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lfııdaııın ı•aıı.r .,. resimler · rt Nrtl••• 

İşğal yarın tamamlanıyor 
Enternasyonal komisyon Çekoslovakyadaki 

yeni Alman hudutlarını tesbit etti 
İyi-adam ve 
kötü kişi telakkisi 

Sovyet rusya Münibe 
davet edilmeyişini 
şiddetle protesto etti 

Belediye meclisi seçimi 
dün akşam bitti 

Yüzde doksan vatandaşın reylerini 
kullandıkları anlaşılmaktadır 
Yeni belediye mecUsi intihabatı kifayet eder. 

Jl. l .. nlana, Çek arumae gir
" .. k arzulan berine, ortalıkta 
~ baYU&Umİfti. Bu hava birkaç 
~ siikôaa ermiş, ve kalp
~biraz rahat vermittir. Okuyucu
~ nazandikkatini bilhassa ıu 
:-ı-aıae llzerine celbediyoruz: Muaso· 
~ Daladiye, Çemberlayıa memleket· 
i:llae daaclnkleri KU1an,büyük teza· 
~tle karıılanclılar. Hatti harbi 

İngiliz gazeteleri Başvekil Çemberlayne 
"Sulh babası,, adını verdiler dllıı gece ,ıaat 20 de nihayet bul- 1934 yılında yapılan belebiyo 

muıtur. meclisi intihabında mnntehiplerin 
ErzurumJular bu yıl keneli ıehtr- adedi 6330 kişi idi. Halbuki bu sene 

lerioi idare edecek belediye meclisi 7900 küsur müııtehip vardır. Ve bu ~1• ve Almaalarla çarpışacağını 
-..1leyen Monoliııiııin tabaaaı bile 
~, harp kararını vermeğe 
~ olduğu için büyük tezahüratla 
"Qtdadılar, ananevi A lman düşma
~1!ranaıdan, Franaa Baıvekilini de 
'"'ilanlar, yqalarla teşyi ettiler. 

, Glriilllyor ki, hubi milletler iste
'-iyor. Harp iateyenler, ıanlannı ve 
hrefJeriai, ceaeUerin üzerinde yük· 
t!.bneie kalkan idarecilerdir. Dün 

[
l ııtihabında vatandaşlık vazifelerini müııtehiplerden reylerini kullanan .. 
bakkile yerine getirmiş bulunmakta· Jann mıktarı yüzde doksana yakındır. 
dırlar• Eğer geçen senelene bir mü· Dün gece milddet bitm.iıtir. Pa· 
kayese yapmak llzım gelirse, iki zartesi güoü sandıklar açılarak. veril rakam, Erzurumlulann medeni hak- ten reyler tasnif edilecek ve netfce o 

' farım kullanmaktaki rüştlerini iıbata akşam belli olacakbr. 

oaloı.akyayı h9rp ile, tehdit eden 
~anlar, -harp isteyen gençltk, sulh 
~ilerini kalbine butırarak kartala .. 

Harp milli mndafaa için meşru .. 
~· Fakat itiraf etmeli ki, beşeriyet 
L_ - bGytlk bir feliketür. Bugün 
~bin '8ıitı alındı ise, devletlerin 
~llıda 1918 feliketini gören hwuı· 
"'llll'lll mevcut olmaamdaııdır. 

lnglll:ı Baıoıkilt Çeml>İrlagn ile [tolda} '.Alman dev:et l'tiel [ıa~<ü.) 
11anthte alınanı rattnlertnd•n 

Demokrasiler bu arada gene - Berlla 8 ·- Südet mıntıkamıa it· 
~dilerini aıte;diler. Şu muhakkak- ğaıi yann - ttmımlanacıktır. Slldet UI• F 1 K R P .. ı 
tat ld ı!~ l••nlD tıralı dörtler kongruıoda baıırla· • d 
"'~ne ~ıltere ae de tırnaklan· ı n•D pro!okluo dOrdünctı fıkratıaa tema Bır aza an 
~ dar aılllılumaı olan F,ranaa mile uyıoa bir ıeldlde yıpıtmııtır. 
~Yle bir dBiüıte, Almanyadan da- t Plleplslte tabt olmayu Siidet ırall· dersler ... 

az zararh çıkacaklardır. Fakat ılnha ı !ilk T~şrln ıtce 1an11ntan ltlbı 
batna bir milletüa maddi ve manevi ren lfgalma batlanılmıtır. İlk olarak hdıaat Velıaleti ihracat malla
~~İDİ.D aeferber edilmesi de- Çıtoalavakyaıun cenup rarblıbıde, e.sıt rım~ tserinde hil• yaparalı dıı 
~olu har alib. ti . 

1 
j Avuıloıyanın Talan ve Uu ıehlrlerlDln pıyıualarda Tilrlı malının luym•· 

" . p r ıye e netice tD"' ıl allnae m ntÜll 1 gal oluamuttur. Bu • • • • • 
lı \ile bu ralibiyet nihayet manasız mıntaka Vwenı, BuUerat, Kober, Bernnl t~ın duımu~• 0••ile o•r•? d~ 
'1111' tefahlr vesilesinden ileri gide- mıntakelannı ibtiva etmektedir ve nıol· 11rketl• bef lırmanın •llerındekı 
llıd1or. dav n"hrinln ınecrası "1ztrlnde81r. ihracat oHilıalartnı ı•ri almıf ••. 

Gazetelerde okuduk, Çekoslovak- Fh:~laod, Gödenbaıı,.Ronh•"f• Gro· Banlar artılı. memleketimisd• ihra .. 
)l.t. lı k ,,__ t t b. ıenov, Vanıdorf nahiyels.lnl lhtha eden cat malları izerin• İl ı6remiJ1ecelr.· 
ta--' .. er u ma~ u uyonnuı, ır ikinci mıntaka 2 - S llk Te~rlnde ffJ8l • 
.a~ «Yquıa Fran .. lagiltere• edilmiştir, lerda. . 
)1•D a;ızlar, onlara kahrollun di- ÜçQneü ve en müh,m mıntıka olH Şa ıatırlar iktııadı lıayatıa1ıı 
Otla.rllllf. Karlsbaıd, Maryenbad, Taınn, Lodor, ilerlememisin urecı.U.i inse ne 
.Almaııyada ve belki bütüıı dilll- Şadan, Graıen ah auotıkalan 4 - S psel anlatıyor. 

)lda bir ___ ,L • • l Ç be lTışrlnde lıgal edllmlıtlr. • i ft .u111 perıaı 0 aıı em r- sıllzya ba~ndunda1d dc5rdtiQctl mın· Tarlı malının piyaıalartla il · 
1' ÇekosloYakyada bir şeytandan ltakda 6 - 7 Tetrınde fffal edllm §tir. bannı muhalasa ifin ona yurt 

............... r Arla•ı 3 üncücl•) ( DtHlftf 8 iJneld• J i?ıd• .,. dııında koruyan hülıtımet, ·----- --==-------.-..-,..._ ba meosacla laübalilılıl•r•, ıahıi 
menfaat lıoy••m• yapılacall dala· 

t u•r•lere mü•aaJ. etm~yor. 
Ticaret karıı•ındalıinin •aile· 

BÜYÜK RÖPORTAJ 

DOÖU SINIRLARINDA 
BİR GEZiNTi 

Ya'ıan: Bahadır DÜLGER 
15-

Ağrıya doğru ... 

1 
o 
o 
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tincl•n iıtilacle etmelı meılefi de· l~dırda göç11ıen eulerl, eulerln arasından geçen 1081 vı g~çmenl•r• 
fildir. Mahmut Pa,a yoliuıa tüc• verilen pullukt11r 
carlannın 6a ••ki anlqııı ~lıtan Yol " 12dir kadar b!ze rafakat 15 şl ile eylütün bqı ıran .deki iki bıf · 
tl•llıti. tmek ... ıatfl1 ııtt gösteren Bay klmU ile tahk mtıddettlr, Ağ rı d11tıruı aneak ıark 

ş· d. b · tiiccar herke.ten da· Ağrı datına datr k~nufuyoruı. tarıfından çıkmak fmklnı vardır .. . ora· 

h 
ımlı 'a ıür a • :. · ..1 l~ ·ki Bu sarp, karıı ve çeUn d g acaba da meyil daha tutiıdır. D ğer çevialer-

a l!O ı .z nun erı, uımaua uyı .. d i ı ı 
T • J s nlara Hlr olnu mu diye dnınüyor e se uçuranı ar, cnmudlye er, sarp ka-

ve ncımaılu bır adam olmak mec· re rtorlyorum: yalıt:l&r çıkııı imkbsıı ha e retlriyorlu . 
buriyetindedi., Ve illet, ekmelı pa· . _ Ağn da.4uuh tepuln• 01 ılıyor - Ağtının tepesine iluç rtındı oı· 
raıını 'Cl%anmak ihtimali yoktur. mu? kıl yoı ? 

