kutao oldula f'ÖrQIQ c, ted 1 ••tt•~ sonr4 bl rnüddot am~ır olarak edtın s ç'Glıra verll•oek beledfy., cıı.11' 
- U'!ndlm? Bu •ırıt"h memurlar k€iıv~n1 kar 18• dıılt • ştar bu işten vıız geçm•ııerdlr. Nl· vazife gOıt1p tekrar fmtlbana glrmek•~. ' 1• ıuo ~f l'yıt merku kaıuı hu1ut•lfl 

Ytrml k.oruı taat .. ttr caya kadar Jaer atıwı 'f9 her 18• hayet K•rltblna lsfm:l bir dellkaıılı: . j ~e ~u lnUlbanda TU r~1ı )iy itile lfe · çtndı o'muı 's' kase merkeı beled'Y' 
Mô lık.etln Gıtblndrn Şa•k•na d"I· l>f 1 llt11yorıla kaaaba 11 uıa•ta rtdıp - Ben dalımın. edec~klerlne kanaat r•lenlıre ıeıtltike .-ııcüm.enlA•, •86, UI08, 2575 au•ırab 

na •th ıdım llerlrdıkc• en edaa marı· rı cekmlı ... F1tkat ku reıınca bu 81• Dlveruk hez11Jaıım11 ve dalm,ştır. l "erJ m• kt•dlr. kanun•'• röre verllee~ktlr • .lııtara ff 
fıtleılıo \JUe b07l1 dıoler"tr:ııdea bt kı• ık imkl1111 bir hqJe airerGıi1 ... o zaman Blılnct da'uta aııca~ otomobilin yerini Projenin esasları: fstaobul eehfrlrrl lu 'u~ladı dahil .. ~ 
ııtlla ııı babada olduklrı· gOrecehl· ne olae1k? Memut'ler yu~awt•. rcı.mt ve vaztvetınt teablt eden Karabina hln·I Pn J •nln tıüıüınlerlne gc5re, bDttlo Y•P

1

1 ıc~k bu rfl>I slio'ar luktıada ~. 
atı . H-:.k1n makanhmnn l pıt anlamı· d !reler •l'Rıdc )alıca~lar ,. Zaten k ş el bit kerre daha d tlar&k otomoblll ıu kara yol aranda s•vrüı feri• sel&met n t•b rı, r n bele .. Y' •ııkl l ıııa •Dt••

11
11 d?fı bii tekUde, ba11 t; tgıtJarı suları monfml•rlrıdo hlo bir yer: mOnı · alu lçtrd~ bı ğ ~mıı ve yu~a· ıva oıkmııtır. lnt'zanıla cereyanı ı temin lçla r•re~ hü~Dmllrl mahfoıdur. Belediye teak

1
'
1 

10lup çıic.~rarak, blrkll(l dı.ı ktlnda lnuıa .ti! mtıııu bet lmtblan o!madığından O llünln denızlrı luıba m~ ıı Ye bıtvanıa J y~yal•r, g irtk bU•üıı natıl vuıtalan, b• bu uoaıa •ahl1e vo k6ylerln yalmı b•: 
laa · · :ıı trsflrleıl verot.':tn bu ılbtrlı ııte?de ıDpheıiı 11daca1'tu:. Btrtk.eoleı i, rnırlrlı olmasınd an ıamar.dıra t-JTakıl· kant1nda y ııh esatlara v11 bn taowna di~e bu ıutıııı dahfltalfe lılenıa s•J~, 
ıdnm ı?ıarlfct• nl elbttl• DoAıı Bay111tta c har ıelınce bir çırpıda çıkarmakta ne o IJ, r•ç n güıı · otoml)bU denlıdea çı· 111üdenlden yapılıc ık nlzamııamı tıükOm- 5 

•er su~larıcıdaa dolayı bu mıbıll• • 
kıJmıtlnden k•t kat üıtlla satıı:•I• kal· mahzur nı ?.. · kııralmııt•r. Fakat denfz ırabayı oka" lerloe ve beled y .. 11nırlırı ıoıade me•t l>•l~dtye ~ncDm•n'erl c•za Hrmty~ ~. 
kr.ııkn. Oauo late&'H borun tlaıedlk, Dolu Bıyaıldln yeni kurutmakta dar nın'ıtır ıd, araba taı umayacak o: ı• t üz.,re bt ledlyenfn 'fe baledtyt Ab ~ t 

1 0 acaktır. Belediye ftl•ri ı•b 11 
JlMUfk oldu~a mah'ill lıııa ramıuıda elbet tnld- b!r bala rclmtıtlr. ıır · la.n d ımda kalan > ollar roın T'lt- bite mubteJıf kar u 1 ve 1tf11mnameltf., 

Bil ııradı ardımızdan l(a?lp btr ıar. 1 ,f edecektir Su ıeld1Heıı ıoora oranın Oto?Dob lln sab"pl•rl Hltıd'ıta.,,da ye · uce 7apılacak tallmatnam~l•re gör• belrdl7e s nırla•ı dıtı•d•kl s~y·G•J 
lwua ahıDıfrıl iti fk. Gtri dOııdüm. en btıy ı.:k. mahıuru ortadan alkcıı ola- topladıkları nı1ka'a li'l da zfyaa uğra- bı kr t etmekle mültl)ll f olacaklarflır. tıt• rlDd•n do'aJI belıd•y• n'ılerlD• ~ 
lırtuıda bcJU bir rOmlt k, ıy .. i ndı 1or. yeni OYiar yıp lacak, bir Çıtrfl tc dıRını llaıl atirerek Deefzt>a\.lan do~a~ Yollarda vlrı j, oıeyll, yo U'1 ı•nlıli· r !•n Stllb,'yot, ftlerhıd•a dolayı yall ,. 
b9JH 11%UJl pıçala bir doo, c.rla _JAlfh bir - it Ol ed•etk ye mi urlar, günde 14 kilo· bia lira tıızınlnat lıtemletern de 7apı- 41 V ya dar1Jğt (ÖZ ÖnQ.ııde tutıı'ank ııa- k yınaklm ara da 'Y8rll~fttlr. s~vrOf t 
adU1... Ç•plak ayaklaru.ı ıu1C7erck mıttrelık mecburi bir 1 J•h-'ttau •urla· 111 tıhklkatta vedkılısrın ır b1da ol kil y.uıtalauı.ıın en çok J~pacalda•ı sü· fere tHl Qk tdea 11.uıus ırda belıd l, 
Hla ılmn bir ıtrkı ıuthırmuı... l-!cıklardır. · mıuhğı nlaı•lmııt •r . D n1zb•t k Karabl r t d rec le l ve yolla· fa yo11ar üztrintte- cezaluı, Oç alsl.lnt kadar utınlıbll.,r 

Bunun Dotu n-.yaaııta •thur bfr 1sı1111or u g~• ı1orı z. De tubııyazfdlu ar- na lsfmıl bu delıkaı ı ya 100 lira mttkl· ki köp;ü m&offz ye bCtQn sınai I• ıutın llı. 
aı·c•DP o'dııauou anlamakta aOo.ük ıek· •a~ında h d tı için ıö,ü oUden bir :ıaman tat varmlıur. harııl ııaırl ık.takl n•kıl v1111talanna ta· Yo'brda htr elrs bıyvaa stlrtılırl' 
medık... gaJlp olm\JŞ olan Atrı bütün heımetlle 'ıammtılü olara~ı belediye sınırla ı f9ln- ~in sevklade rlıy · t edllm st Jtx•• ,,ı-

