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ıra Polonyalılarla acar arda 1 
Pragda nümayişciler: kimseye b r karıŞ toprak feda edemeyiz! . 

diye bağırıyorlar. Çek kabi~esi çekildi 
~ ' -
~itler bunda da 
muvaffak oldu, fakat .. 

f'ekoslovakya hükümetioin lo· 
t.Lı~ giliz ve Fransız müşterel 
~ni kabul ederek Südet Alman· 
~ llleskün olan topraklan,• Al· 
~•ya hağ'şl mağa karar vermi ş 
k..;ınnt1 diln gelen bir ajans telgra· 
.,.._ okuduk. 
~~le hükumeti bu elemli kC\rarıo 

tine tebliğ için yazdığt bir ya· 
~ İsa Peygamber na.sıl kavmioı 
' naak için kendisini feda ett 
~Çekoslovakya da miieadeleniı 
"' &'etmek ve sul~ü kurl:armaı 
'-a' "tııdisini feda etm!ştir n diyor 
.__ .. brların edebi bir teselli olmak 
ıır..a_ .. b a 4k a bir k ı y m e t i o\ 
~· hemen Jllrada ipret etmt-ı 
~- Gekoslovakyanın sulbü 
't ht l'lllak için milli ineti nefsinden 
~ Yatiyetiaden yapbğı şu feda· 
it o!' aym mahiyette ve aynı endi· 
4- ~apacağı diğer fedakarlıklar· 
'-. talcip edecek gibi göriinüyor. Biı 
"'tfta Polonya, diğer tarafta Ma· 
'atı Çekoslovakyanın kendi a· 
~ tlerile mesküa kısımlarJDırı 
~ lltlarına ilhak edilmesini şimdi· 
~ iate11aeae b 1 şladılar. Onlar de 
bit ~ dGnya ıulhtinü tehdit eder 
~ ~ıiyet alacaklar ve Çekoslovak· 
' Pe7gamber fibi bunlara da 

ejecektir. 

I ıJ1'\S YA 

Çelıotlovakyada muhtelif milliyetlerin bulundukla-;ı-----·· -
yerleri gö•lerir harita 

,. _______ • ~ uz::ı;:oa zı ç:c J n ; w ao •wwwııw • __..,..e-ııııiıiııııiiııiılııiı•liiiıı--lıııiiiiıi~ıiiiiiiı': 

V r.şova, 22 ( A.A. ) - Polonya hükütııeti _Çekoslovakya • h~1 

aıetiııden Almatı akalliyetlerine verilen haklarm aynen Çekoslovakya· 
da ki Polonyalılara da verilmesini istemiştir. 1 

Macarlar daisteklerinde ısrar etmektedirler. Varşovada ve Peşte · 

de nüınayişler yapılmaktadır. Prağda da hükümetin değiştirilmesi vel 
yeri:ıe askeri diktatörlüğün konulması istenmektedir. 

~------------·-----------.~------------yeni kabine askeri bir 
aiktatörlük kah· sı m ·? 
Londrada nümayişler oldu. Halk ya 
Çekolovakyaya yardım edilmesini, yahut 
Çemberlaynın çekilm sini istedi 

il_ t~•nyanın, A•rupanın göbeğin· "' Qi\)e Macarlar ı\lmanyay bir nota miu edilmek ted ir. S ttiği istilicı siyaset bu son verdiler :uacarlstamn sll:Uılannın pro{lramı 
dG, da da muvaffak ' oldu. Ve Budapeşt~ 22 ( A. A.) - Macıulı· Budap~şte 22 \ A. A.) , - MHear 
tlJ.iıı"lt, litır bir milletin haritadan tau hUHı~et! dün sabah ~eni bir n~ta ( Ali ta ı 11/ı 3. ancQd•) 
''-tğe y&z tutması babasına bir nazırı yııralr, Alman hO~ umellrıe gon· ---------------
~e daha harp tehlikesinden kur- dermlıtlr. Notanın SOdetJer me!elulne F'IK R A: 
~. Buıuınla beraber Almanya ve marar ekallf yet1Hlne alt o~dutu tab• 

liij• lltelderinio IOJJUUa geJmiı de- 8 i r var m 1 Ş J 

~"'.\ Oaunu bu ana kadar diledik· SON DAKİKA bı·r yokmuş 
' 

1
\rrupa mnkadderatmı ~ilerinde • • • 

-._ h n~ftere • Fransa · anlaıması- Çekoslovak Çocukken, Avusturya, ile A· 
'-~ tkıki menfaatlerini bıleldar C h b Vu•turalya ara•ındaki farkı bir 
~Ordu, Bu itibarla Almanya, um urreisi rı r türlü anlayamazdım. Avu•lurya 

~Avustqeyan1n ve ıerek Südet Nutuk so·. yledı· it;in ekseriyetle Avu•turalyayı ve 
' -.,nın ilhakmda -ciddi bir Avusluralya ifin de hemen hemen 

ı.~'-ete maruz kalmamıştır. Prat 23 -~Ç1kos'ovak Cumhur ,her zaman Avu•turya kelime•ini 
-.._d•• Al ~, · B- r · t t f d kullanırdım. . - sonra manyanm atmak re 11 eneı,,. gon vazıye e ra ıD a 

1 

. 
adunlarda daha bByDk bir rad1oda Çekos ovak miUctlne bıta Alman Devld Reisi Hiller bu· 

S ti .._ _, ben bir nu'ui şöylcmf c:tfr. Cumhur au·nu·n b•nı"m aı"bı" b m v el, e e &IJ'fuaımaıı muhakkak v ,0 ... 0 u e zu a ıa· 
t.ıa..--. Ç relal bu nutkunda bllbasaa demieUr L/ b- -k J b ·ı ... ~ tlıık& Almanya ubk, bir ki : ııran çocu" arını uyu uene ı e· 
bı.t~ Fra .. •••ve t .. -m.ıer arasmda 1 cek bir müıkülden kurtardı. Orta· 
1 ~ - ın....... c Biz o imdiden kuvtet erimizi ı 
~~ .ulramıı olan eski müstem• zayi ed~meflz Bu kuvvetler ileride lda ıimdi yalnız Avustaralya var. 
~ illi iatem~ğe bqlayacak :vazi- blıe Jhım o'.ac•ktır. » SaJe bu kadar da defi[, Avru· 
--~- •leelau, oluyor. 80 milyona varan Prtt so1caklarıı;da balkın nüma· pa haritasından Çekoslovakya da 
~ .. ~......... doyurmak için Almanya Y'tlerl devım etmektedir. Ço'uk co· yavaı yavaı ailinmek üzere .•. 
-. ... ~ e 1erbestçe reıitli iptidai cuk ve kadınların da iştirak ettiği 1 Bundan bir müddet •onra ilıti-

~ıı..~•L .. bo halk ıokak!ardan milli ıarlnlıır l k l l d' [ · d'b" 

~ ~
.,. temin edecek topraklara yar ıyaca o an ar ız erı ı ıne 

söyl•1erek gcçmE!kts : c Blıl onlara k ki · l ı br. Ve bur -••Ale Almanya çe ece erı torun arına an alacak-
-- tullnı dmeuenlı, biz 1ışayabfllrlz. 

~~le Slldetin, gerek Avustur· Fllkıt teilhn ederseniz, ıiz yı,aya· llar: 
~ ilhalanclaa daha bayati ve maaıınız. Toprtklanoıızdan klmaeye - Bir varmıı, bir yokmuı, 

t lllalllıiaaclir. bir kanı yer verdlrmey~ı » diye ba Çeko•lovakya diye bir devlet var· 
~ -ır•t ba halde büyllk beyııelmi- tırmaktadıılar. mıı .•• Bu devlet yaıamıı, yaıamıı 
~~&atler ç1rpıımaj'a bqlaya· Çek kabinesi ve ·bir gün kendisini laa Peygam-
l\~· Ve Almanya buaiin oldu- bere benzeterek çarmıha gerdirmii;, 
\~tlrtıat ~ kabul etmez İstifa ettİ Almanlar ermiı muradına, bü: p· 

lak itilmez bir ıiyuet ta- Prat 23 - Çek kablntııl dün kalıB~ kkerevetdine.A.. b 
'ı...~-'1111 lcte devam edecek olursa, 0 ır at; ay a vrupanın gö e· 
~ lafla etmlıtfr. Ye"I kahlneye ıcJen ı· J !L • J ı ı· b • Al " .. tlavacak harLm· •-n.-e ınue iRi uev e ın aıını yıyen • 

.-. 1 u uuwı uvat, be\11 blıta fah1ıy,tler dPl?lldfr. 
a.._!,t~a:aiyecektir. Eski Baıvekll Hodza kendi re· manya •ui hazma uframa•a bari. 
-"ftaldl WaaJo bir zafer diye fıtlll albnda yeni bir ılyat cemiyet Şimdi btıtün dünya bunu tetkik ve 

l••kll ~tmlıtlr. takip ediyor. 
,..,,... , bcUe) '-----------' Bahadır DÜLGER 
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Çobandede kOprOsO 
İhmal ve Hikaydi yüzünden fanileşmeğe başlamış 
olan bu lAyemut eserin karşısından utanarak 
knçtım 

Çoktanbarl blle ıo· fı 
kul muş olan yaylılar 
b zJ geçtiler ve,; ilerde 
Q'Öı 1en kayb ~ oldular • 
Motör b9JA fıtendlll rtbJ 
lşleyemivo:-. Ve biz dur
dutn•uz yerde aabır
aızJanıyoıuz. 

