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YORI 
Çekoslovakyadaki yeni 

topraklarını Almanyaya t 
tö lü hükiimetinin Südet 
s m etmiyeceği anlaşıldı 

Mo.törclU: Cek kıtaları Südet , 
topraklar-ını işğal altına aldılar 

~:.::::..=:;;~p=v=e=s=uı=hı Südet şehirılerinde bir 
lıı.u 4.,.nyol buhranı son hnddini k ı 
~zaman. İtalya~. ~aşvekiline ço yangın çı ı 
'- taat ederek, kendısını uıleşma- ~ _ 

ltt 4 vet e.len Çcm~rl~yo, bu.!!~- Çek kıtaları harekat esnasında sı·la"h AL~ hırp tehlikeamı onlfm~k. ı~ıo 
~- de.vlet ve hlikfıaaet reısı ıle ku Janmagw a mecbur oldular 
~ götüpMğe gitti. Fak .t ne 
~'kalyan <davası lspanya,•ı kızıl- Prııp-, 24 - Çekoslovat yann büyük' ' 
~tan menelm.ck kaygısından ~auı·;ımanı diye t nılan lktnel Ordu Mü
~ti, ne de bugün Alman davası ' f ~ lhı O.:nersl J lrald·n ll'ş\dl dtığl as· 
\ ... ~ b' .Qeyj U hikimineti al- 1 e r dıktatör O.k k b'nesfnfn başında va-
~ ır .. e D , _ r. f y cls ı!lmıtı bulunmnktadı.· . . 
' Yaıı~ uç bu~uk m~yon Al Yerl hükumet jktidnr mevkı lne 2'0· 

l lautanıaktan :ıbareltir. çer goçıneı, logillz va Fratısız notu Je 
41....·lalya cihan harbinden doymamış, Slldet1ere tertedllcn mınlaka1arı 14 s -
L~Ya ise yenilmiş olarak çıktı. at içlod moıo lü Jcıtalarla Jştal 11ltınn 
~ 1918 · ının müdafaası de· ahhrılmı~t r. Ancak bıı fşğal esn~ sıt da 
~ ~ızam l!ah ht'mallnc mecbur o\muş\ıırdır. 
~ L_ -&ı mudafaa, İmparatorluklan Bir çok St11et kanbı arındıı büyü!: 
~aat eden ve onlan muhafaza yanğ nlu çıkm•ştır. 
~ İflteyen dngiltei'e ve Frantanın Pra{j uazelelcri Prnnsayı 
t..._ ~· hnpuatorluk ku'mak veya .:\lunhuzc ediyorlar 
~ Ye katlretini arbrmak isüyen Pıı:ğ, 24 - Bu s bab• l guoteler 
·~ • • • • 1'"' :tn:.aya ka.,.şı sit•mll ve muv zah f 
"'tj• Ya ile ltalya1:un aleyhme ıdi. H hır neş tmekt ı r. Bu g z ı:te' r 
~ 'a llliatiklcrini ve küp& davalan 1ıııa1 t d yor kl : 
~ '-rua buakarak meseleain çıp- « Çt" l F r.- ız' rı k!1 d 1-r'n n h · 
8.:. ~alin~ temas etmek liıım. klkl }'a d c s1 v mut• f ki edd y?·· 
~-beri b6tün teferruatta an- lard • H ki F s zl r ç k re h ç 
~""' Uri . • • hfr &Uh. t yard dn bu nnmadıktr:n m • 
' ' cephe değılae de, iki metot da b i fıs en eK-rr tekl füvd bulu muş 
~ le~ teeanildil gôıüY.OftlZ: Bir laı:'dı • 
~~ eulh usullerinden aynl..k HOkümet vaziyete h~kl ıı 
~ ~taı Cenevreciler, diğer tarafta olduğunu blldirJyor 

.1 

Çekosl v Cumllur reis: Be eş 

+el 

Son nt:f se kadar 
mücadele 

~~erin kendilerini ula tatmin P ıag- 23 ( A A. ) - Dun saat ~n 
l''!'iYeceiin· örerek davalanaı beıte radyo ile yapılan neşriyatta, bu- Prag 24 - Çekoslovak Cum-
~ L 