Dlyadnıdarıbe.ıl yol blll oldutc11 ıtendlnl röateıdl ... ş mdl d•h• ten.ık, Jçlo narh koymuıtu.,. Fakat bu nerlı teki Joilu fçlrı bl",eıf1ly1tlerce, behuıfye u ut vı tedb!r.er t.llmatoamel•rlı ta.tbP 
yormQtu. Dotu Bapııda ~•rdılı•ız oulııtıuı •• BQtün b f.rrnatlle g1'zllm0ze ı•oıdl de bu lı\e mefgul olanları bııık• •ı · ırlısrı dın ldakl yoll•r fçhı -y:llyetl•r o:unacaktır. 
iki b119d. aattanberl oturmad1n aıa.te- .tc:Jlmrı •• Bu bü)O.k d"i' atımıza alarak bir yol~ıız\ı t~ aııvlceta.J,ılr. Yaphğımı ce tes~lt ettlrı l c k, gıırek bllnları gOı· 
••dlJ•• dolaım ttık. Beled'ye bfnaıı Çtıll gadltlne dot•u koşıyoruz. Bu redf tahktkata gö ·tı, f ndı~ ka"'utu almağJ> t°'ıen lfaretler, geret beynelmilel 1ty•Ü· 
ö nade1d kO~ücOk ı uhı de oturup bire tın altında Itdır bfzl bt kt•)or. Adara mecbur va muhtaç halka ancak 17 ku ·~frr ış1retıed büUln yoılara, af4iJd• 
ltudak çay fçmık. -.. ..., birn diu1 n tk ~t du acık. •• ovası kadar mQnblt u ruılnr makbuz alınc'ı 1 taıa ıonra fınd ı ~ö e btutdiy• Yeya vhiy-ıltırce koııııla· 
bfstm lçta b(lfi1k btr lbtfy19 halin.. ret rır ... Kar yDıQ r6rmfly ıD, biraz 1 eri· kebutu aatı1ıyo"muı Fakat halk li :aktır. Llu m~srafLar, ait oldutıı daireler 
••ıtt. K•hY .. nln Da11.ndtkl uf•k balkona ılnd.Jllaylar ser~n kı ıtn .,, o!lktar., tipi· ku·uıtak mııkbaı •ermtkle bir ÇUft ı CJ Oılenecr kdr. 
unhl_yeterlU':İzl tbk. Orada oturup bir <leıı babrrdar olmayan lt1ır... kabutıı 17 ka•uııı almıı olmuyor. BeledlrP sınırları lofnde merl olıc•k 
pufa dinlenmek itin evnl& ip cambaz· iki ıkılml bir g~lk ayırıyor. Bir dPğı Ancak 40 kuruı mukabllınde a'ıı styrbıef81' tılfmatnamelerioin tanlmlnde 
htıada h•Jil mflkaıet aablbl oımak I& aı·nca Jndan k•ıa ve~• Jnthn JPZ • btllyor. Ç<ınkQ mubtellrler maık.bu2 ubıtan1n mütaleuı •lıuıcalı Ye mem •· 
•••l•luık ... Yeulekl tut a'ar o ~aoar k.avu1uyor1unus . • Bu ıGrat h tnaanl şa- veımeyen b , ııta tın iık kabotunu 11t- kt tin en bQyO.k: mO. ıklyı memuroııun 
efrl!m'e ve o kıı1ar b1çlmılılet•ft ki. • ıııtan bir muammadır. mamaktadırllr. Eiasen bu narba d~ •aıtUdne aı zoıunacıtı r; bl b ı,d ye 11-

8andal1el rla H üz111de11nde o•uru tıfı· - - -- - 16zunı yoUur. Çü liÜ bu sene be1edlJe uarları hırlclrıdek.t yollarda cıırl o'ıcak 
ıerln ıyakia durm11mı bir mucize tef&(· 'frabzonda fındık kahuğu frıolardı, bamısmtarda r ndık kabuA"ı:ı seyr6ıefer talimatnımııltıl de bu kanun 
ki 9debllfrlı F•k•t boranın ltlyatlıları e e b h J s t 1 o yaulmlllDI meHtlJ iıtlr Katuttın daha nbk.ü3'.!~rlne v• hu kan·ana ıröre yaptla-
blç rDo'iik O<ıkmcdın rabıtoa 16ş•lerlne g n a al a J ıy r UCH olması llZ ·O'ıtlfr. Fakat he .. nar cak olzıtmede bellrıltfc•k e111lara ve 
e\Qrauılu, ltlzl merakla •yredıyo•lar. Trabıon. ( Hmuıı) - Buradıt bale- ha Ye h •m de lh!l,aeın n ~ıman a raf memlr k"!ltlo bPr tarıh da aynı ıekll mu-

Gü •ee aloılmaaında devam ediyor. dfye geçen ıeı:e f.ndık kabuklarında ıoeo m11httk"1er eıne fılo yolımu bu · h ,f•n ıoıo d~hllf ve vekil~dııcı veril•· 
Stil ıtıklarıD lıb.ık P~ta ıara71 Uıerlııde· yapılan lbtlklre met olmak toln btr ••yorlar. BOylelttrlme belediytnln f rut c ·k direktlfJtre fO e maballln bqıoılyıt• 
ki kıul aklılcrlııl 1e1retmek.tt doyulmaa eural kabutuo 17 kuruıttn 11tılmaıı veım.:mufol hklertz. ıul di dikkate alıoarık belld ya ıınu-

7 • 10 - "' tul ~ ,.,.,_. 
Rllqlı dratl : Süt. 
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ARECI ER 
- Buou burada yapamaz muınıı? - Ö ,ı._ mt? taht bunda rarlp bfr Uykuda" kaFdırdan kıta kamanda•ı Jıl•f' 

1 - Siılnte ,a1ı111ım1 latıyebllmenfı f"Y yok. Çatııın ııaıf ah:e kartı neladır ı'lof ııh'aranı ta'rara~ rulam.vıaD•ıf 

1 ıçla, t btıtımı bllmor.fz ln•m. Kıı amııda titiz davraousı, ıfz de ona o kadu r6zlerlle m11rafq okudu Brutalefl ,_. 
• belld hllcntıılnlz: adım çık.mııhr. yıık ' unıış olu· suanz A'tarıtlı ınmn Qı ·dr, Evratın mttedırleatuıdıa 011' ~ 

- lsmtrılı ? tltlılrtınl tOyle ka·ıılaaahıınıa. Dosfu· haMrcbr ettlktıa ıonr1ı 
- Aadr•Y Ktlnkof, tu.n &ıyıntll ı•mlaalycttertlr. f - Vaı ıf.yl uat altıya kadir bldıt• 

RflllCadon poira: A'ilHAL y ALAZA - Pcka'l S •z ılmdlllk k•hp btnlm- Andrey ceTııp Yermtdt. B~r taı JJRı· r•k, ırkbl barbty•nla idare maka•ıt• 
le _onlıt11'· Uyuıaaıuc~k', rlıterıfnlz. Bana ruıı re~mek. 19.n kumanda.uın blıiklıt!n· hebar 'Y11t0 •kıln'z. En t•erDb<ıll t•Yf•rt' 

Prattk ftfJat, tee1tıl>aı ldarec1l'k ka· hıata mQıtıkll 'Ye m11ut çıhrma kabHI· • a ı • aa, uyu,uruı. Yuzmo bJ117or mutu dea ayr'l(ı o ltrf r1nderecehtnlı Toplanma 1taır 
blllyetl rlbl aakt1I hl111ıettekl mühim ya. yetidir. H1trk-ı yfcdan namına kendı nuı? Hrastalt f botnrtto adım akıllı Qnıl- tini ltUıyorau1uı GıdebWuJafz, 
aıfıar, atcıt keadl hadlnı 'YI mıılyet itini t"'mfı Jıpmabdır. Temtı ye vicdan· Andrey ırmata rtderken bfafkl• t yet peyda ıtm• te •akıt bulamadar, kı' - BaıaıtüH, 
araund• uma 'Y• dlkkatlı oa'ıtaa•larla lJ olarak.,. Bueu unutmayınız. Çiloktı pedallarına ıerb•ıt bir ıurette baaarık ta ıonbt mrk meC'lUrlJtıtlod•Jdl. H u•taıer dııanya oıkb. A"t'•_. .. 
tasaaılır. Btr kumandan keadl mal7etl· baun tık bakııta herfey z · blren IJI g-1· ıesılıçe llull1ordu. Bu seneoıaHvralat e1kiıfH ntıbet- ıeller rOtDren ltlr y lm.r J•l••tb JCı• 
k••aadaa tırludq, ıporau, t•nuecf, l bl rl>rünür, taket l9lnl ku cıl • yecak O· H uıhltıt, bu •urıunt f'Oztn, birin! Je daha •Uıkül bir HılJFtl8 yapılıyor rınhkta, dlılerlnl r••llklerln• 9D'•" at• 
ballaa JOk1tk bir tıbıtJet 1\bl taaıbraa laraanıı, itin aka.klıtı me1dana çıkıve kabı 'Y.s maheop g.-ı.cl b ğ:nmlıtl F...z- ~u. Erklnı barblyt1de• nrllen p a 1a 10 lar 7orpa hareketlerle •Jak dtll•tırt· 
o, ta• tlelerll bir kumaadııı ı&fatıııı ala-' rlr • 1, h11s11 yüksek lr:ıetl nerh sahibi ol re topcu1ar hazırbkla· ı ı bltlrdtkteu son rık kuru ot ylyorlarctır Atlına ıçlk ••· 
btlln · • ı Caauıızı fasla srkmımılr. fç'n mt1· dutun• da d t. rbal ı~ zm'~!J, rı, Gat '"k'zde. süva Her ilerleyen pi ı ıt ndan rcSrunea"kınk fortun 1aJ1 üı•· 