Bu ııkıntdı dakika· 
1 ırda benf ~en çokao1a· 
•yan aert rlıza-lnn key

fine tabi o'arak. gOkta 
roıan bulutlar oldu. 
Zaman uman l'üntıln 
yüzıınn lrapatıyor ve 
caraıdaaıarıa üzerine 
1em yürüyen, b-,m de 
1ektllerlnf mlitamadiy ~n 
JeğlşUren gö'geler bı
rnlayorlar. · 

ş,tör artık tıtomobl· ..... ~ı,.. 
lfn kapattru-iaj)idi: I W' :.; 

Motör bUyük hfr intizam ~~H:R 
ıle fşlemtı4ft'biŞtadi:'"Y8-
nlden yola koyu~duk. 
Ve bir az ötede bize Çoban_ded• lıöpra.a 
nad edermtı gibi atları dOrt nal rldeu Meıbur muharebenin flrJıa cttJll OY& 
yaylı1~ra kavuş uk. Yol önimüıde bir yı· ya bakbm .•. Yer yer sazlar, yer yer MI· 
ı~n iıbl kıvrılıyor. Utak bir tepenla dl ferin afbtı kavuklar .•. 
.,,~d9kl dönemeçte ?.J .: kao mezar 16r· Otomobil daha aza bir teclklke 
du~. Ysn1md_11kl ukadq: aıeydaa nrmeyor llerlJ• doğru kOfQjo-

- KöpruıOy nıubarabeılcdekl ıe· ruz. KOprükOyüoe 11pın yolun bir u 
htılerJmfzln mezuları, dGdl •. Çorak bir l'erla~nde uşdan yıpılmıı küçbk bir •~ 
dt ğın yamaçlarında kJmsesJz ve renksiz ıOrduk. Önünde, atuyalır, ıOğQtler n 
hlr .11ra f8f ... Bun'ann altında bQyllk ooyvermfı 11 çl~eklerl rözüken blı c19 
baruta kurban v.erdlllmfz binlerce meb· bahç811 var. Tranalt 7olunun balrıml'f· 
meteık yBtıyormuı. ıerlnden blrlıl., . Transit Jollara mıataka 

Vllcudumdan bir örperme ftçll. ( D.oaını 2 tncld• ) 

15 yaşındaki çocuk 
kadın oynatır mı? 
Y omranın bir köyünde 19 yaşında bir 
kadın kurşunla yaralandı, öldü 
Tr~bron JHusuıf] - 17 EyUll Cu lsını atablUyor. Aaqı kıunıp uu ha,ıa 

ınartesı rllou Yomraaln Nefıl Karlık otlana yedlri1or. O da an:.aıadan aldı
ltOyQnda bir kadının ölümlle neticelenen tı parahrı Ttıbıonda fUllda bllrada 
feci bir vaka oldu: Oa blf yqındakl sef4bette yiyor. Çünkft anuı otlana lalt 
oJr çocuk Trabzondau oynatmak nıere bir uman naılbat etmiyor. Ç4nktl çocak 
l:Ore J'ÖtürdDID 19 J&flarındakl bir kı· erkektir. Kıı olu idi, blpDa ıuaıuk.la 
dını kazaen vurup öldürdü. vurup ona oturtacaktı. Aama ne ya,. 

On bet yıı91n~akl bir ~o~ut.: Kadın sınkl otıau 1 Boe Kota llhnlyet !. .. 
ve ılllh ... Bu hld.se hırteai düı:l.DdQ Vakıayı katil çocututt ıfltndaa dl•· 
recek bir mevzad11r. ltyellm: 

KatlJ Dede otlu Kürdıft lalmll bir - Trabzon retlr, flderia. Yo•" 
çocuktur. B bası ycktur. Bir kardeıt r1n1n Nefıt karbk köyündenim Ba ta
tahsilde, 01ta mektepte ok.uyur. Anua danı Trabzoıda taaımıılım .. Sokakta do· 
kOyde d•klı dikmek awetllı ılityl retsin· lafır, bazen de köylere OJ'llamala l'•llr.. 
cıtrlyor. Katil çocuk mektepte ls.l Dt dl. G90111 Carııaba a1ln1l oaa 7ama 
sene kadu moldepte okumuıtW'. ı.... (bAMı ı 11111'9) 



On beşinci yıl 
için hazırı 

•• •• •• onumu 
r 

1 

Büyük bayramın hazırlıklarını şiındiden tesbit 
edecek beş komisyon teşkil edildi 

Cumhuriyetin on b ~lrcl yıldönr.· Jıiürn M h t AH Onat, üçoncü U nmt 
aılnde yaprlt.c:k olau g nfş merasln i Miifcttişl k N11t1li nıu~ı "ir uaviı.t mü
•lmdlden hazırlısmı k nzere, vll&yetce hend c:i RUştü, D klor S ıb i S dal, Be
bto komisyon 2yrılmıfır. 1 dlvo Mrh·n;dlsi Rır i, Ziraat Bımkıssı 

Balo komisy.:>tıu: Refs, Doktor Sah MüdDı ü S adelttn Uğursal.. 
ri Si dal, Azala~ : D 1 1or U Jal Aşar, Ne rlyat va f öyl v \ıo'l'ic;yonu : R' 
Doktor Reşat, Yozbaşı Scııyff Kurtbey, f11, Mıı rJf MOdlhü Ham..;1 K'0k in, L ss 
Avukat Meml~ Yazıcı, Belediye azas1 Mlldiirü R"uf .B yel' er, Lfsa Edeb!yat 
Bayan Perihan. Muallimi İlz.,t D •Hçı-y, L'ee Tarih Mu· 

Tıenvir ve tEzvln kom'~yonu • Rehı, 
Belediye R.,1.s\ ş~vk4't Atı, Az ~ar : 
lnhisarl11r BaşmQdü·ü S ff-ıt K~hyao~lu, 

.Poıla v Telgraf Mü<lOrü F zH, Vakıf-

lllu i l<~alk B!nal, Babıtdır Dü1ger, Vila 
yet M tbaesı f!.1üı1ü ü F r t E m'!Y!. 

DOOU 

Öğretmen 
okulunda 
Nehari şube 
Kırk ta1ebe 
kabul olunac· k 
Böl~e izin ö~r.etmen lh'fyac nı 

!uırş lemrık t z re, öğretmen oku un 
da neh'1ıt talebe ıç·n de yeri hlr r.n· 

e açılaıas n Kü lUr bukanlığ uca 
rnüsande Milml~tir. Bu ş·ıbcya kırk 
tıtJııı"ı ka~ul ,,Jıı~ac lrtır. 

Değirmen.de 
uyuyan bir 
adamı vu dalar 

24 RYLCL IUI ~ 

1 rın tahriri nasıl 
yapıl cak, verginin 

• 
nıs e i ne olacak? 

[Bina. vergfsi hıJ.kınrfa hflkumdce• da tatblkt tarlhluden itibaren no ,.
hazırlan11.n karıurı pr< jesinin illı kısım- g-eçmedlkçe mevzit tadil talebinde ııuıt 
/arı edraftndıı. dürı ma tlma.t verrnJştik. nularnıyacakbr. 

Bugün de birınl1trın t.7/ıriri, v·rg' risbet- Tadllen tekdir olunan lradlar O" 
f<>ri ve ce:uılar haklu dadi hükamlert rhıdeo: A Yealden fnıa edilen Yf 111' 
yazıyorıız. ] yannamesf vektlnlle verilen yarler ~ 

Tllhrlr koır isyonu vergJy tabi olsun muafiyet müddetinin bltt'tf: 
o1masın bD.•ün bf nalımn mntasernfının B - Beyann11mesl verilmeyen .lff 
vt ya ~egillnln ismini. hududunu kapıla- at için binanın blttfff; ff 
r nın ve odalarınm adı:ııdl 1 müşterd atı- C - Beyannamesi verllmıyell 
nı, fçinde\.i avlu Vl'ya bab,.enfn g n1oll· kısmen lstlmhle tahsfı olunan yerler ti' 
ğlnl ve sair v s fıarını uzun yazacaktır istlroa'e tahsis edfldfğl; •• ıal' 

B!r blnanı\l senelik gayrlsati vaıldit- Ç - D lmt muafiy11tl halı b....,... 
lar Mildürü T ı;.ı Aksoy, Askeri F11brl 
katar MüdQrü İh!!ıın Yavu2:er Fizi•· 
M1Jalliml Hüseyin, Yı'iyet Matl> a•ı Mn 

S:ırfivat komi yorıu: Rei!I, D Her
dar Hamit Kars, Aza ar: Sıhhat MüdO 
rü Sıı im C mntı, Hns st Muh ,n(jbe Mil-
dür Ve~ ili K:ıs m Özel Belcd!y Muhıt.· Ardalı n, [ Hus ·st] - Ç·ldırın Ka tı, n yerin bu\nn uğu mab Ue cari olan da mul!ffiyetln ıulcut ettiği, 
eber.I ı Kazım, H Jk 

1

Ptntfslnden Avu· rakale köyünden Ş r t oğlu Mür elin lratı ·a nispetle getirbllec~ğl san.,llk U- D - ffraz veya taksim edllell bl"' 
kııt ô,ner o gun. d ğ rmeninde ununu üğOt ek lçJn g"" ra bedelfnden ibarett r Binanın veya hu !arda bu m11aınelenln yapıldrl ; !" 