Bu hcidiıe kulalı ta küpe rolma· - Evet, h i aıane hnyllk kafllıltr - Oo... Kafileler birinci f Dn Sr.r-

• 

G }C:JJ N ID}CJJ ~ 
fa ibret alınnaafa ve Türle clıı halim! Ağ•ı dtığ tnn askerlerimiz oıkıtr- d rbulak mevktlca kadar oıku ve orada 
· ' l' ., b k d lı ıar Bu dsğ ın tcp#stne senenin her receyl r eolrfder. .. lkll!cl ıün Mıbtepe 
tıcar~t po ~tı a•ı a mı~ an fO me.utmlnde çık almıyor. Çıio1di tepe da· denllan yerde g'tcelomck ltzım:iır . Bu· 
ıakdır edılmefe ldyılı hır mana 1 fı t 1 b \ ti b t ti 11 ra11 karlar l"lnde rok so"'"" bir Jlfdlr • • • ma r ına ır, u u ar, ora u p er " y &..... • 

ilatwa •fmelıteda. ltladıdlr. Yapılan tecrt1bılere rore, 91• Gece çadırlu itinde, kürklere. pıltolua 8ir iki güne kadar ... llaluulır DOLGER ~' lflo •• •Q!alt ··~~· Jtqıt~na ( Arlccr'! .ı incide} 
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Trabzonlular nasıl c41eniyorlar ! 

Trabzon sineması 
hakkında bir anket 

Halk evinin getirttiği yeni ıinema 
makineıi ile büyük bir ihtiyaç karşılandı 

Araz\ v rği i Büyiik R<;portajtmız 

iki taksitte , Doğu sınırlarında 
alınac~-- . l bir gezinti 

Ta sit zamanlarını umumi' (B•ıt•r•fı 1 lnold•) Her sade bt1Jlk bir Jatfaamla ttrlfP 
meclisler t .: sbit adecek f sust idare memurları arısında seoeceıı edllea kafilelere bazan ba1ular da itti• 

bir m murun ref slfğfnde belediye mcclf- rak etmıktedfr. Bunlardan bir taaısl 
Hüknmct, 1853 nnmar a)ı tıraıl ver· s1ııct biri k ndl izast arasından dlf rl ıfnenln alb 7111 metre yıkıaına tadlf 

Klıf.ofn bazı maddetHfnt drtl~Ur n yeni tıdllat ı~ k bf e çıkmıştı 1'8 bu •ünastbetle keaclllla• 
blk kanun p1oj •s! hazırlamıştır. TAdHltt· yepı .. ca 18 f veyft kuıba bal- ıtır altın saat hıdlJ• edllmlL1tJ 

Ttal!Jıoa•a yeni 1retfıtllea n bir röıterllmemeUdlr HollTodda bile ffp- re sebep, bina ve ııraıl vergileri, busa· krndıın ve belediyede vazifesi olmıyan- _ Alrı dıtının her ta~ıfı bOJ" 
lr.a9 ıaıoaııdan!Jerl o7nayu Ha\k.e.ıı Jık sahnelere milaıad edil emektıdir. st idarelere devredil '' olduğunda• bl- aarılmıı bir hslde ıcçer. Erteıl sa'-ah çıplak mıcin? 
NJJar sinem ıı rrızd filmlerle h!ılka K6y1Qlerla Q'Ortcıll Mmle.!" t.y•ndmcı 1 1 h ı t d • t ki b 
fok 11v1ı::U ve aeı'h ıtatleı reolrtmek- ve ııbhl fll•lerle san ate alt yani ken· oa verg s kar.unu u va41 JC 1 uy oru, 11 a a eraber yola oılnlır ve fnllir ·• - Evet, burada aıdenıe ltilylk a· 
tedlr. dlılnbı kullanıc•tı atetlerle yapılın it mat O.zere lldll edllmfş otduRu halde, - Acaba Ağrıya en evvel kimler ğıçlar yoktur. Yalaıs t6çük AfrlDI' 

Hal"ııı naııl fjJml r lıtcdfA>lnl, no- ierl röıteren ti!mlır ve aradı 111adı da ıraıl verrtsloln 61 rinde tldtlat yapıl· çıtmışhr? tlmalfıukt erpheslnde oldukça 1r,.,ır 
• .. madığ'ından zorluğa raıtlanm ktaclır. k 1 

ı.rı rOraek arıu ettlthd aul~mık bal· tllındfrlcl Wmler rOıtereelldlr. s~na· Tarihini kıtiyetle bilmiyorum amma aya 1 •ın ormanları vardır. 
kıa olan bu gnzel tfllebbh bakkınba lerdenbeıl temlı bir makine ile iyi bir · 1838 numaralı kan~un üçtın dadde· bu"'dan 40 - '5 serıe kedar evvel, n~ Bay Klmfl lıa .. ıtw keıtl. Bea 1•· 
•eler dtııOadtıklerlnl kaydedebilmek fJlm rGremedltfmJı memleketimizde sfnla D fıkrıısll• (bOkumetçı mua)'Jın Rus asi'e ı f fopoğrafyı mübı dl 1 Al nıaa dıh1 çok ıokaldutum11• .Ağnt• 
ı lD bir kaç ıualU bir ankeıt yaptık. böyle &üz.el bir teı bl.ıüıu can .., ıö· bir m.ırıtıkaya iskan tdllmlt muhacir ve n 

5 tı bwkıyorum . Bundan bir k.ao Mııe evnl 
Jalka (U ıuallıri orduk : nüleen alkıtlarım, . ıılretlera tıbs's ve ttfvfz adılen aras') det:nın tepeılne 'ıktr.ııi• karar yermfı· patlayan t.fr isyanda sonra Ağrı d•k' 

1 _ Ha~ketl ılnımuında nuıl rt- § Lfıe taleb11lndııı Dotaa. ilç ıoae müddetle vergiden mu•f tutul· ler v bo makatla yanlarında bir de artık o~uru1ması me•nu bir mıntaka hı· 
imler ro:mek ıatı1or ıuııuı? Taılbi filmleri ııra:ek isterim. Fi · maıtu. Hılblkl 2510 numaralı iskan ka- yeril ld raz 8lar k boralara relmlo1er ... llne rehafıtir. Bo dığın oevreımde-1 

2 _ Ftratlarm na111 oJmuını leli· yatla\' her klıeye elverlıU olmıJı. Cu- ntınonun 87 inci mamfeslle boalar hak- Çıkuıakla muvaffakıyet laaııl olmuı, yal- 147 kadır kOy abalbl baıka mıatıkala· 
J•r ıoııuı? mutea1 l'tlnlcrl do tılıbe matineleri kında mıntakasına ıore 09 ve bet se- oıı ırkadaılırından bir danestn.l kaybıt ra nıkledllmfştlr. Ve dal insandan malt-

a Talebe matineleri 11pılma11nı yıpılm11. Talebeni• klıelerl ı:ıyl kaldı· nıU~ muafiyetler kabul olu:m~ıtur. ~u mfıltr, nç klıl bışlıdıklan bu J 1 Ud ti rum bfr halt r•Urllmfştlr. Şlm41 TaJI•· 
.. ı.uean ve batıgl riloler 7apılmalıdır? rıra o tlyab koyaıab. Benco taltJat bil· hııkum, urahatle bir fıkra al ndı tf . ıt olarak bltlrmf 1 r Bf d 1 da fmsaaların ellıden kurtulan btr çlflt 

4 _ Her filme çocuklar rlrıbllıla- rl•I derılerlnl ılnemada Japmılıyı:ı . lif cdUmektcdlr. 1 • • 1 bua aa hıbor- vahsl hıyvaa ea.ını kuttarmak iti• k••· 
ı.r •I? § Bay SOlırman. 1 Tadfll t k.llt edilen lıteılncl maddcnl:ı dar de;fldlk. lu vıızlyetl halea mtlte· dJnf Ağrıyı atı1or. Bir mGddıt ıtllf1 

Aldıau~ıı cııvıplatı sr11H• nıete· Tarihi, blut ffllmlerle ıı 'miktarda 11enl metal ıudur: Her harıgl bir k61 kalt Sımkamıtta oturmakta olan çok orası kurtlar, tilkiler, 111lır, kıraoalatı 
diJoroz: optnıt tllmlerh2e yer nrmsl11ir. Kov , veya kasaba vtya tehir arulılnfn ta· ihtiyar bir Ruı mOhandlıl lğduda ıu yaban keçileri ve btıyQk )'llaıılarla dola 

§ Da·; R ea1 . numu~ daha ziyade boy fUmlerl halka ela yıramıı. Fl1ıtlar, mam veya muay1en bfr mıntakan1n fta memlllu Bay Fahriye aalatmıı ... Bay korku1.10 bir hıyvaaat babçell balın• 
Wut f ılmİerl dllerlerlH tercih ederim. ılHr.ta halka mahsua oldutu dan par· ı mahsulleri, 111, dolu, kurak.lak, yanıın· Fahri Ağrının tep•tl e oıkan ilk 1 lld reltcık .. • 
Ao'lu filmlorden hotlaaırar.ı. Mevki ol tırt elelaevlye on 1nm21 dahutlye koy- l lıır, mu11r baıarat teya balışıoı h11taht· o da r ellp asker ırkad.ı tara na:ı• r. Ağrı d• ğının nhp manuraıım aı· 
malıdtr. Blrlnoi T• tklnct, hıtll loca1a mıh, rarterl kııımla:a ayır amahd!r. Ja.,. g'ibl tevkalid arızalar dolayıslyle ti F k t b ş etmfı cak bOyle vıhıl 11klnler tamamlayab1· 
blla ıaıum yoktur. Bnınnktı fiyatlar Localar ucuı oıaraa mak11dı d hı l11