cO·dumuıd,, tfratla blrll~te o•bt· klildememt burada bitirip, hasu~t baya- A~drey hlılt.Jrtl yannıdın khnerirt vadeye C"ptıed•o biic1aı tdfcekler. K•- rinde topraoaa, ıorn l•rl•, t1treş•• uık 
111 

a bl 1lk • h ••mi ıt Terllmettedlr.' tlllllu reı y m, )tl·ü nu'.ul ~rka .. !yor, h'ç o!!nazJa blı alt kola, dütm•n fırka ı ııa gece ırmatı altındı, aralarında alçak 111le kaYI• at" 
~ r . J _ " J , ' tekerlek ÖR111in fldtyordQ. 6{rçerek: orma111n sel C be,hJrln"e i"Z en t klerJ daJaluyerda, 

S.• n bdfttu· uıde k•vtly la Dt vn Y t- Aadref yeal kumandana nam•ra - M•raık. ettim, yoldeı Klftkor: a dfQtııl bahir verdi. HüeOmu muvaff•kl BöUlt ku!llaadan, lr.ıp·d• bir •• 
ıt Ti a11ıl ollfutınu bllmlroram F.tkat Yerdi: akdlı H tltlı. Toplantıdan ıonra dınl .. ,. 1·~8,.4 .. ıcaba klnıd ı ? 11 ti ı dl '- ü 6 d d kt rt ~ ı J b •·11· 

1 
d 1 Hru && ~ " ı ye e ne c• eo rme .. 'f8 r şınanıa r ur u an ıonra ıı •11l •ıra eı.-

'~dfdtla a6t 1l•ytm 
1
11
1
1, bentm •bn •o.1' kilo ıtalttfn 1ınıqa feldf: Andrey blılkletfnl • umandanınkla.lıı c11t hattını keaebUmık itin kOprDyQ oow· dan meteorolçjl lıtaı1oaanı doıra ,a· 

11-mm JI vertc· m ey: erı a - Yoldıt kumandan, ııhh1ye btıye- aıruır• retlrerck: aıık lizınıdı. rfldll. 
m11alm1ıı:a J'1klık 'YI pilrQııb netlcıler ti beni f•zla Habl buldutu ıotn ..,,.,~ a - llor ne kada?> garlb ise d.,, ıoy- Oectt, hna gurubu tar11rılhına bir 1108• Hu iki .. ıtt• bir t-..ar .. rlha hafi 
.,...., d r. kıta1a rıtmttl tırelh edıyoıum. Oıarla le1lm: bına k1rtı b11110 duran nlu ta askeı t röıQld07en v • ç taurJar ıao 1n billttDI fGftderU11ordıa. 

s ııt•11 l•ted'f'.._ p7: dhlpllD v• bU· i belld ıhnum d, 1 tir. 1 ktad1 fadt&QrAıa V• ko.m.so~ollaııdır, bir motorılkltUt reer bir sad r•tadl. 'Arlca .. "fJr) 
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[}>ı ASA j j 
Yeni yeni sesleri] 

EN SON_ HABE R~ERD j Hitlerin doğduğu otel: 

Südet iti halledildi, M ~car akal
~ liyetJeri işi de bugünlerde mut-

Çekoslovakya 
Seferberliğe son verdi 

Pommer misafırhanesi 
.__ lıailc:diltccktir. Acaba ondan 
...,.. ne olıcak? 

~aba ıimdiden bu istifham ıi-

Doktorlar: " u çocuk 
yaşamaz,, diyorlardı 

.... ti brmalamağa haılamışbr. Mı- (B•#•rafı ı incide J<"raasada terhıa ~iat d ç k Hltl, r fklfrfar '128Ykflno ff!Jm~d D 
lap an •, daha e oılovakyadaki bulu•ıdrtn m·rıtaianın Mncr.r ordusn P4rlı, 7 - F, ~il adı ıtıl\ı a!lma 61'V t 15 maddeyi mııhtovt bfr pro::-ram 
~~aklar kurtulmadan bazı nüma-

1
tarn1mdr.!t f~~atı içti\ Po!~n1a bOkQ!!<I· alı. ruıı olan !htlyatlAr bJ ıy n o:ı h2· eşretmf tr. Bu prorumd şu ma."'dcl:r ll r yapalmıı ve bu ııümayişlerde tinin aı01ai.gr ... tirıl tıtemfıtlr. rf.ndıa te~amllc terhis ıdf!m ı ol.ea • 1' rdı. 

ıl~nyadaki Macar akalliyetleria- Parls ve J..ondrada memnuniyet lııdır. - A~m .. rı vnbdctlrıfn tcmh i. 
~de babıedilmiştir. P.rl•, 6 - Bcne,'.4 Vlllajl.Ivara- noktor HeDf'f Prat)llan ayrıldı - Ver ::ıy ve S•rıjsn!ll• IIIU?hede 

Slidet meselesinin ha1linden ıon- ne b'r ıurette lat1fası bnradr. ta); dfrl11 P,ağ, 7 - 1 utla e'ltrı c Jmhuırefal 1-srJııln l oenl "Dyeı 1ln edUın ıl. 
ta, l\Yrupa ıulbüniln timdilik kur· lı:arıı•anu ı >t r. 1 Doktor Bt•lf relikuUe ~lrUllte Pıal - Al~an \"ı.taı:.drı'ık huknkun yııl 
~~ . bT . F k t b d Londr a, 6 - Bütan lnrlll• r•••tr-, dta a1rılmı1br. DiZ Alman o'nuJıır nrl!mt"l. 
'tıQr ~·. ınaaa .ı mz. a a uıı an lcrl, Ben"•'jn fstlfasından b•y•canla - Devleıtı:ı ldutsl ve teşr'I nzlfı· 
~ •ıı ıçııı bu ınallcuıuz herhalde tıabsetmekte ve ç kier ı blrıda urua Çekoaloyakya yeni Hariciye Na'1rı brlndo ra'n11 Alınanların ko uJcxı sı 

lac:akbr. 11ıad ye ntşr·yi tta bnJur maktıdır•ar. Prı t. f - Ç~tos o••kya Hulciye - ŞlmdJld Hk"rt teıfkl it•n dııtıtıl 
•L-~acarların Romanyadaki Macar Bu lıtlfıd•!l ıonra dıht Ç1,1erfn h•r n•uretıoe tıyhı ıdılan Rlına eeflrı m111 ve ınlllt ordutıun kuruımau. 
~iyctlerinden bahsetmesi, Romen yerden müzehırtt ıört.celfnl yazmakta- S •~lkoHkl Romadan Pt• t ı gelmlı ve BArn11 Alwanlana mll111ct n ırk 
"-tbu·t d .. l d' · dırlar. burada bir hç aut tata.ılda. aonra entılan 6zcıi 1e biri ıcrck bll"ü~ Al 
ı:. • ını ıon erece .sınu en ırm1ş- B ıı ı 

H tler 1886 d11 d.t"u V8 nihayet Ado!I 
H llar d 1889 tfa düı:yayA fflat 

• . ~ 
Brm aulfa cırn r çebı:"Ji b'r ot ilca 

oda•a"ını do1a1ıyo•uı. Poııwır kerd 11&
rln misnflrbanıd. B ze refa~al den hhı
ın tçl kız no numna'ı odayı a~tı : 
. - l 1te Ad olf H tlsrfn dotduğıı oi11. 
bu" Sıdar, dodf, p ... troa.laı odıı.11 ;.yatı;ll• 
muh ıfaza atmlıler, yalnıx oda Utıtlnrc 
dta" f'lllf, anllica mer:ıkhları bnraıyt ıe· 
llru ıııt o:ı iyi pımı. kaz nacak. 