Kom'syonlar toplan hl r y par ak, c yl gııçlrmek.te olan ç~D'dıra köyıü hOküm!'fe olan y lerfn kira muravc!eıı E - M :vcut bln8la•a vuku ~o.d dQrü Fer't Er an, Btba1ır Dil ger, 
lı Banka&ı MOdQıü Atıduır, baıan kq·,ol s •hatımndak.I b ıuhkl rı tesbit Ali oğlu Hamit dtğlrmf! ın bir köş sin- s bibi vey.a yerine ~a1 ?nlalar tarafın- i 1aveler dolayıslle yentd~n takdir O·~ 

Tıklar komhyonu Reis, Nafı Mtt- l'decekleroir. de uyu'Dakh iken. bir ş ı·sı mechul d11n komısvona go11t rilır ve burd!l lrathmlan inşaatın bltt'ğ'ı seneyi t~..ıı· 
tarafından alıl-rn bir kurfuıla aıtır su· vaz h mı'ktarın doğ"ru1uğuna .-omfE:yonda eden malt seneden itibaren nrrl t,..... 

Doğusı ı 
bir gez· 

rın 

ti 
a 

re te yual nmı~tıl'. Yapılan tah\'ika'a, kanaat gcıt rll rse bu mıık.a e1P, lrad tak kok ettirllec•ktlr. 
goöre ıauçun Kerakale köyür d n Rüitem tlrlode t sas tululacakt r. Mukavelena- Tadilat konts1onuwc1 takdir ot~ 
cğ'ıı Muhtar Mehmet tarafu:dan yap td ~ı mrda su, lektrik ve hıwa ~azı sotflya lradlar üzerinden vergi alınabilmd 'J 
nnlanlm 11tır. Yakalatıan suçlu Artllyc~ e lınm bina sa.hlblııe alt 01du~u veya mef- yapılan tebl't~ karşı ıtlraı edılm•OI _,. 
teslim ed1lrnl11tir. Tahkıkat devam et rnş•t k'ra'!ından ve bina ic1tıından gay seb blyle yeni iradın kat'yet tttbl~ 
mektedlr. rl m sr fl r yaz h bulanduğ•ı takdirdi! olması; veyı va~( ftrrazın t"tklkf İ 

bu nsvl masraflar tenz11 olun r k haki- komisyonunca bir karara bıllaolll1f ti 
ki icar bedeli tayin o'unacaktır. ması earttır. TAh5ilAt komfsyonDDO• • ..-. 

(8111 tarafı ı incide ' 1 dmın bu mcıçhul TOrk miman kim 8Ca· Kız orta mektebi K raya ver!lmiyen yfya kiraya ve- dir olunan lradtna itiraz edilen ve ıpr~ 
B"ş111Ddürü Fehc:>I Tok ay buralarda birer 1 h ? dive dil Unllyo•um Yap ığı büyük rllri ği hal fe kira mukavelesi ibraz edll- tetkik: komtsyonuncı ikinci klDDD ~ 
orıaan yapmaA' k rar vernıio~... 1 e ere dı ı koyrna ı dOşUnmıy cek ka- • b • ti mlyen ve yahut gösteril n cıukavelenıt- das·n 1an evvel bir karara bal'l•ll~ 

_ Hem de. d yor, bu o manlar bl· dar mut v zi anatkar n iz'nl kaybet· yenı ınaya geç meslndekt ktra mıktarının hakikate uy- binaların verıtsl vıırsa eıkl ır• 
oaları eQsleyEcekler ve her ban~I tıir tık. a.tı~. Ye~ıı r, iki tuğlayı b'rblrine O;nrcü umu t rniif •ıfş\t~ln eski gun olma1ığı net ce~lno varılanlar n üzerinden tahakkuk etlirilecıttlr. 
tıbltte 'TUkuunda cnımuo gözücd•n on· ~çu.ıt lar m,, üztrlnu h men 19• • diy bJn sırıın kız o ta mekt b ne tahsis\ ev· iradlerı tahmlnt olarak: tayin ve takdir V rglnfn nlıbatl: ~ 
tara 1etr<>deceklerdlr. isim erini koyuyo:Jar. Ve elleıine kale· velce kıırarlııştırılmışta. Bi a mckt be olunur. Stıhlolnln bizzat oturdofu b'a~ 

Bu duı7a canüdllden kopan : mi alıp: teslim edl'm ş'ir. l~lude yenl d rs sene Mevsimlik oları!k kiraya verllen Hfi irad n % 12 si vı aa(r btaal•;J 
- Amin .. Aminlerle muktıbele - Dtı ya a'e'll fşits'n, siz ne der· sl btış1anğıc na k rlar fcabeden tadiıat veya ilra'l111t cdi en yerlerin mutat ikft· bu iradın yüzde 16 ıı nisbeUadı 

•ttlk. seniz dey u, biz sanııtk4•ız, Ç tlay•n, yapılacaktır. . met müddeti fçerlshıde gctlrllebl ecekle- alınac kttr. , 
Bl'p b!nuından ıonra ufak bir er.!ş pat ayn biz sıma kauz lıt ! diye yazıp rl k1ra'ar ssnelik gayri ıart Iradı addo Har seneye alt bina varıfılolO _. 

ll onu teklt:ıen gene ufıık bir çı'Uf var. ç!zmıığe ba leyorlar. . Liseye yeni muallimler lunacak.tır. ba\kuk muamelelerine, verl'lolD ~·· 
Ru küpOk arıza ıanlıi ardında Hk Bu rıedden yrzıları okııyunett, hıç d• F11brika, fmalatane veya dtğfrmtn ::ttlğl malt seneden evval ftlen fklo.ıi,~ 

lanın bir f"he eı·e lneanı dalla vvcldrn kızmah liızuoı ~ok, lddlac Y1• h_e~f'.n t yin edil l !erin gayri satr iradi rının takdirinde iç- nun ayı lptldaaında başlanarak nfld
1
,; 

hlZ!rlayor. Tepf!ye çıkınca ıd ti şasi· Jökıılamnlı ve Çobaıı~c~e k:op•usunO L\SFyA y rl n:ual i Jer tavln edil· lerhıde bu'uıao sat>lt mıtl nsıtııları da so'lluna kııdıtr ikmal edilecektir. lk fi 
nyonaı: uz Karıınız 1a TOık mhrıarfsl kencitelne fevazuun ve buvuk sanatın bir mf~tlr. Mu~iki stcıi1yerllğ'ne 17,5 il a L kate Jın ca~ tır. S n .... rıin muayyen ~ 2oun lptldacında Iradı kati e1mı1e• ~ 
nfn eıı'z eserleri dtn blrt nr.. Çoban- rah esi lbl göste m 11. ibret alır, EUSttr muş' M.hınet Mnmer, nslın 5l8j yer· tr lmlrrfndd 1şl y n fabrika, imalata ya it raz1ar1 tetkik komfıyoııunoı ~ 
dede köprüsü ... Buraluda Kanber ada ve belki de utarıır · · 1 ğin 25 lira ma ş a Se ahadd n 8 lg , ne ve drtt'r enltriil işleme müddeti olunmlyan btna'ar hakkında ytJ 
, erilen knmızı teştan yepılmıı olan ve 1 Çobandedc köprOsünOn baş·nda bir f z k öğretmenliği e 30 l'ra m11aşla iz n r ı.. ır ı.'.J. temin Edt cc\ıl ri gayri salt maddel r taıbtk ohın2cakbr. ..JI 
Aıalll bir yandan öbür tu fa baf )ayan pıuça durd nk Yo u b ğl ndığı Y rler erk. k li uul fııi' ö~retmı:ınliğl den Ni· fr .. alar sın llk addohmacaktır. Husu r muhasebe varidat id•~I 
bu taı köprü hıt ve konh1ne70ll güzel- ıdek.l ka dırımlar sfikU!mU~, tuş tırı ye- yaz! lna er tayin edilmfş erdir. Bir çatı altında bulunup da ls'iırnl ce baz rlanan tekAlıf cedvellerl .... ~ 
lllinln en parlak bir ıü nuneslnl ve rlnd n oynamış. Ya§'murlar, seller, so· • • •• •• • • la z v k p ları ayrı ayrı o an binalaı 16 rıeden evci gelen mayıs ayının '°~' 
rıyor. tuk bu b tde onu!l üzeriede ve daha Yen ı Posta mudur muavını t'c1ıe ane'rr n h r ociıı.sı yrı ııyrı teh- ştrcı gonü ak,amına tadar tabııı&'-

oentı, takat yaygın drafl, bOyOk, koJayJıkla mtlesslr olacaklar··· Böyle v Jay tlınlz yt:nı posla rr.ü für m • · İ 1r \G t adları takdir o unacaktır. !r esine vcrlhcektlr. Tckillf cedvell ,ı 
takat nlıbels!z ve koı kul!p detll ... Ke c.lnıak.ıa beraber ona len Uz blr lnsı rı vrnı bay Lat f şehrimiz. gelmiş ve vazı. Her ban~i bir mUıcellcf kedisine alt muhteviyatının. dcğrulduğ'ıJııdan ~~ 
nıerlerldde t·ir mihrap inceliği, ııuyun aJl di!ğmeıı:i~ ... feı:ino baş am ~tır. Muvaff klydler d l· b n mn iradın n en uşaQı yüzde 15 nls knk memurlarıle busust ldarenlD • •"" 
üıeıfr;e otuıu~undıı bil ve lttlyer bir Bu bat bö ,le g!d ue, bütün eski eriz. b t nd.a azaldıı:tından hah s'e tadlll tale- tahakku'< m murlan mnul t1Jtıılt: ~ 
adamın nkan var. eserler e o1du~u glnl elli s ·ne sonrı binıla t u unabl ecekllr. Mevzıı ta ifl&t Tahılr va tidll komfsyonlarıt 