1 g . kumetfn vazfyete hAkfm o!duğo, memle· 
)'~qVVetleri ile halletmek ıste- ketla her tarafanda emniyetin yerinde burreisi Beneş, neşrettiği bir 

k..._ bulundctıu ve bfr kasab!lnın işgal edil- beyannamede mil!ete ezcümle 
~ Telmen itin edilınekamn dltl hzuık.mdakl haberin ula olmadığı şunlan söylemektedir: 
!\ \fançuri Afrikada Habeşis- blldhUmlttfr. «Ulusumuı: hilirki, milletler 
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DİL BAYRAMI 
Ankara ve İstanbul radyolarında söylene
cek nutukları Höparlölerden dinliyeceğiz 

26 EylQI 938 Pazartesi srDnO, 
bOtOn mem1etette dil bayramı kotlu· 
l nacaktır. Dlılrolz'n de lstlktnl için 
gtrlşlleo lıu bü; Dk savaşta, daha 
al tı ser.e kadn kısa bir zaman lçfn
de elde edl'cn muvaftaluyetler yalnız 
bizim dilimiz için deği l, bo~ün dQnya 
mlll .. tlerl lçlnde di\ ilmi ile tı ğraıan
lar için d a ç,k faydalı olmuıtur. 

Büyük Ş0tin himayesi ve 
rehlle·ll~i altında çalışan TQrk Dllı 
T tklk Cemlvellafn bugllne kadar 
olan mesaisi, dil kuraltaylannda 
ahnsn netle ler ve kuarlar, bUtün 
dünya H1m aleminde dikkatle takip 
dllme'ktıdtr. 

Z ıngrn TQrk Dlllal, Türk mll~

trne hb geniş ve temtz varlığı ile 
' ÖY etec k günlerden uıakta deitllfz. 
Onun lç"ndir I, bu ::;avaşa bsıladı· 
f! n,.,•z R'n Ü'1 V11dönürniinn, P"z · t•. 

BÜYÜK RÖPORTAJ 

1 
r si itlnU fD büyük bayramlardan biri 

olarak kutıulıyacığız, 
1' O gOn fehrlmb.dekf hoparlörler, 
diiı .. f:,veıı Dııh!Ure Vekili ve Cüm-
hurlyet Halk Partisi Genel Sekreteri 
ŞQkrü Kayanın Ankara radyo1UDdın 
söyllyeceği nutku dlnleytcttiz B• not 
ku gerek Ankara, rerek. İstanbul 
radyolarında Türk DIIJ Tetkik Cemi· 
yetine mınıup ıevabn diler nutuk· 
lan takfp edecektir. 

Şehrimizde bu nutuklardan enel
gene ·hoparlörde Bahadır DU1ger dil 
inkılab mız hakkında bir ıöylev Ti· 
ne Ektir. 

Şehrlmfs Halkevi de Dil bayramı 
gllnü için hazırlık: yıpmıebr. O ı-nn 
halk.evinde bir toplantı yapılacak ve 
geceleyin de halk tllenceleıl tertip 
edilecektir. 

~)43,lJ SU1tllRl.ARltlD 
BER Gl5ZİtlTİ 

Yazan: Bahadır Dülger 
-3-

Horasan köprOsO 
._,_ fetlı dil . '. N A turya Fransaya karşı neşriyat b 
-~ edile mıştir. e.. vus Beflin 2i - Gazateler, Fıansanın hazan müzııkere, azan m:icadele , .• l 11 k t t 1 Ç b d 
~ lllek, De ele bütµı;ı 1918 den bir ay lofnde Qç 11 ü•eftkan mahrum etmek zaruretindedirler. Biz d<> ı1 Yuz erce yı l aş an yapı mış o an de e köp· 
~ha =IIQlh muahedeleri bozulmak taıauak-'Sureıııe ııetıccıeoen ron vaz11 u mecbur kalırsak, son nefesimize rüsünden sonra, şimdi Beton ve çelikten yapılan 
)'f ~- l~11m olmamışbr. İki lspan- tebaıüı etllraıRkteıHr. kadar mücadele edeceğiz. )> H k- ·· ·· ·· ·· ·· · · "b · t'- .-.._de hirbirioe harp etmi- r Arlta•ı 3 üncüde) orasan oprusunu gorunce, ınsan gayrı ı tıyarı 
"de·ı~tıerin askerleri ve tayyare- mükayeselere dalıyor 
t~~lfıyor. Yekiinu beş yüz mil- ŞEKER MESELESi , A;as köprü-