~"'akır•ne C:ö;enro't bir o:b, g tı 
blr karyola, ufak b!r mae:ı, üp fsiemll, 
ufak b'r doTap ve b!r lev~bu .•. .... Bu t-1 bül" t .l! 1 G·zete fd,.rebanelerl b•rrftn halk ., De r tafıtlr. m nyıuıın teşekl:Ql ttmesl ( BüyU'c A·· 

lı gaze CJer asa en wyor ar t • d - d 1 , mınyacC~n k t ç k ı * 'I: aıııın an ro• ertıen bin erce ın~ktup- Çekoslovakyan•n dahili idaresi • · ma ll'l e Oi ov»kyaja inil· • • 
" • . lar a1nıaktıdırl11r. Hıslk bu m~ktupla· de(ll~tyor al edon v Almınt.rJa mu~ Qıı ol:;ın Httlerin nneıt lauı:ı b:r kadındı. 

'tti . Umumı harpten sonra ılhak nnda ç.,.ıt büı Q ııetln• Ja•dım rdllme· Pue 7 _ 
8

. kQ Bob( myıs lilı Almıuıyatmı Avuıtur1a Ue llt>le ilk iki çtıcnğu do~drı t u !Or.rı, 
İP.J• arazideki azlıkları huduttan ılnl n 1 rlllz bül u 11Plin'n a; iı:!r-n ıc luJ baıık~uhftl.!a ~ız:~ t::~:·:::,.~:: bhl&$mııslnden Tücude g-elebll,cek bü· çok Hlt düşmOşttı Ocun fç'n ıe" ç ·.,a. 
~•lce alan Romanya, Çekoslovak- len mbabaretJ eı\ıremcmu1nl latı- Hfıo s ovalı,ayı ld A ~ k " 1fik Alınao eradıldır) şır!11 oldü. Son çoı:uju A':lo f doQdu· u 
1'41,•-· · . . . . me\tedlrıer. are 1 "' c · muat - MCs! m'eke fstll."o:us. ıaroao ço't zayifU Doktorlar n~vzatın 
L. lll ge1 gın vaı.ıyctin kendı hu- arkıd f arının laTmlerfnl teıb t eılerek ~ ~•tına da ıirayet etmesinden kork· Otoı·Uer devl11tler'n de t~ırlkl bQt. ü D\l\tt bUdhH·el:. tir. HlU rlı.i 1>ro:ramının esas maddele· nşayabllecftflni pek. t Jb in tml7orb r. 
~•t1ıt mesaı~ı hlzım 

8 
k 

1 
d r1 bonJardı. O uınst mlok:e metallbl milı 

11 

Ya\runuo clferfeıl zeff, buoa ook liı· 
Aı • Londra 7 - Baı••kıl ç .. mı>erll"D oru ·apc: ır. M nk,!1_1 vo r•yr• toue hcp•fnl bs~ıudı. Z ı~[ fnktl!'p a bl ı.!mam ttmek IAıım·ı. D 1or ardı. 
"111:& k • f ı· ı ' ~ ' menkul kır · t'• r o " ı .ı ı ı h d • ~ n as eu ormaııoıll P ıst e- an:n tıımarı sında teyanatta buluna ı • " r Dut', f t. tı ud· ııir iki nokteyı daha hallet tikten sonra, Baba11 mütevekkil bir adamdı 1 
"" d · I 1 • • i hır t~iblt edl b·cry~ k "d ı ıı. ı ı iL ın a gıı enen er revızıyon ı· r.dr beyr.elmllel ıu h ko1>fe1an11nın •o ı ı • eır mulıme a e.t ı ar mevkf!ne relirken V1de1tlji ber •Ben elimden ıeJdıtf kadı 0I1urıla > . 

"JOtL Bl dd k .. -k d ' y~rıı' uı ıtıe tıdıil!lr,,.·1r .. 1 1 ti f buJ ı...,-... r. e e uç.u antant '!V· ın:ıı;ı lstı-kll'rlno cev•p ot arık, Ot,,rlter 
1 

"' fuf JC? ne ge rm O uaıca\: tır. ••yacatım, Allahın ıfrıanctlle r ı J•t!fk, 
ı:._~i arasında imza edilen mukave· duh t1c?hı de teşriki aıe,alıl olmadıa \ek ordusuda terhis t>dlli)·or Alıııacy.1 bfr tsk devlet olarak vab hic: btr ıey o~mayacat, k6y gfdecı ğl , 
~ henüz mürekkebi bile laJruma· VBP''aca~ oltn ~öylll bir top'ant•dan Pı•t, 7 - Ç H 0 .ak btıaO ati d•tlnl kD!mu tu•. VcrS&y mushedcsl yır Adolfcutumıı t11e ant yedi frlm, IDHI 
t'br. Halbuki Bur!apqtede mani· fa ~a huıt ol~oy•c·~ırı beyan eto-htli'. a 1 rbtrlttt:s t.~tu-. rtn rl1mn !n bırar hlmıştu. Tshudll t mcmitkctten kotnl· hava alır rellı'rl .. Orada &r.cı'a\ JIP _ 
~taıyo J tl in d Alam lmnarasa hü&.fl.mete IUnıad ·uımlş ir Pe ıu.ı 1 1 rnu~tar. Devletin ldarad 18 tt'ırll vnıft' rım, J&•iu:nu bal il besi ıfm .• Daedl. 
~ n ar yap ıyor, ıa r ayan beyan dll . "' ,,·r.1f tcrli•ı edf'· feri '1 tnız Almaoları vcrllmtıtlr. Mıl t K(ara da miltedeyyln tdr, Adoiti 
L ~ •• &ealeri duyuluyor. Bize bu mani· '•tir D I· ıJı-ri d• }'..!'J ~ y&n.ş te.rhil ordu botun dQny;ıyı tehdit ed•••'" bal· ( ı . ._~, 

1 
h. b' . L..,ndu, 7 - Avım kaıma,.11uub d ... ._.. ~ ma,yuel) e nuretnılştf. Yıı"u\u, re· 

!\ Yoo ar ıç ır tesır etmez. hfi~ ü nf!ftı tıtmad t'krbl reve liourık, ' llre~klua r tr•lm!aUr. Ş met de Çek moırılcıl bılle • f Jeli eku•urdu, Adolf'ta aJ<t ğı ter-
tl...1 ·011lanyadaki Macar akaUiyetle- 144 ·cuh ı f rey~ ka , 1 336 reJ!• hii Bu ar.un~ ıa bıkı .. 15 Hubirıa N•:ıu ''Hnafı bufal'.'ııcıktır. tıfye ııeıie~ılndıı ço't müt denin blr 
~ bahsedilmesine bile tahammü- 'um te) ıtlmad tı~yan edllmlftır munur t. il tş ı . Bütün bu iılerl yıopan acaba ldm ıenç o'uak Jellı:ıfş•I. 
t..a.~ yoktur. Çiln~n Macarların is· __ _ _ dlrı n aıl yetJımııtı:? Hiılo:, dokuz y11ı•ı:a krıdar babr.~ı· 
~ reviıiyon bil tün ıarlııa düt· 1 J I -. • nm bu!uudu~u kOydo derbrd sr bir bıt· 
~i dtmektir. Böyle bir revwyon rr ahranda yeni 1 Alman iktisat Broıııu · nm. ı:ın yan, ~ar ve motınneç vat l'IÇlrdl Nib~yet l:ö7l H.U aolat· 