1
en ız üote bir dıree slnde zayiatı uı· • a 8 _onuo rln7et oldutuna laanıl Urdı, Buda 1aı·ıı 1avaı teır.ı ... aı et••k· 

aermaldLr. Talebe mıt\nı'erl yaJıl•a· vırıhrıt olar " ticaretle•I de hıla r~rsa bu surette sarar gördütü idari hyorda. Çanktı elde mıoaraD.ıA Jaaklkıt 1.!9dlı. 
hdır Her filme çocu~lan ı">~lk dolıu eıar. ı tabklkatla s sb!t olanları • 19neyo alt olduğıına delllet edeaek bir veılka rok· GGaeıı blı ufukta çoktan tar~t· 
•ctlldlr. Çoouklann da göreml11tetleıf Talebe matineleri; Çarıımba ve verrllert villyet idare bıvetl karartlo tu. İ ı.lı: o•kıı yapırdıfı uman iki •fiben- tık. Fakıt AA-rımn karla OrtüUl .ırv•· 
ID•ler mncıttur. Çoıukbra mauua Cum~!'ted rtııılerl baıka biç bJr klmıe· ı k•smıo veya tamamen tualn oiuuaoak- dlıln Hnelerce evvel orara çık 1 sfnde hll& korulaıau pınbellkler un-· 
ftl•lere r;~oımıda çok yer varmılhllr. yl al::Jıamak vo muılllmlerlo aez1re- br. İcra edllmlı vı1a mabsüllerl strortı- duldan aala~ıldı. llOhendlsler ;;ı • -de ean oeklılyorlır, Bu Jarlatla 1nıaefl 

§ BJy Tevfik Doktor. tındı olaık ıırtlle yapılaalıdır. Tale· lanmıı araıller fotn terkin muımelııl bfı veye •• ıvvel rören ve ondan ea ıoara ı1· 
El•we!l Halkevlala ı~t:rdttl b• ıt· beJerden beşer :ıturuş •imali, takır ta tatbik olu11mıyaccakhr. rele hendek lol~do puıulalarıaı, baramet- nlan Ağn dağı ... Gftneı bile bu 51aavl 

sel mı kh~tden tlolıJl ken~I !ile tı .. k- le~ferdın hto para alaa~mahdır. Köy~ j Aynı kınuuu'l 10 uncu madd11lnhı r.lal ve ıa r alotlerlal bırıkmıılardı, nrlıta şamna yakııaa blı istisna rapı· 
k'Or etmek ıtterlm. Bir\ evvel& kOUl liııun pazara cnılfli guııler!le köylu ıu ıekUde detfştfrllmeal teklif olunmak· Aynca ~fr pertıvııs ile bir tahta ü1trt- ror. 
fllmlerdea kurtardı, tonra röılırlmfıl kadınlan ıoıa mutlak meoetant olarak tadır: •Arazi verrfsl iki taksttte ılınır. ne rOneşln ılJasındaa istifade ederek -------------
" ı...u!aklanmııı bozu1maktan kurtardı. ziraat v• kGy kalkıamaılle aJAkadar Tekalt ıamanluı bır mabalHn zlrat v~ lslıt.' r·.ıı yakmıılar ve çıtıı tarihinini İnhisarlar aımüdürü 
Gktl ıeoı::ıemlt ebllkt bl11t n f0Um1f filmler gOıtcrlltı lldlr. Clnayl Kovboy, llrtlsadf vaılyetlnı ıoro Tlllyet umumr t . d B ı 
filmler r•tlıttlm~Udlr. Rt vt1 ve behfmlJetl tahrik eden filmleri mecllılorlnln mtıtaleaaı alınarak valllır· • m: u ı. , un·~· dareılık kaidelere teftişten döndü 

Kok•Uft barıtlamıt fJlmlır getiril- çocuklara katfy n göıtedlmemfllMlı. oı tayin oluııur.. lıtln.! o b ç el ıurillmemlı va laulua· Ma!alfı turlısıada eni • ılaJI bl· 
acmılldlr. BI• 1ıtaabul ılnaaalanmn § B•Y N11I mCltekalt. . • duldu! &.ıtltle 1'8De bulundukl.n yere nal~ı tefti etmek ü Y Y p tYfll 

clıD dellliz. Ş!mdlye kadar J1I illin Propalanda fllmlerfndtn baıka bfi· Yeni 13 tınotı maddı proıeıl ıudur: bırakmıılardır. Aln1a ilk çıkan TClrk ' zere Oll ıh a .. 
o6~llllled11l to~n hep ıvlırı k.ıpamror, tün filmler memleket tofn faydalıdır. •12 inci madde muclblcce tadllen teablt kafdesl orayı saftan mımtll bir Türk ı•h~lmlııdın~ ayrılu lnhlsular B•flll t· 
::.dl keadhnlıo eıleameıe ÇalıfJJO· Propataadı filmlerini memlekete ıok· oluaan kıymetlor, tadil taleplerlnla mtı· bayrsğt hırakmışt11. !~':,Saffet KAhyaoflu d11a &vdet • 
rus. 'l'ablt bu arıda nk.lt ıcçfrmek lçla mamınıt ıarelerlml dG1i111mek IAzımdır. sadlf olduRu ssneyf takip eden •alı ae, -w• ... ---w .. ___ . 1 · 
k••u da ba1lı7or. Blnaeuale7h Halkı- Parter denilen 7eıiıı halkın vulı- nodlll muteberdir. Tadil muameleleri, lır arasından Seçllecek birer zattaa to 
Ti bu tttebbllıll• btıyQk içtimaı bir iti ıue mütea11lp •n ucuz bir tlyaıta ol· tadil talcpl8rlDID vuku bulduta Sille rekk.Qp tdEcıktlr .• Komfsyonun bıledly• Hınııta zezele 
lurlnı almıı oldu. Ke•dlılne m•vafta· maaı l&zımdıı. Parterden mldaıının mu· içinde nct•cel Hdlrllmemlt bulunur1a mu· moclfılnca sıçllecek Aza11, lıtaabulda Hınıs [ Haıuıt] - T tik Tıırtad• 
klyetltr temeDJii tdedm. Talebe 111atl· vatik görülecek: bir dubaUyı ile fiyat· tayyet kı1metler Uz rlndeu verglntu lı- umomt mec'lfs tetplantı halinde delllae ııat 10 ıt5 de k.ııa, fakat ştddıtll bit 
neleıl yalıuı Pazar gftnltrl olmalıdır . laadınlması mufltılbr. tltaııaa d vam olunacaktır. Bu takdirde dalmt enctımen tar, fından intihap olunur. zel1ele olmuıtar. Huuat ve sart•• 
cımarteıl rttzılerl 7apılır11, talebenin TaleM matJDHl yapılmalıdır. Ço- varrl tadlacn tesbit o'uııacak klymetlere KO 1 d b 1 1 roktur. 
tuılzllk rünlerı olan bu ıtınlerde talı catların rıno dlmaflanm ye heDOz Ore f11la alınm1 ise !az"a tartı red Yer e u unan araz lolıı tadilat 
be 1 1 emaya kQflıan.;ıaktı lutiıemı.z- tc:ıtılenen hlılerlnl gerek ışii tl1mlerl8 i ; ' · komlsyoou k01üo tlbl bulnı.dutu merke-
bi~ :,:kıtmlı otuıus. ' ve ıerelı::ıe Pollıly• tJlmlerle tahrip et· •eya mahaop; no san ahn!!iıf lae 1toklaıı zln en bü;ük hnsost muhasebe memuıu Köprü üstünde kaza 

§ Bıyıa ı. s. memı ıorctUe çocuk!ar her ftlmı rl- fark aynca t bsll olan~caklır, tarafından yukartfakl ıutlar lolade 1101. • • 
Al•uıı operetler ve Almana• rebılmeHdlr. c. o. Tadlll fstcnrn 17 lrcl muddenln y•· ıeoet varidat memurunun relslftl alba- geçıren hır kamyon 