~!.::y:...~ıı::=: Ş-Iikei··--~~navra yapıyor ;~~=~1~:~=~~~ 
\a..~ ö:ıQ ııda yaşar bu· 
.. ıtif 1914 ten enelki bütün hırkan. oto:ııobl · 
' 0~ •e merasimi ile harp yapıl- Fevkalade haller karşısında halkı şekersız hı- llmlz tekrar ara-

' ~.~Ydı, bir imparatorluğun inin- rakmamak için, Erzurum deposunda muhfaza sın, yaoın1adur-
'-L~ından, bir diğerinin par- • l . K ki d.l k . t du. Trans\t Bıı, 
\..~taıııda b. cumh · ti yok edılen şeker erın arsa na e ı me ıs enme- aıtıdUrü Fehmi 
~~ n, ır unye n • • . • . 
~ u..~ daha .miiJim neticeler sındekı mana nedır? rokay ınş ''.~~ 

.-..- .....l!ı __ . • 1 ınelde olan Ho 
... ~kü? · Şeker ıtrkelfn l 111chrim' zde temııll eti şirket t rafmdan halkın fstlser edllınt9'J · k- - il iti.. "'L_ .. - rann op~us 

ı"!\ qt bu bidiseleri menetmek mekte olan zatler B~led iyAye moraceaı no m11ıydnn varmlyeo ti aşıkQrdır. Zaten lıslerlne bakacak 
\~ ~•rupa kıtaaını Şimal deniıi ile edertıık füıurum d P. poeunda mevcut 15 Bele iye burad ki ş Ker erin h'ç blr şo.h· Ben dt: 0 an'a 
l.~ . . . . bfn ,uval ş ~knt Kırs deı;:osuna nl\klet r e na ledllma"'ne mü • fi de cd ılemlyeca- b b.. dlşuı 
ı"\ .__ araaanda ikıye b&len, dişın- mek. lıt diklerini b11d'rmJşle dlr. ğl i şc ·er şirkctlr.in tl"Ü lles~meri.lJ b1l· akra .r 

"411lai1Aa kad • llih vı"hr · ~ı ·hm, 
lJ....~ . ar muse ' ~- Matsat açık ve basittir: Ka•s Vlla dlrmtşt r. h ,. . 
... ~ -01-luk Jki milletin ve kua yet ıve Beledtyeel şeker şlrketlrıfn hal Şu &?r. h ~dlno şekn ~lr'teti rin nasıl Bem 11yaı. tı. 
"'-~ l>oi-la aynı ewafta ve kın ihtiyacını istismar eden hank.ttlerl lcarnnhk bir ha eti ruhi ye il. barekflt ktllarm ara~ın ~'.! 
.._, L· • kt ld .1\o 1 k blr fonrett' b1rado P'h bU· 
~ "- Qlr &çlbıdl milletin kara, de- ni temdlteden her hangl b1r totblr alma· e,mE e o u .... unu ~aı a kuueU akaıı A· 
\ hava lriinetıenle kimler gi- m şbr B'n.aena\eyh ıeur orlda dilendi ( " ' k1t11 ti ü rıcüdeı ras ü-ıorln1e da· 
' ~takb? Harp Avrupada ti glbi ve urbestçe sablabUıukte~lr. --- -- ha uznktan bQ-