Araı OtUD dibinden akaık~n tıısu gclec lder bir mühendisin raporundc Sarıkamışta poHs teşkilah ttı eblnde bulana tar, şehir v kasaba- ( Arb11 .'I arı~~ 
aellnl kaybediyor ve onu aştıktan son muh11kkak şöyle bir kııç satır okuya· Sdııkamıf, [ Husmt] - Kara tad farda b l .. d yalere köylerde, lhtiyu he- ------------~-
ra duruJu1or, Hldn\tşlyor. Arasta Ço· cak.I rdır: rosuna ilave olunan komiser ve po1L· yetletlne muracaat cdeca lerdlr. Mezk.Qr AVA 
bıındede köprüsü bu hallerfle yara!Xn z • Vcıktlle lcabedan tiı.mlrlM yap I· rd n bir komiserle ü~ po1ls bir hafta heyctlerre yap lacak t tkikat rıeUceslnde 
bir mektep çocuaunu le oııun rğır bl'Ş- m~d1!1 l~ln çö ... mOı olan Çobandedf ince Kauıdan .. g-elm!ş 'Ye öjevleıin 9a\d iddianın dcğru o du~u anla$ılırsa 23 • 9 • 938 ...ı ı ,..,.,, 
Jı hocuını anGumayorlar 0 ı? Dıı~lar kop•usll un yen den yapılın.ısına · im· >aşlamış1audır. keytif t bir mazbata ile vilayetlerde va Rüzgir sQratl: Sal.la 

.dan koşa toıa geltn, yorulrp terlrycn, kin yoktur.• llye, kaza'arda kayma~ama blhtfıilrc:k ,. istikameti: ,. 
lnl.vlp "'&"laı:an Araa köprü.' ü aöıün· Vd bunu okuyan idare Amiri eli ı...I 

" y • ' 
6 ıed' kodulsr arasında unutulup gide· tir. Bu mazb fahr, m hrıllr ld11re heye· YOksek sühunet: + 2D.a 

ce hem4n toparlaııyor, öı:ıOr.ü l lkltyor, dizine vuracaktır: w k r lire~ de tetkrk <dilerek doğrulutu taslik Sühunet : + 9.0 
terlnl ılli)'or ve bir · enara btzülU - Atı et ndim ah'" Bilmeyiz, adru :c t ~o·umuıa devam etmek fçla oto ed11ecek olursa, h•ye•ce verilecek karar Düşüı: sühunet : + 6.0 
nrl1or. Oo metrA ilerde ekan d il ç y kıym'!t r.cdir, sanat nedir, caı:ır nediı n!Jbil tekrar bfnerkcn ııklırndan bunlu• vali tar.e.f ndan Ddhtılye Ve atdlı:e bil· Rutubet : 'it 76 
1111kl o dt 111 ... S 'mdl berrak ve ısakin, biım yJz "' çtf lb·nal ve l&kaydl yüzünden farıi· dirllece ktlr ve hnacak. mezuoly11t üzeri- Yağıı: Yafmur '' 
nkur ve teıtkfnli • · Ve ırnete?er ma alelu Y zııceklar· li"tşme. 11-e b •,amı• 0ı8n 0 JQyEmut eseıln ne mevz J tadilata bıışlan•caktır. Umumi Bava tazyıkı (Erzurumda) ••,·. 

Kendi kendime: dır. Herkes kabalı tı kendinden bır ev ~ r. y • 7, ,. 
L ı karş s.ndan utu atak kaçtım. tahr!l" yıpıhn yerleıd9 tahrir net.ces n- • • \Denls 1evfye1fnd.~•) - Sanat kudretini Araaa bile say· velkine ıtaoak ve asıl ha ilse .. oy e ~ 

--------~,:----~·-------- ----·----------~================ ---- - ~ 
Roman: 11 

le şiir oknyor ki. deH olmak bir ffY tıir Jşık ç'zgtsf ırörOııüyor ve hatif kr.dın · mıı sanşın bfr kıdın. yahyo .. du. ~ 
değıl. Sana a:cıkça söy!Fy m. kah\r1<ha 1 ari1~ g ttra scal duyuluyo•du. Vo'k mOşfh: bfr hareketi• 

TAYYARECi ER 
Volk. otomoollin vitesini kesti ve Vo'k kendl evi imi~ gibi, pencere- omuıuoa dokundu. 

1 
'I 

yavaş sllrme~e başladı; mak.inı sessizce ye vurdu. - E~en8, baknnz ea"ım, yttJ_"" 
ormana rirdl. .. ArıdrPy •Herhalde buranın m1ldavl nıisafir getirdim. Hele l'Ozleıflll bV' 

_ Hı1vr.tımda hiç yapmaı:lığım ş v mıdır ... H ş blr ad.tın; kumaındanlığila k ibl· • .ti 

Yoaon: /. RAHILLO 
baeıma geldi: Bu kıza del'cııslne işık öv nmüyor. diye dcşUndO. urşun g • ,,.,rsır_k, 

Ruacadan çeviren: /HAL y ALAZA oldum. Onan fçio Moı1ko 1a trenlnl gö Kapı açıldı. Hava usıdı Gulubçıkın Sarışın kadın r~pmacıt bir olJI 1 
ıüccc fçirxıi çekllm. O ôa yamı Mosko scsT: Andrt yl ıOzdtı, Yüzu, al elbise , 

- Deınlr yolu Onünda durdulor. Yol olc'uğuDu daha hatta e 'e lkrın anlamış vaya g diyor. - Ge!diler, yoldaş tumandan gel· aile zçı1< pembe görünüyordu. ,'1 
kapalı tdi· ckıprea g •ç'yordu. Volk dal- tım. f 1 k J IAO.' illi 1 o.omobil yo!u ke.toedlyordu. Gllr dl. - Mfsaflrhiz slıfa olsun; .,.. 

n bıtkııt'a uzaklaşan trenin arkasına 1 Andrey On °" anı ı:tnın 8 08 2 kestane aQaçlanrıın avuc gibi geniş Y p· . Dlye haber verdi. Andrey hayre~ burun'uları sevınem. 
raktı ve fçinl çekerek: b.lr iltifattı. o da y va yavaş senli ben- rakları kıpırdanıyor, raoy törOn ÜS Qn fç ndc: «.-U da hurada; Amma da slnsı Andrıy gllli1ms,dl. b~~-

- Yarın Moskova•a kavuıPcak. lı koııuş"lleğa ba~I dı. . deki kırmızı bayrak titre)e litreye selam şeymi ;. Köşed teknisyen A~sQtkln F lr t '· -.
1 

r 
" E e btn de teni ıev<lılll. k k d - a a çul\ur yana. ili 

Kibritin var mı? Haydi kardfş t ilendi· - • ~eı iyardu. klmsA He o11uşmıyara otutuyoı u. itti H dl bl d h Qlıeıafl'• 
relim bari ... lyi çocukaun, Andrey; ya· ilk - ~ k güı 1. Öyle lso b ~On una Geno k raohkta Vo!k f'e Andrey Vot{ ortaya: - g ' ay r az a 1 g d"'_' 

L lecrubo .uçuşu. yttiJtıracn~am. mez r 1 ten geçerek tı.1p antıya er d vor - D rgahi 'n se'am, diye ba"'udı, - Çok rDimem, avurtlaruD ~_11 mk ki, tay)'aıtclllkte pe .. grç yetlt1ln. 0 1 ti? 6 " s d oP"' 

'l dl b' ie de ea\lsl gibi detil Yese· - ne 
1 

emod k _,. 
1 

it lardı. Yolun k narın~a uzun kıtvak.aı Tayyareci Kllnkora bogOn i.k •tecrübe Volk k anapaye oturunca ta ' 
m 7. • - Bizim l ura a nvı'll ze srvrc d d d V lk 'd ı t • A 

J& evvelce lokantamızda fili P vcrUfyor· es itlen kalma bir derğab mız vr:r. Top· bı;ır ayıp uıu_)or u. 0 yo a 8 ... uçLŞu. yap myorum. dıal çektı. ,ıı•· 
dv; ıeah.Jo bir kOıeya oturacak.tık ; hem lı!nıyoroz, b rsz fçiyo , sr t ra çalı o·uz. t yordu. An rey 

1 
ku'Darıd1mr_ırı omuzunnn - E. b'rl suTat anyor, O~eld ,ı• fi 

deıt'eıtr, hem canımız lıtedl~I kedu Tebll kız! r fa' rı .. Fal( t llrl: d.aş\ rımız - 0 1u?acak bir tek sıra kalmad; üs'finden kız ara baktı. Şıjmanca btr ta· çal yor. Beş'ıyalım bari. Volk çı ~ 
ı96rdlk. Sanki ne ıuar olurdu?. Sen azaMı. Kim\ kı'ııya d !!'ş!frdi, kimi ev- halk s raum, halta meıarlıkt ki lstav nesi bal k a!ı lıy r, lıd cısı Uikayıt çapınn tav.ıla ıarabı bardakıat' 
ba buıustı oaııhır.? fendi, kimi dü' tlp ö\dü, kimi mec fsimiz ro ları odua yerine ç kc ç~ke ede· ide par maki r'a gıt raum tell~-l~i çlmdıkll· ş~ta. rJ/ 
- Andrty Volkun neden bahsettilfnl drn ayrıldı, ııc ti'eylm ben .• Se 1 vru· yakm ş'ı. yo du. Yrşll katırperıin us' unde, uzun, - Neşelenmek için beyasd .. 
derbal anladı. mız!\ almak ıs lyo um Bugün kız aıka . Atdl'.ey evine v~rıncaya kad r blr dar beı;belli_ Avrupa mode i 0

1
2n elbise Iıyalım. 