YtrdJonlar, v.ıt Dlınıy'ln Yedi Cacı· nl metni de ş~dur: ·T~dl! t taJeplerl da kOJ mubtan IJe, lhtlJar meclisi tua- Hınııta yakılma~ta olan hlktls•! 
ıırt Lorel ve HardlalD filmleri, Sırlo· 1allht1attır merc I rln meıunly tini lk· f d kO balkınd ll k bl kenıtı loln buradan demir ve tlmeot 
aun' yeni 1apblı filmi Ue b4)'11k tulbt tlr11n tJledill ts.ıkdlıde ı:şa§'ıda azılı ta· ın aa 1 an aeo eca r Ht- nakleden bir kamyon, PalandOkea dı· 
... rıcr 6r••k latlyoruz. Şlmcllkl fiyat· 8 • 10 • 118 , .. , ' ,.pota y tan teı!kkOJ edecıktlr. icap eden yer· rından (lflD fOll herlnıl• ve BtnrU· 
lar no!wdır. ilrh~cı mHkl on bet Rtlqti ılratl: Sakbl dlllt komlıyonları C!\ u n:nt t hrlr lofn lcrde birçok komlıyoıı:'lar kutulacaktır. •• 7 kilometre •tnfedı ~ulunuı k6~ 
k.ıraı oluraa daha iyi olur. » lıtlkuıetl: • •tvıu kald leu göra t tldk olu~ caktır. Afili kanunun 11 ve 12 lnol mad- rtıden ıeçerkcn. llentıı Hbflltl uılı~ 

Talebe aatlaelırl Cumartetl ıınn Ytlklek dbuch + 19.5 Allcak lerdı ladtlit telı.splerl11l• mazunl· delırllı mallJI vek8lıtlne verllmlı olın mayan bir kaıa rilılLd n k.Op,ilfü Jıı· 
yapıllın ve on kuruı alnım. Mektebin Stk•nıt ı + 9 2 yeti kaydına tabi d 4UcUr salihlyetler Dahiliye vckilıtlne· mat me· saavo hayvn geeee1y•ctk ı rette tebrfP 
vııe.eQ'l v11lka ile fakır talebe bedava Dtltb dbmaıt : + S.4ı Bu ko lıyonlar, beledlyo hududu mutlanna ve vandıt tahakkuk ~emurla· etmlıtlr. Kamyon Kelkit kıızaıı 15 o•: 
ılr lltıir Elaı itibarile rıtelerl hl9 Rahabıt r 'it 61 maralı pıakayı tatımaktadaı. ŞofOı Hl 
blı •:ocuİa slnamıya rouırm .. melldlr. Yalııı Yek içinde bulunan erazt folu mahallin en nua verllmlı olan va1ffo ve aal8blyetler midin kamyonudur. Kasayı J•pan ıofO· 
Bllb•ua kQçQt yamılan. ıs. 18 ra·ı •an tuJıka (lrnraaü) 610.l b&ytık ldrra ralalnfn, mail.re H)'a tahak- de huıuıt idare varidat memurları ta- rüa lıml bınilı aarenllomımtıtlr. Tabkl· 
padakl pıuklara da açık 11oık filmler • • (Dalı •vlJMladı) '167.2 kuk memurluto vazltt1lni yap ıyan hu~ ~rafından ifa ve Jıtlmal edllıcekUr. kal yapılmakta4ır. 

,---------'--------------------------------------------------------------------------~------------~ Yat kaakıtJnt ıllk•rkea ıelll yat· parılbları semı11 sanki tıhola kealyor. Vera oauıuyla tlıvara daranaral' 
Roman: 24 

AYYARECILER 
mYrua UHD çlzgllerl albnda kop kofa arkasından da çatıl taıları dökUltıyor• fıozıerlnl kırpmıı JBlmurua parlak ta· 
ıaldaşan, aıked forma ve nblt panto- muı gibi, gtık 1ürlü7ordu. nelerlae bakıyorll~. Bu teıadOf vı m111l
lonunı beoılyın pantolon gl~ml! blrfılnl l Vera ile Hrustaler sağnılın rümııı kt onun ıoın bir emri vakt olmuttu. öa· 
rO.rdU. Kadın rlbl ellerini fOA°auııı ltaa- perdesi aıkaaıada duruyoılartiı Karanlık 00 l&kayıt bir tuurla dinledi. Solll'a fi" 
tırırak, ufak adımlarla barakalara do~ra ıa.ratla iniyordu. Huruıtalef havaya beh· vaı yavaş akan ndaıula uıutulmuı 11.1· 

y...,., /. RAHILLO 
1tıucaan ~en: NiHAL y ALAZA koıuyordu. Hruıtalel uzaktan tormuının ledJ. Bubar •tundan hafit bir ıJı perde- uralar hafnuııı.da aatanmııa bqladl• 

manı bua al~•tl olduğaau gördil ve si •larak çıktı. Sıcak temmuı rilnlerlnla otl• vakti 
kaıkıtlal batına reçlrerek: •Bu da tim - Sonbahar. oa 1111ında bir kıı oocaıu fOHCf• plı· 

Bua rıtıaen Hnııtalıt mthlorolojl Wıııtı. lntı nhaaı aramak ıoıa kıtaıın· acaba? 4111 dnıtıadO. BOlük kumandanı olallla nezaketli• ~I ta et 1 11 ek 
bl k d k dl i da• G.f kna evvel gılmlı ve aktıma • ıorda• ıaa r 11ıya, u er tu ır • ıe• 

ıtaıJ aaa oadınuı 1 ere ı tn ı k d kr ki akla 
0 

ra mı tı Ta Buımaklan ltlıer lk.lıer athyarak, • röttırQyer. Yol bütün ııhlr•ea, kı~rlJ· 
ılt•el• kaıu vormlıtl. · a ar • 1apm 1 1 1 ' y- aıkırt elbl11 ile telmlıyen ltıretlerl ta- - Bu yafmurua mun ıilrtıp ıürml- ta11m ve kuakh parkın bo1111•u rlfl· 

Yolun oamurlaııuı flmilft ıııklarla yare •eyduımn ktoklıl akpma dofB •• ,. ... bir flDf kız kıılüb9ye rlrdl. Kt· yeoeıını tahmin edebilir mlılnlı? J•r. 
parlatan tamirden 1ttDl1D tıçdanaı ..,. iıaurdı, Aktam r•••ll vaktı o17a ile sllmlı aaolannın kAkülü vlıyerln altın· biti - Maaleuf uıuıı nmın lçla ••• Nim- Botuou ııoaktın evlerin k...,ıv clı· 
ııla sarııla rGttır•• bir tamyoa Ontla· toknJk k•11•ları ..,. hava katannıa ıel· dan ıcıaııten yanmıı alnına çocuklarda ~ NI Ja •maalesef ? vularındaa sukf alevU nefesler tık•fO'• 
dea getU. mesl bekleniyordu. Hruıtalef vakit ıe· olduta flbl, dOktılüyordu. Hnlıtalete O • Yamuıak ufalt '"•Plak a ıfıa albll•• 

lbl ı ı flr••k itin ielıımaığa tıkb - ÇaakG aafnaı batlaıu.adan me- • ., Y 
Yıllı kltıttu · yıpıl•rf r , ç a- . • ıert ve çekinerek bakta. tcorolojli: ıalla lçla yer teablt edecek· yam111uyor. Taalın tatı1u kol roral· 

"en ardı ·la.n-nıı ve Jatmuıdaa ıırn\t· Hna ra.ruba dalmr. ıOvarl kamptnıa - Nereden rellyorıut uz? tim. Halbuki tl•dl ~oıu bota.na yirmi maş. Yımell laeıvert buma e•tartaıaı 
lam olmuş fadır, yolua kenarında idi. barakaluıada J•rle1m1L1, •uıvrılua lı· Kız buluıunan et•Rlnl 11karken: dOıt ıaat kaybedeoıtl:ı. döuaık Ti oıplak ayıfw yakmamall 
G•af kıs metıoroloğ vıra, ılnoptlk hı· tlrak •den ıQJad ala71 deniz lıtJkame- - Katarla geldim. -- Yirmi döıt saat mı? Ne ıGJlD.· için taılannı bir u uzaktan tutuyor. 
rıtuın aurtue •lllerak iki de bir hld· tine rltalıtt. - Kıtır reldl mi? 1 rsua••· Şehrin taa ortumda mermer ulaa 
litUe klb JIHlıaa, k&h boywaa 'YlU'I· Barakalar ko7u J6lrell pr.rkıa erta· - HenOz relmlıtlr. 1 Hruıtalıf folal tekU: KGrolllll& Ta· be1k.Uerlle ıtıılamft iki katb bir IY 
ra'lc ılvrlılaıkltr1 kovalıyordu. Sivri ıl· 

1 
ıfada bulanaıorda. Heaapıız ılvrl ılaek - Siz •ekalsyeu mfslnlı? Yeni rıl· llszllk... nr. Eskiden bu ev bir deri fabrlkatortt· 