•ıap, 1nüvaıeneaini bozar. * )kalıb, GoUk. mlmarJı1 ile Afmanyuı masının fayd dı o!mayncatıııı ıo·do ıu 
'- k fabrı· kal arın 1\1a.,ırr AvualUI)'•dz.n ayıran b1r Nnn ÇJ kaıaba ve U11ge yo•lıtdıl r, 01adan Vyana ka· 
~ e et vrrıin, Macariıtanda ~ J y j M « a.ıdır. domeslne reldf, Ve nlh !fit para!lz A· 

'd Jonun umumilestirilmesini arzu ku nehri ci .. U elbf ar 8 ,, on on ü ıarak reaamlıea ve nıkııtıa.:ı bqledı. 
~ltr ıimdilik pek azdırlar. Bir İnşası bitiyor bonkalarımızda 1rYndekt de lr köprnno.u yare ı A\ arı· Uaıumt harpta oç ere _ r ı nrı. 
'-.' daha ıöyJiyeliın lıi, reviziyon > "J•, rarı·ı da eni A•uııturya1a alt Alman ordusuna gedJ il o.aut t:lr· 
~ tk Avrupa harbi demekti ... iste- . A kua, 7 - Ş hri~1ıdıııı m adır ıd • m ~ti. Bir ddıııınd!a rufyttlnl k ybeUi. 
"el tr, ııuou biliyorlar. Fakat hazır- fsfahando Ş~hinşahıu hır lbuluaı.n Alm~rı fk•ıut Nıızırı D~kto Hftı r •MOc. d ı m .. lıim11 "• rtrıdP Ve aıu:ı:t h·st"r.e'.! s:-Oz:ı rJnf açt , za. 
tLı~~lın ttcavn.leri bir hakka istinat heyks-Ii rekzedilccek Fuı lt .bos-ürı O~l"drn ~'fV~J. Ca bnıi dotduğnm D:tımhket b"kkında f61le ya· ınan cmnmr harbırt A m 11yanın baı • 

1~\(ll'lla 1' b • B y t Bı'?k•ıır ı. Z r ~t !$ı:::\: gıı;ı, some . ı.ıyur: .. ı•llıd ği felltctı ötrendl. 
"h· e için uı:ıu istıyorlar. u yo- Tıh·ın,,~n yazılıyor. Traı:slt 1 a11I· b• h v te &tık 111 •~Ji.'lrftt tES"ıf tir. 11 G~uı btr ttaudüf eıed neticeıi B• aıılar fçl,,, Hıtlır deı' I: 
'iıç bir kimsel'İD teve.uül etme- yen demlryolueuıı bltmest mO.rasebettyle R f ilt .,. O 1 T ,. ll ~n&uda dotdnm. Bu.r. u iki Almen « A.nn mfn l>lQıntın1e r "''llwan r6a-

liııt11d ._..,, az ~mny Eost Uiın , ı ı· 1 1 h d • ı-J.t r. • •cae~ t hn-.nmdırlan S M.l. Şablnıab fü• f,metpqıı •ı mekttb'nf f m El tıı. n n u ndun~ndır. Tarih biat lerlm, Bir dt" vorıay mnıh:deslnln laıu· 
~ L •rlcut Avrupa ya 11bıp olanla- p blovlye t<ıbıll ttlirıtiarı ıo.odormlı· rn ftlr. t;u iki mlılel..ı blrbtrfn~ kımıt 1111 rOs· htnd ll'flnadı •4'11!~1 .. 
~ QQlldını sonraki niyetlerini berkts teıdir. --- tertcek: ve Buoaa bn kuıfm!.nın mer· Harp!•• ıoımt H tler Mün•btt cter-
t+/Ot. Öyle ki Pcıtede muhtelif Traoılt l·ın'ynln ıtmıl vn cenup Tı aky8da hafriyat r •t olaca tır. • berd r bir hsyat Y tıyordu O eıaıdı 
._ •tetbaneler önünde tezahürat ya· k•ımı~ıo blrlrıtıtl nokt•JJ trş'dl rd~n 1'l1rt: tı11h ~ımıco tuafı~dao V 

28
. Hit'cr An .. tblu~~nı yıaııt A°l z.amav, gl.ıit t uru"m! blr 8) ~I fırkcdaıı 'ant 

~~tın bayalita kıp lmamalan li- ~S:ftd ç fme) adh yeıfD S 6.1. Vel•ahdıa "• hdtf1ct y~ptumaktA ohn höynktor· Brahaudan Avustur)' ya ~lrm'ıt r. cdi'cn e bir brr~nedc fçhmıı d D bu 
~t. R-vu:· 'ıyon yapılmayac"'gv l g·ıbı", nlıuhıı H Mııu kralıa•n hemılnıl FeY d b1 1 d H.tı !'I b .. h ıına rkııttaı ı den rıri ~a lltib

11

k cttJ. 
'"l>ılıaa " • l hl b t en r ıı o Mılait o •oDrı blrıncl Ht'8 b1r gOa:ırük enrnru olM Sıınıh't r. Ve Bug. ıı t nttttt ı!finJ&ya c;ı u'u a-üı::-
ıı... •ıına da imkio yoktur. Avro· ziya lımi"e çavrl a:ealnl Şa 011 tm"e alt V! tashn y11pllmıf bir mezar od111111a L'nz cı9, rmda bfr kövds oıurmutıdır ittr l''ç1"\erı Alm?.n A~ıı::~ kUJntıı tıaa 
·~il • • • . • miş ve S.M Blrlıc1 Faruk buııu haber ti J \' \h emaıyeli .ile .•ü.nzenettnı alır almaz l"lrra.flıa te"kkürde buton ' 11 attmıı'n. S/O sıelre boyanda \'8 Buglio Adl.,f'un bl)b&aı haktınd• fO • lc:rctım 1 tulf budur. 
~f •Fıza ve temın vıızıfe11le müktl- ıanıtur. 3•15 m~tr• onlude, 2,65 metre :yGbetU- •iiaı ti verc:;abtedfr: 

~
1 ~ılDI•• t 't d'f b. .. ti· de olaıı bu oda fçmd~, b'~tn yıpıl· - Aloıı (H tlerln b!lbıa nan tımi) 

'L! ... , upı e ı en il' p an t anda m•ırut11ot lllnının S3 tınctl 'I. "'Ilı k A d aı,, vt Oı rlnı:fe Fresk teıılrıattı bir vazlfed çok tart hfr ad1ı1mdı, ıaubılllli 
'ıt, ce, meı ezl vrupa an sonra yılı kuılu'aomııt r. ıihıl bulu'! .. a~t'l!. 4tlfll h'ç förfill'2tmlştfr. Fakat •zılftd• 
~ •• ~ıaa Şarka ve ondan sonra da Tabrandı cam v• •'•' fabrlkamıın Lüt.idın ıç·nd•\ 1 OltJm, Mtladdan iert ol•o bu ııdam rvlı:ıde de yumuf~k, 

'ft e geleceaini aolamışbr.» lnsaatı Ueılemtdıtjlldlr. Üç aya kadar b
1
1 ,,nra blılrcl ., rda Vize~a Roata fmpa· 1af•teth bJr aile r.ıbl fdl. 