T bil A . f ı da la•ımız111n b rJnln ~erefıne v da top- tek kcl'me söylcmedı. Alçak bir ev h ah glylll, kuskun tıw rla başın~ dıvara çe- \ 
- • .. rasıra en o maı · t ı. 11 al ' :- .All; HtlD 1111p IJl ~lr ukadıı tantııı y.pıyoruı . Mo kovab artlıt. Öt· çeılninortaa ndakapalıpancurhudan uf•k vum!ı va y s ı~ı ... o ar,nııı aru!na " 



' 
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[DIŞ SiY ASA 1 

Yakın Şarkta 
nasyonalizm 

Sıra Polonyalılarla 
Macarlar da! 

( B111 tarafı 1 incide) 
Nasyoralist parlislnfn tecklk etmt, oldu· 

f Bu makalenin muharriri ..Anıe- ğ'u sU~h'anma p~ogramı parlementoya 
r/Jcada Smith College'de tarih p·o· verilmiştir. P.ırlemento yarınki lc1imam
/eaörQ oltın ba11 llana Kohn hllhaı tia müzakereye b:ovlayacakhr. Bıa,vekU 
ta Şark meaeleleri nv~rınde etüdler lmredl bu hususla mecliste bl\ya ııtta 

Bunun OzerJne s •ahlyettar bil' zııt, 
Çeır b er 'aymn Atmnnyt dan dö:ıdükten 
sonra radyo ıle bJr nutuk ıöyl~yec ğlni 

Vfl Parlementovn toplamak nlyethıda ol· 
r.: u}unu bildirmiştir. 

80\'yctıer Fransnya )'Rrdıımı 
ll•pm·ı ol•n bir mntPhas•utır. Şim- bu'u"acı1ktır. 1 
diye kadar neıretmi~ oldulJa kit11p· · Amerikalılar mcm nun oldular C nevre 22 /~:ı~. ) _ M Betler 
lar araaında «Şarkta nasyonılinı V~şınr•oıı 22 ( ':1· A . ) - Çekoslo- cemiyetinde beya atta bulunan Sov et 
tarihi,. ve • Yıkm Şarkta Garp nk hukuaıetlnln lngtllz ·Fransız ttkllf- Ha le '·o 1 L't 1 f d · ti yl . . r ye .. mser ı v no emı6 r : 
~attara 11 adındaki eserleri lnııılız- lerfnl kabul etm•sl burada drr!n bfr mem- F ansa Çeko , ı. k t bh 1 ı - - s o tn1' yaya a rıı aa ut e 
ee ve ,. imanca olard. intiıar etmiş- nun yet uyıınd rm1ştır. Butun rıuteıe' rina sad ık kaldığı fllkdi •de Sov etler 
lir. 19 '3 ıeneıl Bırlncl Teırtnlnde bu .meaeleden bahsederek, bu iııte cıınla bJrl 11 de taahbutlerinl e tl;e ctlr~fğe 
1'Qrklye camhurlgetlnln onuncu başa ça.lııan Çemtıerlaynı tebrik etmtk hazı rdır. • y g' 

11ıldl5nama 111ünasetıefile Amerlkada tedirler. . 
lntt1ar eden Fnreign J:flairs mec- Çemberlayu IHtlerle görüşüyor lllihnkdan sonra 
lllua31ra m mleketimi:ı h•klundo Londra 22 ( A. A ) - K \binenin 1 Loocfr 22 - • Tavmfs • rl'yor ki : 
•nteNsan bir maltale yazmış olan dünkü mOzakerelerl saıt 15 den 18 e ahval mfüb t bir neticeye doğr u g ldi
b 1 K"Juı bu kerre ı\'evyor.'l Ttme k.ac!ar d"v m otmlatfr. Bu t'lplanhda SÜ· yor. Sııdetler Al mıınyeıya i lihak ttlikten 
'" IJll7draı "laf1ıdakl makalede ya- det mcsa!esl tedldk edllmlıtlr. sonra, unutınıı sınlar ki, aralarında muhale 
•ırz Şekta 1'0rkiyenln mevki ve vaıi· DOn tayyare ile Alm!inyaya lııareht fet teıcb OsQne gir şecek her ıah ıs, derhal 
IJettnt et,aflı bir ıur~tte izah ttaıek- eden Başvekil Çembsrlayna foa-lllz Bari· teh,ft kamp ıırma göndcrtllrr. Hillcr Ç~· 
tet11r.J c'yc hukuk müıavlrl vedlğer Ud zat da k?slovakyadıı Almanlar n ba,ka ıarkı 

' şarki Akdeniz kıyılarında, A· ba ı efııkat etmektecırrı~r. ııoylryemfdlklerloden §'kayct etmfıtir. 
rabistan çöllerinde ve Nıl Çmnbcrlayn radyoda bir Fakat acaba Almenyada ertrenasyonal 

'd d" · ı · d h t f nutuk soyleyeeek marşırıı, hatta sadece Merseyeıl ıöy· 
...._d a unya ış e~ın. e fekr .. ara a L'lndra 22 ( A. A. > - DQıı beya· !eyec:k kimsenin ak.lbetl ne olur? 
L1 an okuyan yenı bır a lor zu· ,._ . . k' b d k Ş k natt bu'unan eı:kl Harfclye naıırı Eden l..ondrada halk Çernbf'rJayn'ın 

• 

75 Nakleden: S. A. 

•• 
Uç kardeşin en 
büyüğü ve genci 

Hepsinden daha zinde, hepsinden 
daha tevana görüniyordu. hikmeti 
ne ola? 

-.&ıı etmıştır ı u a ya ın ar de mi~tlr kt: HükQrnet Çekoslovtıkyrya ıstırasnıı iste-yor • Çavoı bu sefer kalklı, bQyDk kar· mQrteb19 Ihsan etmiştir. 
~tlerioin nasyonalizmidir. yaptığı teklltlert b ze ıç .kca ~e tamaml· Lnndra 23 _ Dnn burada on bin deeln tarif ettiği ıebre rlttl. Arıdıtı Çuuı bunları Otrenfnce, k11t11eU 

Yirmi sene kadar evvel yakın le ba ~·eo t1tmelfdir. Namımıza yapılan kadar halkrn lşfüa'k etıltl bir nnm2yfş adamı balda. padffaha haber •ermek Dzere l'erl d6n· 
~ta nasyonalizm, vaka başlangıcı 'ı'trdf'n bbber"ar o1ıtıak bfzlm hakkı- yapılmışhr halk, Bışvekll çamberiavn'· Fakat hu eo bOyük kardrş bepıia- dü. Fakat yo~da gtderken, dostaıua 
~ ediliyorsa da, ehemmiyeti haiı mı7.dır . Parlementonun da tap\ıılnmaaı ın ya fsli'asını vermuinl ve yahut Çek den daha genç, daha sinde gOrGnü1or- ke11dialne aordolu mOtklller habrına 
._ la k l d A elz•mdir. lere yardım etmesini Js•cmiştlr du. Siyah ıakallı bir dellkenlı ı reldl. 
"'~•re _et sayı mıy~r u. b~ıupal~~ · · Ç11vu, bDsbtıtün ıaıırdı. Kındlkea· Geri dö:ıerek tekrar Mr.rdl KAmW 
~ı._ ry.alıst devletlerı ma ır _P0 ı~- H' b d d l dine: buldu •e üç müoküle cevap nrmulDl 
~;ı ile ve bu kuvvet tezahurlerıle l der Un a a 5 yaşında ÇOCUk - Süpbaoallah, dedi, bunlar ııe bi· lıtedl. İhtiyar tlleıof ıuallan dlnledlktea 
~ .... -_uı şarktaki bu hareketi kolayca çtm karde~lcr böyle? Eo yeıhıı Otekller- ıonra bafın1 salladı: 
~ol edebileceklerini zannetmiş- muvaffak oldu, fakat., kadın oynatırmı? den fCÇ! Banda bir bllı::met var amma, - AJOI, banlan bllmtıyecelr. D• 

eli. Bugün arbk böyle düşünemi- j • dur hakal m. var? Dedi. laun lbtiyarladıfı zamıD, 
"'Iar O 1 • d. y k Şark mem· ( Bııımakııleden devam) l (Baıtarııfı 1 incide Ç ıvuı bu sefer elindeki bııldaylan aaçı aalah bq~a renıe girmez beyu· 
~et)· . n ~r ı~m .; a b 1~ 

1 
b telakki etmek ve bu1Jdan Alman si- alarak köye götür tıaı. Eve götü ·r.me· en büyüle kardeıe gösterdi: Iaıır. Buuun sebebi ıudur: çankQ kılla· 