••kler pdıııa lolndı kalıı çan ... , rlbl , o:daları Jıt•nce etmekteydi. Bereket ~:~im Içla kıtanlil kimden lb 11t _oldu-) KulQttenln dibinde rOrdOlft pl7ano· Dindi. Şimdi. keoperıtlf reisi ohlraJOfı 
elulduyarak lnlanın atzınuı rOılntın içi· f verala, pğmur imdada yetJıtı.. Hruata· tunu lyfcc bllmiyonım. j ya dolru yanııtı Te kapaıını aotı. Par· 'l Ralaln, Veranın yaııdı bir k111 var ÔI· 
., do1nyo,.fardı. lef hatırattan kurtaldufu"a q'ffn--rct, ...... Meteorolıtum. maklan ukJ arı tutlara ynqca do· le7la ktl.Jlk kıs piyano denlerl ahJO'• 

pıutaıtı Y•! ııe ~~ aue''~•• ~!kH&rı ~11ıa~11aı ~~~. ' Y•&aau ~~. ŞllllftllA !lroY kudu1 
1 ( Arluı JJ1UJ 
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Q>ış s.vAsA 1 _IEN SON H~BE_RLERD j / Avr~pa mukadderatını 
Münih zihniyeti I ., I tamaml or ıdare edenler 
devam edecek mi? şga anıy 
l•ınih konferanıı medeni dnn- --- İngiliz, İtalyan, Fransız ve Alman 

k.ı~ yaya büyük bir den oldu. (llqtarafı t tnot~· rOrGıdilll oıronllmfetfr, B k·ıı . k. ı a· ? 
.~ten b d · ti k Diler ımatakalarıa ftrıll de fntlıamla Lthloof laıı mtıla~atta, Sovyet Raı· 3ŞVe 1 eri Jffi er )f 
-.... u ersm azame arşı- .. 'h , ıı ı ...... b ·..1d . . d .. deYlm tmekttdlr Çink.fi ınttm11syaw.11J ymaın w.C11lJ to rrea •• davet \1 '"'" • . 
~ b •tını ı,A en ıyıye oğnıltmuş troıalıyon Münib protokolun" il t'k ol D nl tıddetlı p·etPto otmlı ve ç~ıde:tı Inalllz Ba~vPkUt ltalyAn Başvektll 

arp klbuıu bile kendi kendi· bar,tada tcarlh e um~ycn ve tnhU 1 hl\k ma 7apJlm anlıımayı da tenkit • • 
korktu ve uzaklaıb. edf!mosl lbtmıolo .trulfl li)l" etmfş. WI maahna ıtmfetlr. Çemberlayn Benıto Mussohni 

L..~Ynıpının iki büyük demokrui- tir. Franaıa beledlyelerlnta teıkkürlerl Alt d k d dl Elll b d 
~ lt11ıti1 adea fki adamlı totali· Hudud tesbtıedlldl Parfı 7 - ll'ıaııaaınn her tard.athn mıı 0 

\D 7qtn a r, eı yat n"• 
1
'· 

"'lld h '-. . . '. P aı g - 1 " ı ile\ k tr 1 k ledtyı a.c11.s'srl va dll?6r tr.19tkıH'er 18 Mut 18 .9 ... e Blrm nkı dıa tfot· ?8 T l'lmu 1882 d, Ro 'lııny 111· b.. 111[ IKumelin mftme.s!ıllen karşı 4 ' ., on ° 0 m ;tur. lotfndı D Vli~ ~'Jlır~t.d< doğ •u,tu•. Bı-
.~. li k tulu Dal eli •lıyorın 111lteılne devanı etm:-ktıdfr. bqvekll Dw.ladirero teı~kktlr vı tıbtık ban bil d 1 J 4 bil a1U 
~ "- ıe P •DUf • • ye Hadadutf arıt1 tebmial htrit111 oızllmfıtfr. tetırıflan r6nderfyorlar. Ba te,eraflard& İDflif& N uırlınırdın Jozef Çember em ra ' aııw 1 

mu mı· 
.,.•berlayn ıulh namına büyllk Ancık bu harita p leplslt 1•ptlıcıt Jlr· ıılhun ku•tınlmı olmnınclın ileri ı 1 ,. lı1n'ın ve vOksek İ "gdlı aosyeteııfnı dlr. E fdlr bt 

hklar yaparak, buodan ımn- terden netice alıtdı kfan ·~ ra kati ıek· lll1l11h ıt.~ll 'd•H1or. 'm DSUP bir lud•rım 'ğl!Jonr. r 'lf rd !! " lkİıı .·.e~e11dJk b~~fllıdır. oıut· 
l ~ içt. 'h · ti k .. · ı b 1 ktı 1 1 EY1td1r ıkt ot o , .. dtr :dılı. e 1 n Yen rm f r. 
,.. aynı ıı nıye e onuşmaga "~ u acı '• V•Jln balıdır• retal nınrı •flrtn• 1 d' · ~ · Mektepten çıkıncı muallfm olmuı 

ar olduklanaı aulatblar. Münib kararıarını niçin _kabul rOndırdltl bir tılıraftı umu1r.ıt hf11l1a· ey'" rmlıttr. ltalrda rıoıncmtyfııce, hvforıyı ıtta:ııı: 
fttlbaibte Alaulann talepleri tat- eımtıler 'l ta ı&rltco tırcnmu olayor ı • D4nra aa J T~hsllfnt zenrl.~ facuklarm mddebt fakıt orada da okutaank klra11 buııma· 
~ tclildi Zaten bu talı le dah p,:ı 8 - B evokll rıneral llro•I ıalhuau kurtcnn laılllı hllkd et refılne JI Rırlbl koleıtrıde vo ondan ıon· mııt r. Ha •tbnı Jr?ısnmpt\: ı~ın ımn\ellk 
~ d • p r a gazetecilere P111ğ htıkt1metıaln IHn'h ıbıllmlshı ebedı mlaneltarlıtmı bildirme. ra Gı1brlç Ontv ralteılnd )'apmıetııı, " rhv rcı'ık tırf.. bir tıuJJ a.ı Jf. H· 
~\clt • tatmin edilmiş bulunuyordu. l!ararlarun nlçfn kab'll ettftlnl 111 ıuıt- alll rira e•erlı.. ,Oavcrsltedca çıkbl:tnn ıonra fp a· mının ıoıyoloJt ~AUmltnnln e erlerlftf 

Jalnıı bir ıekil farkı vardı. e lıah etmektedir, p,ufı belediye meclfıl bit komfı· blm tı karar ve~Jotlr. 80 kararla Ba· dlkrıtJe okul'.D1tfn 'l:ıoyuldığıı ıtbl, Ft&Ji· 
-._~~ınyanın ıulh y~lile alınması - Karıdııaa aıkerr kunetJor ıra· fona Parrıfn hava hiicıımlınadau kornn· bama ıdalann~a b'r çlflllk vttcuda gfıflr· 'ıc&)l da öfr"nmft Jr. 
''-. ~ olan neticayı· ordusunun ııodakl gerçekt~n Qlk bfiylk bir nlıbet. 1 maıı ttdblrleılnl mD11kere ıotn toplana· md 'ı vo orıdıhryedBl ,•=• kkllmııtır. Oa· Yirmi va 1nda iken polfttka hayatı-

' ı ilk d M k t ~ b~tn ... 1 aa ıonra te ar ımen am• doa1nü1 1 1 1• 0 tıı t 'ki alt d ld tm k ı • nr ı 11 avcm: aaoa. L.: 1111 ., r cakb MOnlb b tb rlerine raımen bu fo· ükı 1 na 1 rm ıt . um11nlar 10111aUsltl Y• 
~ uyı •n a • e e e nealrıı t da edUmeal ve mtllıtlıı JOk ol- j tfmı ·tehir edUmımlı ve neUttde 111 k•· •: ya~ ravış 1 t cttmar bir mcv. bu ytlz".! ... n lnf rede çık rılmııtır. 
~ • bupne kadar totaliter dev- mut netloflslnl verecekti.• rar ıurıll kabul edilmlıtfr: • Umumi k uh bi olmuıtur; Tekrar ltalyaya avdet ettiği zıme 
~ .. ~~.demokrat devletler arasında- Sulh bab .. sı Mıcllı b lvı relılcamhur ftllgıavltf', 1911 d 8 rmenlnımde beledlve •ATıntf. gnnt•ılıf11 dlrektOrl otmuı· 
~~yet farkını bir üıttıolük ola• r.ondrı 8 - G.ııeteler, Çetoılo•ık· ı bıt•ıkll Dalpdfve~e, lartUı baıvekfll B ~.;!rı~:"!11 idi, 1915 de belediye relıl tur. Umum! harpto ltaı11nıa bttaraflılı 
~ ~Uaıımak istiyordu Demokrat yaya ı it 11 alarındı Çtr1btrlıyadan Nevi! Çemheılıyna. 'fe Avıupıının re· · muhafaza etmeli ve daha ıonralan d 

l.tıer h d be · · Ut d. bahsederken ona arttt c ıulb babuı • otıdlll facralı h'11!flmıl,rde ıulh h hln Aucnk tlll ya.tındı iken, 1918 de IUflf dcvleUtrlııe Ulltıak et eıl lçlrı ıld· 
~ er ar yı m ema ıyeıı hımfnl koymuılerdır. d-. i&Y? t aaıfedenlorfn hepılr en ba· Avam Kama,uına mebo• lntlhıp ıdll· detlf neırlyat yap ııtır. 
~~1ıa ile kar,ıtadıkça, kuvvet Sov et Rus anın roıestosu rardtll tcı kkürlorlnl bUdlr!r 'H gfrüo mtetır. 19U do Posta Naıtn, 1931 de Umamt harpten eonr ' ltaı1aı:ta •tı· 
l~ boyun eğmiı bir vaziyette Y Y P M •l1ya Nazırı ve 19J7 da Avam Kamı· küm ıtırmtl baılapn nhamıızlıtı n 
'~clı F k . P41r1ı 8 - Slvfet Rı11ya dıt tıterl melerln Çtko lonk ibt\ltıfının il rtılne 1111 ~kserlyetfaln ısrarlı hlebl üıerlne bllh 111 KomtıDlzlm k 1 1 t h 
~, • a at Slldet meaeloıı baktını Lltvfnofun bir k•o ıüııdınberl re~erek Annpıda her millet m nfeatı· Bııvekfl olmu,tur kltJ t t 