ı .. d O•en gazetelerinin bu neıriya- ıtıiıe~•ktir. Mdkfneler g~lımlt ve yer•· 1 k umanlar Adlof'ua lt\Hslle ev-~ a.. 1 t 'atorlnAanı~n fda:. ıl aıtında yı4"yıı 11 
dll:'-q ıoııra inıan gayri ihtiyar·ı cine konmeta baş attmış r. .. ıı d b ı · ltomit obak.tıın me:nrıun olmımıe.tr. si ı"'ftl aW l!r ~l'J lJfll lll o:duğı. tabatln e~fl. 1 

• 

~llceye varıyor. Hldiselerin birbir- Iraa pıtro1larunn 1937 seaul •nt ekt•d r 'A o zam na b~ır ismi A•o\s olan bu 
!it...~ lcovaladıiı ıu günlerde Südet ayı lstıb•alAh 8H~R6i ton TO lbrı9 olu· lal hda fetkallıJ& thtım•'1etl ha- tdam o dakikada fı1mh1I hybetmtı ve 
~~ita· d · b nıın mlkta• ti58,7ol ton ika• bu Jıl LJ· - l' 1 Hitlır lak bını ar.cali: hu evleamedeıı '1 ı/ıı rn ıonra, aca a ortaya nl •"d' \.121,754 ton fı'\bnl olunmuı ıı iUm 1 •~:o ar. b!r kıh~, ü~ kaı,a, bir torıra nlan:tı 

ır d•va abllcak? fe 90t,594 ton lbreo edllaıtıtfr. lran1n z rhh 0'biıi!l elmcıı,. kadn eıbıe pık u Beıı AloYı Sehoklburgeı'den kDçük 
h - 1 raat'anmış ol11n l;Jr mH\e ,. haJlua 
l''~i l k . . b' mubtehf yerlerinde JApılaıı bir çok ıl o 1!duğa111 için onuıı a~bremly Ur.o pek 

v S Oni{resının ır ları4an biti de T,branda yaoılıuıtar .ki alt n Bl•uu yapraklarla 9~1çev,ı nmle tokuta:am ıt m. Fakat Klara Alolı ilt 
a k8f3fl ÜJilklQkçe ~e Htf t•rıibat ıtıbarlle dlln· ili? çellir, fkl eltua ytnük bnJuamvı,tur •Vlcndlklen SJnra ke)'flnfn kaçttt nı, ne 
~ :ıııaa, '1 _ Fastıt kourras\ ltalyula- yada e aaıloe H tesadüf olcnor. Bu kıJm•tll euıl•r ıanrılllar fçlado fs. ,es.inin ka)'bı>ldutanu bıp=mıı rörilycn· 
>,,,\t ırktan olaıayanlarlı evlenmelerini Bender p ble~lde bir darQteytan yı· caobul mü111luine sröndfttllm'ıtlr. tnk. 

3
1 
'tııfş lr. pılm•khdır. lfte bu müeP1esade a:yrıcıı M •su od11ao:a ıot Fıeıık trıylnatb Alo':ıı: tahaDt dllerelr, bayıtını rebal 

•'bi 'll ve uke•ler Atf arktan olıa müz k fç 'n huıust bir unat 1tıeuda reli .,. tabatu dö t kOıt tutlalarla <'Oteildlr 'lir vıdıya ı~vkelmtk istiyordu. Halt>ukı 
~ ~ -.oebth~rıe BVIFnmek lçlo Dıhiıl· rlltcekUr, Eı•rl•r İstanbul •Dıulnd• reatoruyor 1tr .. tÖplantıda-Hltıttin annesi nıaa. Klıu 
~tl~tır,.tınden m~sude almık mcc· Hımdanda bir mllJon-metre muMb· yaJ ı1arak huıuat ıurett• a7nen mubafan Po~ıı ile t1Dı1•ı. B •ılt bir köyUl kız• O· 

Mareşal Averesko 
vefat etti 

Bükrtf. 6 - Martşıl Averesko ·~ 
fılt etmfıtlr. Maupls mJllr cezıne ha· 
~ırlıınm•ı ve hbulu bir top arabasına 
konnak, büvQk bir Of.maat l rafından 
ebı:dt mııUenloo tıtötürülmrıotllr. 

Valansiya bombardınıan 
edildi 

V11lanEiya, 6 - hk. de.fa o\ıırak 
dır an tayyareltrl don g•ctı ş•.bıi 
b~mbardım:m etmfı'erdlr. Tuyy ret r 
1ebre bir çok b.>mbn atm•tl• tdır. 'Bonı
billerdaa bir kıımı llmarıa dilı llıtür. 
Tav1art1cr l:o~bardtmına llr.I def" td:· 
r rlamııl.ardu. Tııyyareh~r dart lov 
lannın 11ddetlı ateel k11 ş s nda çek ı~ 
lll'le mrcbur olmuıtardtr. 

l ••ltndedtr 1 Ki l f , L fi • • er. bal bir ıaba üıır1rd~ bavat poıta ıo•r «tıl cekllr. ıa" ara, A o ı 1n vaa.ur haliol, ıtn 
Rıtız hav~ cı ları Parise aeuom laıa11na karsr verUmtotlr. Açıla" lk'ncl höyüite, bir kı .. m tı ııılı'ıtını ındl H arala•ında bO.yO~ - ---------

gidiyor faf,hrınd" belediye tl!rafıncla S M.I ·ık kadın• alt Yo turladaa :r•pılaıı [jb "'f faıkı olduta belde Alo'ala vdf. Bn B:rzurutn fstantıu. Otclı 
~t,lo..tı du, 7 - lnr Us hava ~uv.atıırl SQhtrşahın bı7kelt Jıptmlaca~ tır. onara rulnn ı1hr. ıtn rer9 ·tte bP-•lt kıı•ar rtbf o da ani ~1Üst Cİfl 
~t • r~ç.u Haztrenda Fran11s hava· Hoy ve M~rıgs t•blrlerlnde ~INr Ü;Onçü hO• ükte hökömd111a atın' ~ '>r~a dQş)QDO idi. Onun l9ln Alo'ı.'n 
~,1'1 ıı loglltereye yaptıktan aeyabah baıtanc ln111ıııa bati ar mar tız .. rcdlr. ·it oldutıı tahmin ermen 'H ı-esif bi '"''- reden ayrıl'!1tu.ına rnıı olmadı. Aloh 
P. tt ıçllr cil dslı e\·,eı bordu 8'.flnct karııı 

U111
4
.,
1 
~ık makııadlle btr kısım tayyare lran yollar nezareti deuılr 1otu rrn d\ ta'IHıka!'yle ör'Ü1tl bir mezrda ke· 11~ ismi Anca G oaıl. Hoyer, lkll'ci k•· T •• mfı, Ucuı:, E;ı-nly .. U. Y\l bt\ · 

~ tiy le ÖnQmfiıdilkl P~zar ıilı..tl Pa· b h1111ıe1 V!I 'öp D mObt1ııdfal olarak J,.. nh ter Tıe at f ğeıf parçafart b •lu11muı ıınnn Is .t F ranzieko Melıghbcraar tün kon'füCi h!'hılli . 
ltfflt 1 du.d.Jenlfr. vfç,e tabaaanıdaa Mösyö (Elana Nart) 111 tut. içtinotisü do Kl:.ro Po':\. EY!enmck Jçtı Ç 1 "' K hvo l,S knru • T.e~ıı oay 

~ Belgrat fuarı httbdamına kcrcr vererek ~uk?vı'e J•P· Aık~oıoı Arif Miıtldln baıhu'ıtı •vrai. tıun.hıı rtti\~:erf zama~ Klllrrı'nır '" ka • 0 3 } .. ~o iu:. 
'-ı,11 1rtat, 6 - A11a KraHçe horan mış vo nıecHı tenf ndan da tanlp •dll· •ltıada buiuoın hey.at mıı11( merieı 11\t. blbHnun YohaoQ. P,,.Q~ıiofn dg Yohınoı Yat hi: ·t;;~ ! .... 20 t .Uflur. 
~t, '•~oaal Be1ırat fııaraDın Ç .cu< ın'ıUr. Ayr.t zıımımdll yine •1nl ·brar.ıia 1 ti Vla~dn. t:.r:hl !rel,al~ıl ~! ı:ıdakl m,ı r oldaıl-U a bışıldı ve Hı~ler Jami d• Er:wrum Kiiltü1 paıA :çiucle 
h,.,:• ıırrtılnl gu..,fı ve bfttü 1 müb huın buhıa1n lsveç t.-baaıından ÇGmlek~, tıpeılı temeıkh ıttlrmtkt• bu ıllıyı bo IUl'etlo sfrdl. A 'ola'Jn bu lstanbal Oteli 
~ı.,, •1n •fh ali~• ll• tetülıt M51l6 (8'1nıl K.lklbı) 1D k.ot-,rab da cUr . tadlvao •abı-llG üo evlıdı oldu. (Na. 5) 