~~ıne or u ı e . a ıyor ar, u yasilerine bir bissei muvaffakıyet dlm. Fınd klı:rıa vakıt gtçircik. Cunıa - Beni buraya memlekettmlzln bO· rın kemal derecede\I renrt ılyab ve1a· 'i . arda ya.ııyn~ !nsanl•~ın rüşt· ayırmak doğru değildir. Çünkü bu- IROnQ de ke~ını K_ hv c' o~ u Sı: lihe kQmdarı gönderdi, dedi, şu butdıyla~a but aan olur. O'tonluktan ıonra d• ya· 
ııı.._ llpat ethklennı ve cıhan ha~ _ .__ 'Ih k b A devrettim. \ akıa gu u öğ'e vz.,rl onla· bale. Bu mahsul ne zaman 7etltm.l1tır, vıı yavaı zeval devri beılar zevale 
·•lf1t • • kil •. gunöu ı a arp sonu vrupasımn f d ki kt b 'd y S ö ı ı ' ~ iizerınde kendı mev ennı • • . . v. n ın 1 1 a u urn atıyor atd•. ahh onu s Ye yüz tutuoca da, başka reure rlrmeylp 
t~, •- dil • , t . t • b anormal harıtasının ıcabettırdıgı en kalkh. • Ben ycmejt.. aJdivoıum sen Ecı büyük kardeı bu bufdaylera b l . btı.. ti b d 
ı..ıı-~ ilen erının ayın e mege aş· b''" b' . d. B ı·v• h" ı · • 6 ,, • eyaz reııge r rmenın a.me u ur, 
~ı. .. .. 1 ta ıı ır netıce ır. en ıgıne sa ıp burıd 't kal. de :if, baktı: Gençlltln allmetl san veyahat ılyabbr. 

C'bruıı goruyor ar. olmuş, kuvvetli bir Almany nın ya- Ben de kaduıJa yaln z kaldım. Kıı- - Oğul, _ dedt, bu butdaylar ıa· Fakat ptrllkte nuranlHlı:: Tardır. lıte bu-
~ ı anm ıevkülceyt bakımından nında başka bir devlete bağlı ola- dm b~nlmle dıılsş tıak. istedi. Bellmdt. manımıı:dan yuz sene evnl 1etlfmhtlr nun lçlndirkl lhllJarlann aaçlan beru· 
!..~ ~llbim bir noktası llzerine yer· rak kesif bir Alman kütlesinin ya- ta barca vnrdı. Bu t ahancayı S 11 bten Bunlara yet 1şHren kavma kar11 Al!abın dır. ' 
~~ bulunan yakın ıark Çanakka· şamaıına imkin bulunamazdı. Kolay- on bt ş gün evvel on iki il ava a\m şt m. t>lr lnayet ı dlr. Çünkn bu lı::avı~ ahlat ikinci nıüekD'.ü ıoruyoaun. Oııa da 
tJ 'il Hindistan hudutlan üzerindeki ) ki ld d'l b . . _ . 1 Yedi lirasını veraıfştim. brş lirasını ıon s hlbf, tylll~i sever kişilerden murekk'P cevap vereyim: Kadın k.ıımı çocak de>'" 
l•ıa da·· ıanna ve Hazer sahillerin- ı a e e e ı en A u • netı~enı.n, mus. ı ra Vf'~ecektfm. ~<!dm tabancayı P.ö mek ti. Onun için Cena?ı H tlt bu kavmı Ruran bir mab'Qitur. Çocuk do ururkın 

\ 1, K takbel ve umumı bır h .. rbı gayrı Jstt>dl Ber de gosterlyorduın. Nası bil böyle Dlmetlerle tBltıf etmfttl. k. • t t b ua h t b~l t b.ll 
~•il lnyıl~rından b_aşlı!ara~~a- kabili ictinap bir emri vaki şekline : mem, ta~ar.c1 patlıı d • .... 0 1dan. ~onn Bu fnnnlar blrblrlerlle öyle hoı ;~ye'~T.:r.ç~u:"ci,; başk~·a :adı: :~ 
' il çöllen v~ Kızıl~en.1z uzerın- ıoke cak bir tesirle Alman amalini Tıabzona g,.Jip oı ki ıe tu' tum ve kı d . g~çtr iyorlardı ki, sana ıöyle bir m'sal be\çlsldlr. BDtün evin ftlerhıl o ıO· 
~eç~~ek Nıl vadılerıne ~~dar kuvvetlendir memesini şimdiden te- nl has~al'le:t" ~etirdik.. . goa er hll rlm: Bu kavimden bir adam rltr. Bu kadar zahmet " meıekkete 
~ il bır ıahadır. Bu saha ıçınde . t k . b d Yımııı k oın paz1tr ~üntı Olınu tnr .. dığer bir ııd ıma ~endi evını ıatb. Yeni mukabn A'hh ta erkeklere vefa denllu 
~ le •e kQçük devletler vardır. mennı e me ıca e er. Ô işte 1 ·I ku rban. Birisi ö Oyür, dlğe ev aP.h1bl ö e beri ta ntrat yaptırmata baaletl bııhıetınfşlirki iki taraftan da a· 
. ltiye, İran, Afganistan, Irak, Su- D O U rl de dııhu çok körp9 yıışta , hapl•hane başladı. Bir tem!'ıll aatlamlaıtırmaıa ut· dalat yerini bulsun diye ... 

!ite, LnL F li . A b" - ye giriyor. HBpisaneye girene knybol· raşnken duv :trc lar yeıln altıudatt bus· O 0 • _ '-Ql d _ .... 
ai . ., 111Qnan, ı atın, ra ıstan ve I 11 b . t b- 0~ bl k- k d 1 1 1 ,. ç ncu muoa e ı cevap nrm ... -........ talyada Yahudi mektepleri muş göz e ~ ktıbılfrfz. Bundan sonraki- revan tJY r up çı ar 1 ar. o .... güç blf ,9,. d!Rlldir, Erkek lntlyarladık• 

8G 
lerl ı as 1 kurt rHlım? On beı v11ş •nda· zına kadar altın dolut - ıı l 11 1 v_.ıı._ .. .. ı -k"' 1 0 :.f '"I T ı · y b oı 10zu rnze cır, nuran eı r. 1'MllD ~~Jtlk hupten ıonra gorulen talya bu um9t öntım z ea eıt • ki çocuğun ~un s•lih detll, kalem n enl ev 88hlbl altını gördOtü rt 1, k ı 1 tbll arladJk lrilDll lr, Bu· 

('.!flldilder dllnyanın hiç bir tara- nlevve\ ayında Yahudi çocuklata mıh· kAtıt vermelidir. hemen eski ev sahibine ko,tu: 
1 m~ '~ık i. d ~ .,İ 1 

1 .~ 
1

1___ • .. suı mektepler ıçmıta karar vermfıtlr. _ __ - Gel blnder, dedi, bana ıattıtın nun_ • me şu ur· avn anamı 
•, ~ ~ şark takı k~dar buyü~ Rlldfrildfğtne röre bu yeni tes'slerln evi tamir ettirirken. temelinden bir ktıp Hı~ eti Ademin ıol kaburQHından -1!: ), c olmamııtır. Bugunkü Türkı- bü Dil masrafları devlet tarafından te- Bina vergisi için altın çıkh. o senin malındır bea elial rah.m•ıtır. Ooun için allına nlıbetle .,. 
1... '-lhıılıunyetinin 1920 de parça- mln tdlltccktlr. sQrm•dlm, gel, mahnı a1, gGtQr. tek kıımı r~zel olur. ÇiinkO toprak 
~ teki Osmanlı imparatorluğuna hu·· ku·· wler Eski ev sahibi dedlkl: durdukça lruı,lleı'''· Haldbukl kabdlrulD et• 
' hi b" f ka BI d b 1 1 ld 1 ten lbarett r. Et se dur ukça o ur. 

'-- ç ır tara 1 lmamışhr. leketlerin hasta vataklannın başı - ra er, en Hm ıana , 0 0 u l,tı bu ü~ülcQ miifkOlün de blkmıtl bua-. 
hı.."lllr itinde Türkiye en başta ·b.. k d l l . (Baıtırafı 2 fnetde) glbf, altınile, taılle, topratlle. ıa .bm. O dan ibarettir 
C~kted" Fak d"• l k ucunda Avrupanın uyü ev et en, bina Jradh arsssın1n mutnsarr,f v ya ıa· aıtmları oraya ben koımıdım. Mal be· • 
'llt' de t ır. . at ııer mem ~ et- birbirlerine karşı hased ve itimatsu.· /gllnln tu"ılll verrt mtıkelldinl tayin 1 nim c'felıldfr, senindir. Çavnı :ramane filesofunun bu Qf 
~ .erakkı y~Junda onu takıp et- lıkla dolu hislerle, &len hastanın çir d r. Bu muıımclslcre lstlnııden tHıır- Bunun Qzerlne aralınnda •yok, be· mtl$k0Ul b_öyle bir çırpıda hıllecllver· 
'- tdırJer. Şehirler ( Ankara oldu- liki 1 , t .. t k . . 1 r b kk .ddl ı akt nim de§'lldir senindir dlyo blı müna· dltlnl iörunce, afalladı. Kerıııındakl 
ı._ tibi kahire ve Bığdat ) yeniden mbeakl .ne elnnde evarus e me ıçın ru Se r ıi ı d a ~;nsm;:ac bl ırbl kaıa çıktı. • • adamın dtrhıl,ğ'tne, ilmine ve vııkatuu 
~ a.a:ı· eşıyor ar ı. 8 ra 1 m m. 0 n r n rın inandı Bu kanaatla dedlkl · 
~ ~ ""llllJor, otomobil yollan köyle- F k t d • d v. ti kıymetinlb bllinmeslnt icap eltfren bu· lkls1 de davayı halledemeylnce bir ' . _ • • 1 bO 
~ ~dar uzabhyor ve elektrik tel- a a evır egış • suslar da bloenın saf lrfdınuı on mlsJI arzuhal yazarak, bültümdara mür~caat - Pekı, ılı butQn muıkn lırt fi• 
~~·. i1e f brik b cal al Türkiye kendisine zorla kabul kıymet ad v.ı iılbiır oluntca\tır. etliler. ko1ayca halledecek kadar akıllı bir •· 
~ a a a an ıem ara tiril" • 1 S h d . • ı _ _ damıımı. F •kat benim de bir •Otk.GIQa 
~ Yllkaeliyor. Ticaret ve sanayie et mış o an evr mua e esım 1 Ceular: Hutum,dar bakttil, iki taraftan da var. Çok ilca ederim, kQstahlıtıma bak· 
~ le111ıaye akıyor, ilk defa ola- yırth. Ve 1.92~ de Lozanda d~ Sahip oldukları veya Jkaır.et elUk:· btr k~p do.usu altını k.abııl eden yok. m&Jıp onu da balledlD. 
h. f•b~n-aı b k J idi devletlerle yenı bır sulh muahedesı lert b'nasıı tahrir ve tam k.omisyoııuoun Kendısl de kabuUenemez. 'A lı 
•111t •111: ar, an a ar, ve na - lkt t f "' d d . •. r aeı Nr) l\ tlrketıe • lil t af d "d akdetti. Türkiye bu muahededen gezmesine mUsrsd~ ttaılyen bina rahibi aıı' çıı&ır ı ve ıor u, 