8 
Ufl q 

1 
ara-

~ ... ~ilin sulh havasını ciddi suret- Parlata bclauduta vı Frın111 hırlcly• 1 na devamlı bir ıtılhun b şlarıııeı olma· AU h t ' k BU 1 t~ ertfp • mlı vı mııc:adelı11 &lrff· 
ıL -..adit etmeto baılaymca onlar nuımu ıl1aret ederek, UIUD mOddet ıını temenni ederi r. t 1 

8 1~1 1~ O~_. ::v;~· bu11 m 1 • 
~ ~ ' _ __ ......._ _....... orun 1111aa ay . 1A1 "' • et1encell Eski •uhırfp!lr. Alır yırı 1bn11t.r. 
~.:""etlerine müracaata mecbur 

1 1 
d k h d 

1 
nrdır ı Bıılık ayJ va kutların tııyatml Muıaollnl de et 1emıkltrl 1 mez, ot ye· 

~r. logiltere olsun, Fransa ol- ta ya a )• ya Ü 1• er tctldt etmek, • metleri y r. Spor•udıır, 111zm11ınt ı,ı 
~ lillhı ole aldılar. lngiliz donan- Franıız Raşveklll bilir. Ata biner, eak•rım yapar. SQrattu 
' leferber oldu. Franıa ihtiyat- hOflaıur. Kendi tanar ılDI keıdlıl ldı· 

'ıt.rı..ı .cepheye ganderdi. Artık Büyük Faşist meclisi ltalyada kalacak Daladiye "'·~~İııcı Nıpolyoııan IOD d-• ilk· 
'~asile muharebe havuı ea- E 11 tlört yaıındıdır. tlrktrı "hayranıdır. E,fadı olıun, mı· 
~- lf}adı. y ahudileri de takyidlere tabi tultU 18 Haziran 1S8S de, Ftınıadı Kari tal odasında olıun Nıpol1onuı lılll u· 

f'""\Qcak Hitler o ıaman telleri _ pıIAtrada doğmuıtur. Bir raruı:.cııııuıı ol· faklı heykelleri vardı • 
ltrm nba b. f lik t 1 .. Roma, 8 - Bllytık J'ıılıt mıollıl barpleılnd m \ttu\ duş ııl rlo leled. ludur. J 

1 ır e e 0 acagıuı 16 ncı yıl~6oGmQ mtlnulbetll• J&pt1lt J ~ - Bu harpl ıe rön6llfl o'ır.k • d y 
~~ tı. Bir ıekil dava11 yüztınden, toplantada •Pl•dıkl kararlan lttıbaı f1Urttk edenlerfn l1 l·rl. 1 ;ra~ımnı tarih boc111 olarak blUr· yı a am e 
~"'.l' Iİllldiye kadar eşini kaydet- etmlıtır. S - Haıb madt!lJi'il Uı tal ııf dl· l r. ld çocutu vardır. Karlıl öldük· k •• •• k• • ) A kk• • 
~~ butuııduiu bir faciaya mey• ı - ltalyantaıı• Yıhudl rlb1 dl• edllınlerf allettıl ten aonra, babadan karma tmın idare OtU iŞi te a JSJ 
,._ 'I • , • tır ırklara menıup olanlarla atleamele· . etmekle nıeıgııl olu 9ocuklara bakma· 
llı... 'l'lla•k dıliliktea baıka bır ıey 

1 
d 4 - Faıwtllll' utcu~<!ı aa tol dtı· ğa ballamı•tır. ( Baımakalcden deva•) 

~)• k . r memnu ar. 1 1 11 1 1 v 'j ca b. Hitler bu ulayışı ile 2 _ Dnlıt dafreltrlnde •• umumi tın er n r •it• Kıkl mnhulpteıdendlr. Plyıde Ça daha fena g8r0nüyor. Devletler •ar 
~.''-tlııden rllcu etti ye Miinihte mlleaıeaelerdı oalııan ıtvll ve uk11I 1 - Faıfıtllk utranda JUalaııan· vuıu ol&rak mtıhırebeye gltmtı. rQtbes1 ki, Çemberlayma: 
~p koııuımak ve ıulhü kurtar- memurlann hıır banrl Yahudi H ,a ,larm 'H matQt kalıaların aileleri. yC.ıbz:ı•l ğa oıkmııtır. Lt1lyon Dö.aOr Dl· - Ne iyi adam biıl feliketlere 

llla"-'lla ld banoı kadınlırla cylenmelırl"meaıaudur. & - lDt9 " 20" 21 • 22 Hnelerfnde, VIDIDI hımllcHr :t..akl ' kt k t d di } 
1\ "'lllK 0 u. - 1924 aeaearaın ıon attı afi 11 hada P11 · '"'"" eme en ar ar ı yor ar. 

t ıwt111a ._ 8 - .Art ırkını meıııup olan ccnı· 1 
• Son dertce ıakla talat ıyııı ıamen· ç l ak d · 

,.._ L. •• ~11: ~ulhll tehlikeye düşürme- hl kadınlarla eYlenecıık olu dıhlllyı ıtıt putlılnı yazılı olenlaun .aileleri. dı ıporeudar. gencııİindo bllbaııa blıtk· ekos ov Y~ a !10
• ~zllnU tut• 

~ ~ bır davayl muzaffer kıl- " hulolye aesaretlerlul• mllaadtıalnl 1 - Huıuat komlıyon tarafından let'l çok bksrdl. Ş!mJI at ve Jet en ~ayan korkaklıgın timsala bir lo.ıaa 
~ illla1&111ıan vardır. Bir prestij alaeaklardır. fıvkıllda liyakat 'f8 hıııaıtlerl ttblJ· 81Vditl ıporl rdıuıdır. ıcabederae ıeae Çembeılaynı a&ıte-
~·, L ı 1 k 1 '-d Lı k J4n ıdenlerfn ılldeıl. 1•1 ı qQlü11 dllnyayı ateşe vermek 4 - mperıtor • ırll 1111 ı.. ar Fu t Sofrada otarmasıın haıu'c.ullde bilir. 1 oı ar. 

btr b ta 
1 

.eli? tıdblrlırl ıtdd•tl•ndtrllecektlr. 1 
... H11ır ıı,.arı f9 eı. Kendi ııraraaını Büttın dOnya da haklıdır, Çekler 

t.!A...~L a o maz mı ı Bu tedbirlerin ıhnmaaıada roıtırl- 811 1ıdl kııımda olan Yabudller kendi sarar d bk li k d h 1 l 
' -..a&qte yeni bir zihniyet kurul- ıeu eıbıbı mOclbı tadar : BGtlln F•ttıt U'uul Fııfıt mtcHılae bı -yu ılamu· ' e, ar ır erre 8 a &D aıı mıı• 
,Ilı. Acaba bu zihniyet bundan ate7hdırl:ırıııuı bıtıDda hep Yahudiler lıt. Ytız ttıtden futa mıı=uT iltlhdam kt~ı~;at edil c k ııoktı: H ti~ Baı· br ki, haksız olan ıüngllsllne gilYe-
~1 'lci itler l · d d d k ba'unmıktulırlu tıpatıya ııterlıd• do etlın mlc11111 11hlbl olımarbr. Ellı ~8 

1 1 
t 

1
°i :ı zam ~)arda dahi, t 

1
11 rBn· aemeyendir. Hak daima kunetlinill• 

çın • evam e ece buıılann faal bir rol OJDadıklan rOıOl· hektardan tasla arol fılttemuler, Sıılh er nd ta ıa~ı geçirme 1 sever. talyan· dir. Bir zamanlar Milletler MecU.ioe 
iL · h t .. ı1.. I"--' d bul OIJI a mn. m e ko.auıur 1\ :"'llld .a,tnr. vo ırp • Ua.11' a ..... &H&I • aıa· ' tantana ile alınan Habeşistan ıen• 

'tltllJt' .. sonraki qler diyoruz. Yahudi klmı dınlrP mallar. Alman Oe'\·lpt Refsl Milletler Meclisi gll illtül • ' d 
~~il Slldıt meıelllinin halli ile Yahudi add•dlleoek olullr da ıa Uzuıı maddet umıııar hfımıtlerde Ad lf H •tı t tif k tırtd r •1 e:\ ar~sıu. a 
~ 11~ llaeıeleleri kapanmıt değildir. suretle teablt edllmtıttr : bulunmuı olan Yabndllere ııorm2l Q 1 er 0