' 7eall&am1'Ur· •Bcllrae eoı&uı• QU.tav Wtleı 1886 clt dofda. tato -,----~----

K c nal Alu;'lar 

~- - - --



Nazi iy d 2. SY.. J. Taburu satın 
alma komisyonundan: 

1 - Nf ly d bl4hın•!.1 2 SY. J. T b ra t va hıyvaa!uı ın 1 • 10 - 931 
dan l • 10 . 939 t;t•fhtn k~dııır Mr atıstU Ib•Jyaeı fç!ıı aı ~ıdn cfns ve mlkt.rı 

l'lth 16 kal.• r.~ut 25 9 938 ı rfl f •eti "" TFfl01 k ıltrr.t!ltır 15 ve kaprılı 1 

ı~1t ı:suU c ' iltmdc.ı. tt ııbı 17 g~s [ Ot\ l ksl il!l y& "tç.-.,u1muş'u r. 
2 - 'l'«!Hs;I r tır~~ 1 şu!mmı(' J r n! MM iyede bulul'nn 2 .v. J 1'.~ •11 ~u t a 

h~ im» iıo~!syorıı~n · p~r il• 1 tı<y·uilS• J~r 
a - .~~ii'ı: e~s'h i.-rl'\ Uıı.l Hl f O 9 fö t • rl!ı l t • ~ 1il' e.ltJ ı P • n . ' '"g ll 

nf .. i !'I ıfar. 17 ..-11: ~il l\f l! t;f ıt~ı r us· lH5 r-lrı;lit ı ~ ,.,,,'"" ~'ı"l.>t • ~ lJrıu1' 
t2 10-9· 8 Çın ~ • th ~ııat 11 ıl " ıın~·ı,, \ ıll'11 •r ı ilf•'' O :ll tıı;: 1 ı ,h 
.. } olun ıhJO!C .ı a t 16 -! o hla~lj•n Hı·de· iri Ilı rn ;..ı ·~N· ;i'}!'f Q ···t·•H':lit 

r'1hlJ::' ~ Qıut ınlsttt :J~ır • !'' d t '}IJ"uJI ~ r-.ı ıri tı: f ffi<i • ırtı lt' 01 13 U af rd . V pt'ı· 

! r. 

ti · - Ger ı:. ı:p-.h v~ 
v. Sab o tabUI t~oidfr. 

ık t \lt 

h ki' · 

~ ~Q uluı cı ekbm yıtlnıı Un. 

1 - lhaie er Niza ly kaı. ay okiltidtlının ıdltmd;.n so ı· • tl'r. lf. 
- TaUplerder.ı erıa 11Gnıoaelttrfnl r mei: ve rkıılltv. , h kkında drh~ fa1-
Umı almak lıttyt ı rl her ı JJsııııfyed • 2 SY. J. •re.buru ı·tm •lau 

• ~lrıu:ut ı...seled ilin olun1t·. (.No. 78) 4 -.t.'":--
~ fsı U e Munt~aı Et Uh.1c Erzalou cfnal-:-

ID'o 
GOOOO 
20000 
19000 
6000 
4000 
0000 
3000 
:.ıo~o 

1000 
100{) 
ıooo 

200000 
3000 

200000 
150000 
200000 

• ... ..... •'M"lw'• .............. 

Lfr 
lf 200 
4000 
30''0 
750 

1201 
1000 

600 

400 
aoo 
550 

1400 
,00 

uooo 
woo 

10000 

um.lut usul 
L'ra 
765 
soo 
225 
S7 
90 
76 
4S 
?:J 
so 
23 
42 

106 
ll 

10l'i0 
67S 
750 

•p1h Jatf 
çıx et lltm 

,. 
• 
• 
• 
• 
• 

"' 

• 
p:rlı 1 rt 

• .. 
,.. 

Erzurum L . Amirli ... i sahn alına 

U! 
Et 
Yal 
Bu1fttr 
Plrlnç 
J'aqulftl 
Me.,efmek 
Nohut 
Ş ket 
Oıtım 

ahan 
Od 

Komisyonund n: 
· k.IJ! U. 15000 kilo A; ıbut ha ah a khı. T 

1276 lir ·o Dk matı QS Ura 62 taıuıw. 
2 - No ut evı lfi ıart l1lll lada J mllclır. Tcıtlm y rl zal' mda lt.t mn 

" 

80 

DOGlJ 

ür ri/e 1ş ankası 

1938 

lOÇO c 1 tES PL R 
1 wlye lA ı 

P.d ' 1000 Uralık - 000 Ur . 

• v 
.. 250 
.. . 1 

, I". 

• 5e 
• ıs 

ILA. 
ı bıo! ehH 'e 
7 :» • 

' .. . 
" 
• 

• 

» 4000 
.. 000 

• 76 • 

• . .tOOO 
• 

--: 

TARIFE 1 

.. 

• 
• 
• 

ru-

.!i :. 
fi lt 

H )p 

150 .,. 
2 • 
25 ... 

00 • 

• 

. z·RAAT BANKASI 

PAR.A BIRıİ KT.IREN'LERElr. 
28.800 7LIRA iKRAMiYE 

VE.RECEK 
~lran B aralı ., llıbartız tannııf lplUt!lda• - .. 

et• ' klleoıık l;crı tı. qafld&f pJU' 

4 A t,000 Hıal.D •• ooo tJn 

• lSOO • 2,000 . 
' ızso • ı,ooo • 

100 ·,, 
• 

• 6,000 • 
• '° ,,800 • 

l • ıu • 1,200 • 

E ·zuru Le. Am. Sa. Al. Ko isyenund!!! 
l - Garı f~:>nun lbt y oı lçtıı açık cksi!tıs:ı il l2000 kUo çeklrdcıt~iı 

0.ıi\m lm .. caktır. 
2 - T .. b ınln htıı!("lf 3"20 Ura n ilk te l 

nlrlltl banmr. Şartname urumda Lıvaum laılrllğl tm a ısında &örü · ı ı~ r 6 - E l tme .l 2'l 10 938 Ç ~rı mb srDLQ t 11 d En'IU'Utıda L'f. , 
i6 ... 

8 - Ek • S 10 t38 Cmaart 1 pal 11at 11 tlı Erıuıumd 
o•lıyonuuda 7aptlıcıkhr. 

lldlıf r. D lllDb U 
oba alma rlf• tat lk edJfü. 

n uıt lA· l i &"t n muıuda ynpıı k.tır. (rlfl• 

1 
4 - Şaıtotım al l eörmek lı•eyen\ r h~r itl" komlsyont mllrıcaat •dıbll _, 
5 - lsh. k U r lbaı gün ve uattnda hl&. t ı:mlrıat makbaılann ve kaJIUo 

4 - ilk teminatı Dlıle ıeaı YI ıt1ab du bir eaat ınol muheaebcclhl• 
m. aukul11ııd• ıatınlmuı lbı•dlr. ( Mo. 56 ) 4 -8 

ErzurJJm Öğretmen okulu 
Direktörlüğünden: 

L'11 n ôaretmea enUan11ıa bir •aıllk ytpeell ckatıtmeye koanlmuı lae 
41 baalartlıa Sıtar vı Koymı eti, ude1ıı, Plrlof, Nıkaraa, ç .. ,, Şe\'ar, kuru fa· 
aulfa, Yumurta, Zeytlo ye uytia J•l•D• lıtek11 bulD.Uladıt adarı 4 · 10 038 den 
ltibarca bir laafta middatlı eklUtm•J• kor.ıulmuttur. 

laalo rüatl tO 10 938 P•uftell 1Gnl saat U d•dl:. ltteklUtrln ıutl•rı anla
-- tllre ötretaaea okahma bq Yuraıalan ve lhal11• tıtlrak etmek hteyenlcrde 
tmlnat ft Ucuei be'roılı Kültiı m,ekt6rUllbe muracaotlan Hin olunur. 

(No. 78) 2-2 
---------·~------..-.. ....... __ _._.. ________ .._.. ____________ .........,_. 