tıhı:._ n yer er ar ın an ı a- 150 d b • l'k 1 v~ mOst!ctr:crl l e bu tı omls.sonlıu tara. - S ıin ıvlltlerınıı var mı ? 
~-...Yor. Umumi sıhhabn vikaye- so~ra. sene en erı ma 1 0 

ma- tından talehfdl:en maHiıııatı ~~rru tyen Evi satan adam: ftalyada Yahudi 
~e ıiraabn terakkisine bilyük ~gı bır kuvvet~_!~vuşmuş oldu. müesseselerin ınüdür vaya Amirleri bak· - Ev~t hükümdarım, dedi, benim 
~ r a&ıteriyorlar. Köylerde IU Bugün yakın şarkta yaşıyan in- kında su\b ceza mabk mest karar:y:e 5 b1r oğlum vardır. memur kalmamış 
'L... ~ethıe ehemmiyet veriyorlar, sanlar arasında _bir menfaat birliği liradan 50 liraya kadar ecza hükmolu· Ôtclı::fne ıoıdu. Evl Htın alaa a· R()mt - ltalyada devlet mı•url11· 
~~e çiftlikleri ve kooperatifler vardır. Evveli bır yakın şark antan- rıacektır. dam : tinde bulunan on dokuz biıı vabudlnla va• 
~ ~e aıahaullerinde tenevvü te- tı vardır ki bunun Azalan Türkiye, . Tabrlrda ?nutul. rsk ,>azıl !\llllf o1ao - Benim de bir kızı111 Vıl"dır, dedi. ılfelerlne nihayet verlldlllDuen rearııt dı· 
y 'btaey· 

6
• ti B d b ~L İran Afganistan ve lrakhr. Mtsırın, b nan n vergls nt vermckıe mn'<elıef 0 Bunan Oı:erlne bQIQmdar emretti. valrde çalışan yabudl kalmamııtır. ltal• 

~~ Ş ı gre yor. un an 8 ta8 'A b. S . • lf nJar taht lrln tat'>ıktn b şlarıd ığı mılt - A~ahın cmri ~e ve Pcyğambeılıı kav- yan ıehlrlerlllden altı ay içinde a1nl· 
~~-- . •lan her tarafında tahlil ve Suudı Ara ıstanın ve urı!enın ya- Hne nihayetine kadar k yfiyf:ll, bir ~- ille kız1D1 tuDtJD otıuoa ver. 811 altının mata mecbur tutuıaa fttbudUır ılmdldtn 
~'Yi artbrmak maluadile mek- ~~da bu antanta ilrmelerı beklene- ysnnrme ile lhl>ara mecbur bulunmak a· yariıtle ıen kızına çeylı yap, sen de Ote· tlcırıthuılırlnl ve mQlklerlnl turı,. 

't kııruıuyor. bılır. dırlar. Ba mecbıı!ly te riayet etml
1

yen • i yarls\le otluoun dOQQıı murahnı ediyorlar. Bu tedbir on iki adalara, Ubo 
' ~ prktaki değişikliğin ne Yakın şarkta nasyonalizm kema• lerJn vergisine yuzde yirmi zam o.una· ırör. Ba suretle iklnfı de altınları kabul yByı ve d'ğ'er İtalyan ko'onllerlaı ü 
~~ t c ktır tmlı olursunuz. .Aranızda da hiç bir tetm 1 edil :ııtlnden büyQk hırp~en IODra 
~ aaa olduğu11u anlımak için le ermek için daha pek çok yol ka- a ' • niza kıdmn Jtaı t bllyetine reçmlt olaalar •• 01 .. ~ çel lleail enele bakmak icabeder. tetmelidir; fakat bu bareketia canlı bl Vt1rgı kktı)ıtlanl yanahn 'ııeyda haıdharıhgı' Her lkl~l de ba lradeyı raıı olap ka:.~~ar:ır. 
~ olt T ki ld il ril k ld v b' r suıet ft nybo ıln ına ıı er e e " 
l ~t. uzwıcu asırda • .nr. yeye o ~ğu ~e e eme te o ugu . ır tahıtra başlanacaktır. Tah•lrln yürUılüğ'! kızla oııan1 baı gOı ettiler. Yabancı mımlek.etlerdekl lta11•.,! 
~t ıa_. • ~elam ,. adı verilmi~ti; fa· hakikatt?' ve Avz:upanın emperyalıst g 'rmesl tarihloe bdar vcırginlıı besııp işte rörilyoııunuıkl bu kavflllın ln·ıko111o'01banelerlnde ve banlıı::alann4a 
~ llilD lrua• Mwra ,. blltün devletlerı bu hakikab he.saba kat- surıtJ bir rlıamaameyle tayin oluGaoık· eaalan böylı müetı•lm adamlardı. Al· Ç'btaa yabudl memarlana da nalfelerk 

9'tka tla !!ri19Wllrdi. •--~ mak mecburi7etiDdedir. br. lalı bua •11kıbl! •'1WID rııkma b• Dt aıUfet ftrl&IMll 4qGalllmltdr! 
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..-.-----...... -HASAN H. ÖGÜNÇ ---------.a 
Bayrak Y pı Evi 

imalathanemde Kanuna temamen uygun olarak 
yaptığım TÜRK ve PARTİ bayrakları yağmurdan 

kat'iyen solmaz. 
BilhaHa AY YILDIZI 11ayrı muntazam ve krem renginde 
olmayup BEYAZDIR. 
Bılyraldarımız zan f Jtl, Gnzellltl, ve f i atı itlbarlle emsaline mu halt kak 
rckab"t etmektedir. 

Bayrak alırken bir defada müessesemizden fiat ist~yioiz. 

Satış Merkezi: fstanbul Mısır çarşısı Erzak 
--------Amban No. 3 Telefon 23723 -=--ı:cmm~------------

Erzurum iJAyet \Erzurum P ... ~: ~: .. 
Defterdarlığından: l Mudurluğunden: 

_ . 1 - P. T T. Ser 1 t~ıl!ıe 20 25,30 
8038 s yıh Turk cr:za knnurıunun "' • k - t t kt • 

1 
ı ra ry ı u ~ re A ve en oz or m ep 

19 cu mıd eat c.bir.cc 29 l!r.a P r t hs!ilni bltirmfş olan'ardan bilimtlhtUı 
ceza11na mahldlm ı ıc n h,yF ne bağlı Et j i··er atıoacr.ktır 
EY?enl köyü halkındt n ve ndreııt tu~lt 2 _ tmtıba" 'ıo ı ·938 gürıü .saat 
edllell!tyen Kubrıman oRlu Satım borçrn 10 rta E zurum p T. T. D .. iresinde n, tı· 
bulonduto ı ezkÜr P re.>ı 15 güade Öl teşek ' ıı h yet huzurunda fora kılınacnk· 
dımed~l teyabut bulur1cğa mıı.h~l mal· tır. 
u nd t•DI teallm etmfdiAl tak:dbde tab- 3 - Talipler evra ı mü~~ıte erlıı l 
ılll t.mnl lcaını:nt hQkürul rl d 1r sinde 5 1(1 938 ak;amıra kadar mü 1Urfrtfm!z' 
tmvahınn haciz ıuruUe tahlıın k hıhsl tevdi ( h".l İf ohacd · tardır. F~ zla lzab~ t 
•dllecetl ı:tn vı teblıt olunur. almırası tçlo Lalfolerfn müdUı:!yelim za 

(No. 40) •-2 mürac1:1at etmeler( iU\n ollınur. No. ~2 

Erzurum Sulh hukuk h kimliğin den 
KarakOsede tiiccl'rd.ım Ahmet oğ''u Reıı1m he Öri u!n 11ah!yefıi eski modnrü 