.P•. e pa arı e 1 r emtf lflt• 
~Ya ola hal I. ' d"" 1 - Ba'o111 Aıt, 0111 Yahudi olan· tıkaudlyetııl Yerilir. Mıı'lfette b11ıuaan mıtti. 
~" ua, ya 0 un ıger lar Yahudi aayılır. kanun mtlolbfnco Yahudi cımıatlerlnln Kırk do'rnz yeşııdtıdır. Gene, btıynk devletlerin kurduğu 

~'t' ~elerin ele ~umJ bir t-:s- 2 - Babaıı Yahudi, anın bııka faall1ellırl:ıe doku•ulm11. Yıhudller 29 Nfıan 1889 da, Bavyera hududu Çekoılovakya ise kuvvetlenen Al· 
ı.., Lı t.bı tutulmuını ıstemektedu· mtlletten olanlar Yahudi Hyalar. IOID orta mektepler teals edllrcektlr. ctvamıdı, Avuiturya Tlroluııda Brennı11 k d i ld 8 l'' 11-'- 1 cd dAA t d d t t B b 6 k 1 manya arııslıı a per şan o u. a 
"il "'"&eaiıı bir feyler kazanacağı 8 - Mahtellt bir lıd va ın .... ap Avrupa Yıbudllırl il• talyı Y•h1l· • o moı ur. a ı m te il t bir ıtım d • • d 
... lllııh.~. t · d b. i füudl dininde bnlunanlu. dllırlııl11 Fillıtlne muhıclrıtlerını 6ııle · rükcu, anısı da bir Avna,ury&lı ldt. Ba· ara a mesut ın anlardan biri e 
!'~h--'11111 eavıyeye e ıraz manev M ·kti K b ti;;; l·~.-.t • . . Harice çıkarılacak ola•lar mtk lofn Hab ıtıtaaa Yabdl muhaciri klrdır. uan r. urup a,ma geç a• 
"lt, IQ: b"~~ııilaıyetle erqmek el· ı - Tıa1>hıı, Hıbıı vı lıpu11 kabul ıdlhı oektlr. L~ı ıehrlndeki gGıel 11n&tlısr ık • devletin inhidamını görmeden &ldü. 

laa m ua olacakbr. dımealnda mu yaftek olamı1ınca, lnı · işte ıayuız misallerden biri daha: 
~~tere Ye Fransa ATI11pan1D B k ·ı Al I:' ·ı · f • _J 34 atta naks11ık ve bo7aoıhk yapmııtır. Milletler ya amBk için &lmesini bil· 
~t\ca I kalkıomaıını allkadar eden Qf Ve 1 l,JIGft 1: 1 18 ınae Eski mnharlp\erdendlr. Umumi harp melidirler. Yokıa kuvvet1i devletlerha 
~. 1 lllltaeleleri aörllımeğe hazırdır· İktisat Nazırını Yıahudı· o"l' Jar•ldii. ta J•raJanm11ıır. G~sterdıaı kahrımanht ba,ıudakilere, bir kısmı dua eder, bir 
'~tldai maddelerin adUIDe bir Cli 11 !ardın dolayı ttğmen tıılJ etmlıtir. kısmı küfreder. Ve ıayıf ta malıvo-
'·~ ' takıimi bDttlıı dfinyanm yll· kabul effı• KudGa 7 [ A, A.] _ Arıp 9ltelerl Kendlılno aıkerlftl meılek fnUbıp et· lur lider. 
""' de)'.• • m'ı 111 de, 1919 da rerhlı edUlncı, ' 
~ glftirecek, mDbadele başlaya· 

7 
[-' A] _ Al lllt lk· dOn Yafanın Git •ahlleltrlıdtn tirine bir daha bu mealete dGamımfıtlr. DOi!U 

~! I"- .. ._ ahdi · h f 'f k Aukııra a. man m bir ı•ce baılm Jıparak on iki Yahudi 
~ ~as; t tlerı a ı ieyece , tıeat nıııır' doktoru Fllnk o,tt.-den aoara 9 Teırlnfıanl 1923 de M6nlbte, bir 

S • AYrupanın vüıü gülecektir. Bııvak&lrt dıılrealne rlderelr, Bııvettl etini ıoymuılar, otoı dOrt Yahudi lln kaç arkadaıı ile teflı:ll ettfğl bir fırka 
~ d ldıt lllHeleılnin hallinden ıon- Celll Bayar tarafından kabul ohmm•ıtur. •ahı\le polblerlıl 6ldDrmlt1trdtr. r•1retlle hüı 1lautl devlrmıtı kallrmıı 
t lıı1a biraz nefes almıı ·bidir. lld devlet adamı aruınd& iki ıaat dı· • tır. Yakalaam ı, L'9mdıb rı kalesinde 
ı...~t bi d d r 1 i nm eden mülakat !OD <1eraee aamlmt Uzak şark muharebelerı b1r ıanı hıpsı mıb\:t\aı edllmlıtlr cmO 
'Ll.'lkç 

1 
i••te•e en . el a ıe olmuştur. Tokyo 8 _ Pekin _ Buku demir cadıtem • lımb:ıdek! mtthur kitabını bu 

~ 1-f b lzımgelmektedir. spanya yolu Japon orduları tart.adm keallmfıllr. katede fEOlrdlll mah1d\aılyıt ıamaııla· 
~ dt' eılatan me.seleıi, mlhtcmle· İspanyada hükO.ınetciler rında 1a1mııtır. 
-)~-••aı halledilmek 11ralAr111ı bek· .. •. I .. . . Et yrm-eklerlndan boılanmaı. Sade-
·~. gonu lulerı sa1ıverıyor Yoguslavya sanayi •• ot yemakl rl J~r. Slrara itmez, içki 

w_ ~llcat Mllnlb zihni eti devam P.ı1ılt 8 - Ebr mmt11ka11nda buln· 8 isi nllı 1111 
~""tlt bu . • y DID kıııl ordu kumandaaı kıtaata (ÖD· erg Soıı derece mtınınfdlr, hu1yatıdır. 
~~ L meaelelelerm d~ sulhiln drrdlğt bir •aıirlo rırlye dcSn•ık iste· B!1rr~t 8 - Yogulıvya aaaaJI aer· Bulondalu 7erde güröltüyü MYmez. Kla· 
~ -.çıraadan hallec:lilmui el- yen gönüllBleılD ıahıerllm11bıl blldlr· rtd ikinci Baltan eaternaıyon.al fQc&ık ılk mtııttfdın n tabiat mauarat•nıt· 
~ ol,taktlr. M~ ~! '!~ k9fll ~~J I ~ lotlulrı 

DiŞTABiBI 
Halit Tüzmen 

Yeni kıpı Ôfr tmea okufo k rıııuı · 
dakt muayıntbaııeılndı Erma.ram 
Nllıanttı b11tı tal D 't T l t Bıllt 
T 0ZMB1f hı r rıııı 6tl b ıonra 
ba1tılu1111 kıbal ıdtr. 

' C No. 81 ) S-S 1 

Bu gece «Cumhuriyet• 
Eczanesi !Sb tc'dlr 

• 



• 

Sut 
No. 

63 
94 

141 
154 
2S9 

309 

310 
315 

319 
327 
328 
129 

407 

262 
287 
299 
368 
382 
398 
479 
433 

2035 
4950 

S226 

5364 
5413 

24 

112 
4-959 
5410 

• ..;...;:-o_ .. -~ • at c ~aaı t'Bss c;::;:P 

T. C. Ziraat Banka•ı Erzurum ıube•inden Erzurum Lv. Amirliği satın alma 

Borçlunun İlmi 
--------------~~'"'!!--"""!""~~---

lılahallcsi 
Gayrimenkullerin Parça 
bulunduğu köy Adedi 

Haci Gençoğlu Zakir Gamü kebir Mülk 25 
Mehmet oğlu Rifat H. Basri Ülya Hancığaz 6 
Hazık oğlu Muştak Dere M Süugeriç 1 

Mehmet oğlu Mustafa Taımescit Habip ef. çifliği 4 

Şükril oğlu Adil ve kw F~tine, Muhibe Camikebir Arşuni 9 

Kı b d F'k . M d h Oı . Lütfi V . f eli Dere, Mihdi ef. 16 r ., za e 1 rı, em u ' nyc, ye anı e CD z eli Ol c· . er ga ya ınıs 

Ha~ Mustafa km Nafıa ve Ahmet kızı Nemile Muratpaşa Gez 14 

Haci Dede ağazade İhsan Köse Ömer Söğütlü 41 
Haci Dede ağazade Ihsan ve Sıdıka Küse Ömer Gez : Alipaşa 12 

1brahim oilu Selim, Kizım, Hanife Şadiye Muratpaşa Gez : Yarımca 18 
Haci Ahmet oğlu Fevzi, Dede kızı Nene Tambura Kümbet: Tambura 10 