Erzuıum Vakıflar 
Tahmin bedıli 

L, ~· 
Teaidab 

•uvakkatesl 
L K 

müdürlüğünden : 
mevkii No. elaıl 

t ff b!t lsll emtctt,gl vcı:ılkaları oııı1syon baıtcaıılftına lbraır etmeye meeburdorlar. ı 
faılullo Almır. _ _ ( No. 87J ~ / 

Kır zıh il 

.ld"9 d llıtlna ). u -kDtBJlak lia· 

rete tabidir. 

ooeu Abona tarifesi 
8 ~ uıı 12 Ura 
Alb aJlıit 1 • 
\Jt r..ylıfl • • 
l!f •Jlılı ' 1.50 » 

ECNEBİ MEMLELEKETLER iÇiN 
Saaalifi ı H lJı;ı 
Aiti a1lı11 : H • 

Hususi il nlar için ayrı 
tarife tbikedilir. 

D. D. Yolları 10 cu 
İşletme Müdürlüğünden: 

Erzurum Lv. Amirliği Satın Almasından 
1 - Gaın1ıoııun thtly oı ıoı.a a11ık ekılltme ll• 16591) kllo kura IOf_. a'll" 

caktır. 

2 - Tahm•n bede'I 93~ lira ve fit hmfıtah 70 llaa tO kuruetur. 1 ,aııt 3 - Ek.1iltme•i 25 - 10 ~ 938 aalı ıünü aaat 11 do Erzwumda Lv. A• 
satın almws nda yıpılacaltbr. , 

4 - Ş lftnam,sinl rör•ek isteyenler hqr fÜU koaıfsya•a m1lracaat ectebl ,-
5 - lst kUler ihale rıın Te 81\ • tı,da ilk t •mlnat makbuı:aııaı .. •••'' .... • 

~111~~t-~-~ı_v~~lka~~~:n1ıy~~~a.ul ığı~~~~·~~:'~ı:r~~ 
Erzurum Vilayet Daimi E:ncümenindeP ,;-
Z'lhravıye ha-tanealrln hlr sen111ltk lııte veaafr ıhtıy • cı otan 300 kiiO dl~ JI' 

mek, 100 kilo erfmls yağ, 300 ki o D y·rbakır piri et, 100 kılo •akaroa, ıo ~ 
lo O"ü u, l'iO kilo Ayvaıak: sllbuou, 200 kilo D yarbalttr bu'l'vra, 250 k110 ıtl' 
f•}uıva, 15 kl'o Çav, SUO ktlo Ş ker, 200 kilo t,.z, namı ~000 a•r•r• 60t O ~ 
ekm,k, aıaml 35110 aııarl 80(10 ldo aıtır etı, 19 9 93~ ~QnGadea ltltıar•D ı5 ıl"' 
müadetle BÇIK ek.sı tmeye konulmuı ve gazete lled6 dOrt de'a illi\ edJIJDff o ut 

ldaremlzhı 7ll0 ton mah 'llkatlık çanı odu tu baldo lh!tleslno talip bulonmad t ı-.dan butlana lbal4'ıl 5 lO 938 rnoilodl: ,, . 
.fO 1 IMmlııb pl aı.met 426-68 araa nun ihtiyacı kapalızaduau ILıksf.tmeye oaren on rü:ı daha uzatılm•ı'ır. V 1 bunun lbd11t 17·10·988 pazıuted ıOO 
50 1 71 • i26-7& • konulmuıtur. M11bam en bo"•• 5~50 Ura- at 16 da vtllyet dalmt enc1l:nenlnde 7apılııcıktır. 

0
; 

ISO ti • 255-72 fnru• dar. Muvakkat teminat 393 75 ılradır . M11vakkat t .. ınfnatı 126 liradır, Seraltl anlamak llte71n talfplı•I• eıtCJ 
45 ı IO • 214-74 araa . & ılıtme 11 10 38 tarlhine miisaıilf aa!ı ır.alemlne mUracut ctıııel rf, ( No. ~ 

100 7 50 • 204-76 • rtınti ıuıt 15 d• Erıurumda Gölbıış111dıı 

~9 ' Si • 214-65 Dlltkh [ııetme müaürlOZii btoaıında yapılacai: Erzurum vilayet daimi encümeninden 
.SO a 7S • 841--59 arsa br. Tcskllf mektupları muayyen rün n ~ 
.50 1 75 • ı42-67-69-71 • saatta komisyon reiılltlne verilmlı im Ao k ekıtltmeye konulan vlltyet otomobili fçla alınıcak 182 teneke ·-' 

3SO 21 ••Yrlf ata 2 Zl-49 hane lunacaktır. Bu tıı alt ıaı tnameler Enu· ·tart beıız'nln ihale srü n olın 4-10· 938 ıa'ı flhıQ ta'fbl butunmadıtınd D ''~~!" 
ıOO 7 IO uabklrllf 199 -95 dDktla rumda komlıyondan Sarık.amıt ve Kım .,e eksiltme kanununun 43 cQ maddd•l muclbttıce ihale mQttdett S ıo 988 t• t' 
100 7 10 . • '' 1-97 dülkla lat11yon t~fılıılertnden parasız olara~ ten itibaren on rtto dıht uzatılmıştır. Burun lba\r•I 17 10 9lS Paıart.-ıt sl1 d'' 

Y'a~anda bllmla bedelleri, •nkll 1'I aamaıalan ynıb v•kıf yerlerin mlilkl· alımr. lsrekıfterlıı bııllJ rttn ve aaau, t 16 da viılyet dahlll enea 11eniade yap.lacaktır, Muvakkat teınlaatı •S o;., 
ntl llbl•e1tıodu arbimava takanldl. 10- T. ıvftl 988 Pazutul anrıd uıt 011 k:lnunt •estkaıad!e blrllkt~ lromls1onı Ş raltt anlamak fateyea tallplerfa enciimen kalemiao mlrıcaat etmaJ..t. (M/ 
Ci"'4ı vakıflar ldaıetbule lbalelerl rapıla«:QbJ'. Taliplerin mirac,.atları U4n olunur. mllracaatları ilh olunur. (No.7•) t-4 --------· --------------------

-~ ·-, --~~·~--~--~~~ı -~~~-~~-A·-~-~~~-~-~-·- -~- -~ ~nurumviliycld~miencü~~~de~ 
lrmıtml Vll17.e lıfatbaaıında DİŞ TABİBİ Pasinler kuuında haınıt ldtrenfn ıahs'yett ma"Hlyeal namına ta,u,a ; 

.. ----- '' SDrbaban k6vünde Mana1tır nkfından (000 lira muhaınmea bedelli blll ' 
.. f)tk. Dlı'Tar .,.. m-ua.ıan. De!ter, Jl'atura, •allu, Cenel' Halit Tüzmen lÜnılnk arıazl l•e s~ klı dönDmden lba:ret b!r çayına 5-10 938 rtınQnd•• iti..,,., 
&ut-wlalt, A•el• kara•I, S'Tnkllalemleri, Mubuebel Buut71 Y~ru kapa öpetmen okulu k.ııroınn · l5 srün mQddetle •çık artırmaya kaııuımuttur. Bunun lbaleıl 2 -10 938 Cu., ,,. 
ft X•D•Jaııa alt .U6m.. ETrakı lılaünaa, Kltalt, .Blal17e&aa•e ~akl muayoneb20~1fnde Eraurtın fı vlllyet dalat erııümenlnd yapılacakbr, Muntkıt temblab 300 Ursdft. Ş .6 1 

aaJaJaat -.e BG'V17et Clzdaalari ' Nürnur e baı:tan11l D ı Tabfül Haili ti anlamak lıteytn taliplerlıı eı.cQmon kalımlDt mQracaat et111elerJ. \No~ 
UCUZ V8 NIFIS BiR SURBTTB TABI ' TO.ZMEN~ he~ gOn ötltıdcn. ıoorı - - - ~ 

1 
tıaataıarıw_kı&bul eder. Sahih Ye Baıınuharrfıl ı Umamı neırtJab ı•a1'de11 yall ff· 
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