Mahmut a:alam de.ld iz ~leti ;uyu davnaı sonunda m h omcdeıı sadır 17 · 4. • 935 
tarlb v it · 1 t l Hyıh ll l'J m muclblncu bunların E zuruaıu'l Kemhan mBh 'lllcalnln 
kıve!ctıer ıokatu drı taln yemtnl bııklcal Mehmedin Arıftoo salın aldığı h ıne 
)'ilan Gfilabı oğlu Yu ut ve Mchınudun haneleri arkası vakıf hane ve cephesı 
tulk 1le mahclut maa mOş!ernf at sın mülk bir bab hanelerinin bUmllzayede ıatıl

ma•ına karar verllmlı olaıakla atışı ııa.o tarihinden itibaren blr ay sonra sulh 
ıiihkemeıt bfnaıır:da yapılace ğı, artırma ş ·rtnamesh in herk.es tP rafından görüle 
bHeeeif, atış gilnU aıluma muhammen bedel 2000 liranın %15 fnl bulmaııı ğ• 

taktbde en ıon artırmaııın tvabbudü b ki kal ııuık üzre mlırma 15 gun U78l:lacağı 
ve 15 lrıcl gOn yııi uatta en çı>k artır.an ramınn ihale yapıl ııcağt 1potek s hıbı 
•laue.kl ıiarla dlğtr alakcdarlatın bu i2)'Jl mlnkul tız~t ndtkl haklar.ıı ı ve tarz 
.: maarafa dtlr iddtalamıı evra'n ıı.üstit lerile 20 ~ün lç.nde dair yFı bHdlrme-
lerl akıl takUrc,e haklanrın fanuımıyr.c~ğı Han oltıL ur. ( No. 53) 

·· rkiye iş Bankası 
1 9 3 8 

K 0 Ç,0 K-C A RJ HESAPLAR 
ikramiye phlnı 

4 adet 1000 lfrah .WOO lira 
a • 500 .. .ıtı .o • 

16 .. 250 .. 4:000 » 
76 • 100 • 7600 lt 

80 • 50 .. '4000 » 
200 .. 2, • 5 00 • 

Ö 88-4 • 8 Erzurun1 ğretmen O ulu Direktörlüğünden: K 
2 600 

• 
ôtretııırn okulunun y tı lı talebes\l çi rı. E bls llk kumıışl fot•nier1 22·9·938 ı ::. ı 18u1ra1 ıarl~ J: 1 Mart,ihll dHazlralln, ~- Ey· 
l 5 

- d 1 w, r ne ıuınun taı n e çel> ece ... tır.· 
den Ubaren 1 ıun mud etle açık eksiltmeye onu mu~tıı r. Ş raltfnl ıuııumul.ı E lll 1 d h 
ve obmuDeyi gOrmek iıteyorıler Ög• etmen o' ulun b ş vurmaları , ve ihale gllniı 1 n :z 6

1 
·~ ı:ev ~atı bu udn n - · 

olan 7 10-~38 Cum iÜnü saat 14 de KültDr Direktö.lüğü e t v-akı mll.sblle ıap u ur.ı ara ed ece ( r lr; e-
ve tEDiln~t enaklarlle morcıoaatıen ı a olunur: ( N:>, 50 ı 4-1 No. '4 76) 

· Kars Hayvan Borsası Satış Cetveli 
[ E)·llil İkinci llııfla] 

En ııştıgı E yukun Orta 

Çetlt ~OJJ Aeırlı{rı Kr. Sa . Kr. Sa. Kr. 
Odıı 6~ 19!l2 4 30 10 73 7 

111ek 128 27825 5 33 Sj 30 6 

Koşu Dk.üt.O 38 8455 ;) 18 9 to 6 
Dana 17 22~5 ' 13 7 50 5 
Ôkrç 4 280 9 6-ı o 00 o 
Toklu 27 855 6 66 10 00 9 
Mar)'a 724 ·s6640 ;) 00 12 72 10 
Klllu 1,1 6615 6 25 12 20 8 
Keçi 42 1808 5 00 8 00 6 
YspıJ' 147 15672 30 00 c:o 00 as 
Ttre 1aaı 1850 T. 21938 ô3 00 56 00 Ol> 

• F,rı nmf f yaa 52 T. 827 61 00 65 00 63 
Kaıır P~Y' ir 83 260J 00 00 so 00 00 

· Grav1cr yag ı P. 6 ıoı 00 00 20 00 00 
Salamura yaa-ıız P. 184 318d 00 00 5 5) 00 

, Post günleri değişti 
Po!ta günleri dünden itibaren aşağıdaki şekilde 
değişmiştir: 

An kara .. latan bul Posta tarif el< ri 
Gtdft 
Pasar 
Salı 

Perıembe 

Puar 
Sıla 

Cuma .. 
Cum rteııl 

lalı 

Sa t 

ıs 

18 

18 

o il~ 

Cumartesi 

Puartest 
Po~ember 

K rs .. Agrı postaları 
ıa. 13 Paıar 

18 • 18 Salı 

ıs · 13 Perşembe 

Oltu· Tortum postaları 
ıo 

7 

Çat postası 
Çsrf mba 

Suat 

7 . so 
14. so 
14 . 30 

18 . 17 

13 . 17 
18 • 17 

1~ 

15 

Sa. 
47 
65 
35 
82 
00 
24 
42 
36 
fı2 

00 
00 
75 
00 
00 
00 

DO U 
lLAN TARİFESİ 

8 lncl suhıf de san ti l 25 kuru 
7 • .. .. 50 .. 
6 • .. • 75 • 
5 • .. • 100 .. 
4 .. • • 150 .. 
a • • • 20 .. 
2 . • • .. 250 ,. 
1 ,. ,. ,. 400 ,. 
l1an nrecek. kimseler no~.ıu Gaze

tesi İdare MUdUrlOğüne mı · caat etme
lidirler. D vamh ııauıar tç~o busu t ta
rlte tatbik edfUr. 

Kırmızılı ııau~rda ta fe bir misli 
tulaslle alınır. 

Adres 'değl~tlrmclr 25~kuru~luk üc· 
rc:te tabidir. 

DO~U Abona tarifesi 
Srın liğl 12 Lira 
Ath ay ı~ı : 7 • 
Oç aytığı : 4 • 
Rlr aylığı : t.~o • 

ECNEBi MEMLELEKETLER iÇİN 
Senelitl : 24 Lira 
Altı aylıtı : 14 • 

Hususi ilanlar için ayrı 
tarifetatbik edılir. 

Erzurum Aaliye Hukuk 
Hakimliğind~n : 

Erzarumun emtr şctyıb malı ııleshı deu 
dabu ŞUlrQ kızı S :ddık tardıudan 
müddei alAyb İstanbul kvsımpıışa yeni 
çeşmede bakkal Mu•t~ ra yaoınd.ı karan· 
tlua kitfbl Tdtip al yh ne açmış olduğu 
ihtar davaım dan do!a71 mOddel aleyhin 
ikam tgAbl meçhul kaldıQ'ından llAnen 
dn s tiye tebliğ cdıldlğl bıılde g Qnünd 
duruo aya g !mdiğ! g bl vekil d ahi gön
d rmc;m'ş ve bir hi rstdıı bulunmamış 
oldı•ğund n gıyabırda du• uşma yapılma
sına kara r verilmiş va duıuşına 24 10-

Cw.uaıt •i 9 Ca1IM1 14 38 p P. z arteııl giinü ıaat 9 za tal kan v 

P t ı • K gıyııp ktrarınm JlAncn trb llğ'ne karar 
0 8 8MD hareketı 81'8 tren po f aların ı takip edecek vt.rllmfşllr. Mer kumun bu gü d- m h re-

abva} dolayısiJe (saat 21) raddelerine kadar iı tizar ede- mııye sre~C!le 1 l'eya v kil göndermest 

t
• aksi taktırJe mnhk maya kabul e ıJllme · 

Ce il. ' yecetl ilin olunur. ( No. öl) 

24. BYL OL ıeaa ---

u 
zı kabul eder, 

A 1 Z I 
oğiıya tanıtır 

,, büyük bir 
parçasının 

a okunan 
tedir. 

·ııeri ile ilgisi olan bü:tlin 
m "e seselerin gazetemiz vasıta• 

kendilerini bu geniş bölgeys 
ta ıtmaları menfaatlerinin 

ilk icabıdır. 

ARIN IZI 
Doğrudan doğruya 

EMiZE 
• • 

rınız 

P .AR'A BİR. KT İRENLERIE 
28. 00 ~LİRA İKRAMİYE . 

VERECEK 
Zlrnnt Bankası da kumbuah v ihbarsız tlllanat ae11planadaa .. il 

50 lirası bulunanla Sl'JD d a 4 defa 9 ldlecek tur•a ile qalJdakl ,..,, 
röro lkramly dağıtılacaktır : 

4 Adet 1,000 liralık ,,000 Lira 
4 • wo • 2,000 • 

' • 250 • 1,000 • 
40 • 100 • 4,000 • 

100 • 50 • 5,000 • 
120 • 40 • ,,800 • 
160 • 10 • 8,200 • 

DiKKAT: H·napl mıdılcl pu•a\ t' blr sHı lolaıi so Urtd•• ,,., 
dütı ly nl re 1kra'llty ç ki• t t ı<1 1rJ• Y. 2) t ıtdutla yerlleoektlr. 

Knr' hır s ned 4 defa, 1 Byli\l, 1 BirinolkAnun, 1 Mart .,.. t .... ,.-
tarlhleılnde çekilecektir. (No. 623) -

Sahib ve Başmuharriri 

CİHAD HA l.\N 