Maıtafa kansı Nafıa Muratpaşa Yarımca 9 

Abdullah kızı Fatma Köse Ömer Sögütlü: Süngeriç 12 
Mürdülük:Kümbet 

Ciniıli Ha.un oğlu Tayfur Cami kebir 

Vahitpaşa zade Zeliha ve Nadire Lalapaşa 
Haşım karısı Salibe, Kızları Saklhe, Sabile Kadana 

Mustafa kızı Müslüme Emirşeyih 

Mevlilt oğıu Osman Dere 
Mehmet oğlu İrfan Zeynel 

Salih oğlu Sabri Mumcu 
Mehmet oğlu terzi Zarif Yoncalık 

Mehmet oğlu İbrahim Şeyhler 

Ciniı 2 
Mürdülük 19 
Gire.görsek 12 

Arzutı 4 
Tebrizcik 3 
Karaz:ÔmD 3 
Pezkeriç 

Cinis 

Nerduvan 

. 4 
36 
33 

Ahmet km Pcruze Gez · Gez 3 

Mehmet .o~lu .. Y~uf, Arif oilu Mustafa, Yıe· KaraklSse 
men kansı Lutfiye 

Mahanda ' 
Ab.inet kw Rabia lbrahimpaşa Uzunahmet g 

Cinsi Dönüm Komisyonundan: 
l - HaJVUatııı yıllık lbtfJaOJ 0111 kapalı ıarf muUle 350000 kilo arpa ,,tJJ 

Tarla Çayır 512 ah aoühr. 'fa in 1 r ve ilk tombıab 787 lira ıso .kurqtJ?. 

85 2 - Arp n evsafı wtnameslnde yuılıdır. Teıllm Jul Ersunıada l~ 
14 Amirli~I aııbıwdır. Şırtname Erzarumda l:.eYuım Aıalrlftlad• ' utua alma ~ 

yonunda rörtlebllJr. 

.. 

.. 
131 E · _ _. 

3 - tme 14 10-938 Cuma ,.aao •••t ıı de Emınmıda atuı alma kCJllll""' 
268 yorıda yapılaca tir. 

" 
.. 

Tarla Çayır 372 4 - Tek.Uf m k tuplan lhal v• uabnclu bir qat YV l to laJ,OD ~ 
lın verllmif olaeaktır. 

.. 206 5 - latekll rln 'kanunda razıh nılkalarla ve ilk temlu&ılan lle birlikti ~' 
,, 697 mlsyona mür&eantlan ( Ne. 57) 4-' 

Tarla ve hane 196 ---·~-·-- ·~---- __...,./ 

240 Er..ztJrum Satın alm komisyonundan 
l~ ~ 1 - Aç ık eksiltm il 25000 ..Jdlo mercimek satın alınaaaktır. TaluıılD bf 

" .. 
.. 79 1700 •ıra va l\k. tem\nab 131 lira 25 kuruştur • 

Tarla Çaytr 295 2 - Mercimek. evsafı ıartnıuneslnde yudıdır. Teslim yeri Ermrumd• Ltf'' 
mm l l ğl aa.ba. almasında rörit lllr. · 

.. 
,. 

• 
.. 
" 

• 
• 

Tarla Çayır 
,. 

.. 
• 

170 3 - Eksiltme 14 l0-988 Cuma gQnü ı t ıt ı ~ 2U1111Dda atın alaa• fi' 
316 m.i yonunda y p caktır. 

9Q 1 ' - ilk tewtnabn llıale fd,1 ve uabndaıı ~fr saat evvel .muhu b .. UI~ 
38 makbuz mukablUnde yabrıl•uı lhımdır. ( No. 54) 4 -

108 

52 Erzurum vilayet daimi ncümeninden 
n ~ Pasinler karasında buınst lduenln ıahılyetl DlHHfyHI namına ta'uJ• dl' 

265 lı Stırbahan köfiinde Manastır Takfıadan .&000 lira muhammen bedelli bin ,, 
383, nilmlftk arazi ile s~klz döntlmden ibaret bir çayırm s.ıo 938 rllnQadea ftlbl' . 

37 H rün mttdcleth ıçık arbrma1a kaoalmuotar. lunatı lhaleıl 2 t-10·938 Culll '°· 
79 ntl Tfliyıt dalat eıaol1 Bnlııtlı yaıntaaıkhr. Kııvakkat temlnab 300 llradfr. Ş~ 

iti anlamak lıtıyın tallpt da eoctltnn kalımtnı mQrac:ıat etmeleri. (No. 81) ' 

125 

Halil kıu Znlil Veyis ef. Konk 

Ahmet oğlu İbrahim, Yaşar, Kasım, lsmail Veyi.t cf Haydan 

2 Tarla Çayır 43 E S k d 
12 

,. ,. 
174 

rzurum atın Alma omisyonun an 
oğlu Ömer Mustafa kızı Güller · 

K6se zade Adan Mumcu süfla Ebilhindi: Karaz 

Ali oğlu Dur&Un 

Temk kansı Fahriye 
Kara bıyık 

Ebulhindi 

Kara bıyık 
Ebillıbıdi 

16 
7 
6 

( f - E zorum r rnlroltunun lbtlyl\c lçtu 30 b:n ıkllo pirincin ~palı sırf ~ 
235 le 11bn alınacakdır. tahmin badeU 6750 lira ilk tem!nab 506 lll'a 25 kuJUttul• 41 
1091 2 - Şartoamul Erzurumda lıYaıı• AQJfrlfllnclıld aabn al.mı koaaı.yo11110 

Tarla 
Tarla 
Tarla 92 röınl b Ur. -· 

J - .llrıfltmesl 24· 10 938 pazartH' r4\oG ıaat 11 do &uurumda sahD ,ı 
&ro&annı vad4sln.ın re_çmoslD• ve J:lpılan tebllfatD ratmea ödemcy n eıhaam, mevki ve cfn1I yııkartfa yaulı L: f d 1 kt 

b•~ltamıu ipotekli rayn eakuUerl ·8202 No. kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 91kanlmııtır. lba- ·l\"' ~:vonun a yapı tıc ar. 
rün vıe ıaa'ı dın bir saat •vvel ko•llJOll b'f' 

n Y satkln teklif m ktuplarite birlikte ••'{" 

lelul l 1· 11,..938 tarlh.lıtc ta diH dtu Cuma rOnü ıaat 14 bank mııda yapılacakhr. l - l lf ektup!an lh le 
IJ •ktetl ıOtDl peyin bde J f buçuludur. Artbr a b U bankamız alacııım karvllamadıtı -yeya haddi k. .ı ~ma vcrUmlş olacaktır. 

llyık ror11lıaedlll takdirde IOD arttıranm tnbh-dtı b '\n kalmak ş ı til arttırma OD btı gün uzablacak ve 28 11-988 ) - K nu n ~!~ esl loa 
tarihine tuadüf ıı:den puarteıl ~ •JD• ıaatta lbalo olwıao ktır. Kat'j ihaleyi y ptırıp yaptırın makta bankamı• muhtar ronuna v rllmfe ol lıaır. (o 8) ~ 
olduta rtbl at'I ibalt!ye kadar boro\ulu rtlanıa clderlerıe muamele tcsh ve iptal olunacak mnıtert lıe pey akçesl!ll geri ~ - - ... -- • -
almaktan bııt~• bit lı luıo.da bulun yaoaktır. Bil im u ta daha faıla lıabat almak lıleJ ulerin ~abemlı 
llrat lkrplar 11 lnı mijracaatlan llAıı olunur. ( No. 66 ) 5-2 

Gu 
l\Jt, Dil : TO Sl..JlA arı, Defler, "Fatura, •~Jl&t ~· 

Kal'lv1zU, ~ l• karaeal, Trak.kalemlert, lluhaaebet B~!._'~ 
•e Naflalara alt BUG.mwm Evrakı llaıltua, Ktıa•, llU79...---

ılabaı T~ BOvt-,e& Ctidaaları 

UCUZ e N FIS 1R SURITT Ti\11 
arif Vtla\'roUerdea g6Her11eeok. ıiparlfler dntle lluulr ..... 

dnaı· l'r.ırtml'fl · Vf ııct llıtbaur 

ilan arınızı kabul e -· 
, TOR KiYE ' -- .... 

F 1 R-M A1'N 1 Z 
B tdn Dofııy.a tanıtır 
"DOG ,, bOyOk ir 

emleket par ın1n 
h r tarafında okuna I 

bir gazetedir. 
i!Jofu illeri ile ilgi•i. olan biJtan 1 
miie••e•eler.in gazetemiz vasıta
aile kendilerini bu geniı bölgeye 

tanıtmalan menf aatl rinin 
ilk icabıdır. 

LA LARINIZ 
Doğrudan doğruya 

ZETiEMiZ 
s6nderlnlz r 

llirJUy,e n &J 

1988 
KOÇOK CARI HESAPLAR 

ikıam.J1e •IA111 
4 ıctet 1000 llıabk - ' '°80 Ura 
1 .. ; JtOO • - 4008 

• DO • 
• =-LlOO • - 7600 . 
• 50 ,. 4009 
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