~S Yirmi . mi 'bet milyon Erruruaıdan nakledilmesi lsteııen ıe Üçüncü Umumi Müfettiş vnk bir fda\lyet 
~ ~ .' yır biUün tahrip kerler Karsta ı tıp çıkarılacak ve ora Ü U gôzll"üyor. Yilk- Solda iki numaralı ag1tğın dtJmlr kalıpları, ıalda 
~~ cı asnn • • • dan ErıuTUma tüccarlar vasıtasUe nok· • lstanbulda huluna!l çUnc!\ mumi sek bir fskelenln 1 numaralı ayakta beton dökme 
~ ~ k.ıı.auak bnWıile bo- led1'erek. aıemi flytlın üzerinden blr ha Mil ettlş Tabsln Uz r lıml enterMs~o- üzerinde adeta garurla dalgalanan bay· maye&i altıne almrı lakeleler kuruJmq

1 

b.:'~ demektir. Eğer mesele, ha ile piyasaya sllrtılecek. Dı.tl f~varınd•kl D ğn pavyonunu glr- raRımıı burada m3mlek.e\lo yükselme ıuyı demirler çakılmıı mot6rler ltleyor. 
~ IDÜJoD Almanm Çek veya Erzurum ıBcledlvesfnfn ıehr ıtrke · mck uz~r~ hmlre gltmlı ve tekrar s- 1 1 bJ ( Dflıulı 2 lnoldt) 

(4'"""• 8 aatOd•) tl rı ln bu bieııUniyehlı hareketine ve bu- tanbula avdet etmtıtır. bamleıhıl artbrmak için 98 1 ıan an -



KarakOse yolunda feci 
bir kamyon kazası 

Kamyon devrildi, şoför öldü, 
yolculardan dört kişi ya!alandı 
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Hora an kOprDsU DERT DİNLER~EN 

Bir şoförle 
1 

A k t (Baıtarafı 1 lnclde Zilfen rUıgarın kaJmııtJ, rlaq e....ıırl· m Ü a a Çalışanların yanma g ittik. Köprünün mlzl pişiriyordu. il' 

Düzenli, dÜZ1!1ns'z, enlşll yoknş'u , Erzurum cıhetlndckl blrlrcl aya1ın11;1 iş- · Hemen kararı n~dtk. Soyunup;,. 
yollarda rldlp ge•en ıo1örlcrden biri 11e lerl bttlrllmlştl İkinci ayak için beton va atladık .. Gı>lcsQmuze çıkan ııa tı 
konusuvordunı. o bana d~rtlerlnl dö- llrnhp vazlfeslnt gö~"cek d mlrlar yerA ve burak ... Ayııtımız biç bir plıJi• tr 
kuyordu. Alnında ve gOı kenarlarında 1 çakılmak üzere ... Uçııncn ayağın bütün tesadüf edilmeyecek kadar ince bir ~~ 
güç mca1eğlnln b-.rakt ğı kmııtlıkları j ışlerl bitmiş gibi .. Ayak yerine öııOm!ız- ma basıyor .. Fa~at ccryan kuvvetli, 1 • 

Karakihe, [ Husnıf) - Evvelki rnn ağır aorctte yarılaumııtır. röstererıdc.: 
1 
d kenaıları tahtadan oldukca bDyDlr ku\2ç athnıı mı metrelerce uzıla ~ 

Kırak6seden Erzuroma drğ'ru relen, H1dlse haber alınıneı, derhal bu-/ - Z1Jr tı, diyordu. N lerla karşı bir hwıız var. Bunun başında çal•şan yorauouz. Biz bu zevke kandık 
AJnıtap pJlk11ını tqıyı:n bir yük oto radan bir yaıdım o'omoblll gGnderllmlş 1 Ja,mayıı; blzt neler yıpratmaı; bozuk iki motörlü to'uınbadıın bel kahnh~ında ilerde ki muvakkat tahta köpr~GD 1" 
moblU, fdro!ik frenlerin pat!amaaı Dzerl- yollar, uçuromlar, mUştctllerimlz ve su boşalıyor. Su başalınea hemen beton kınlarına kadar akıntı lıtlkametıadı ~ 
ae yolda dH·rfJmff\ir. Kaza pek ant ve ve_ yarahlar . hııataneye kaldmlm~tır. bilhassa ke~dl arkadu ve meslekdaı· dökecekler... laçladıt . .. Me ter bu rldlıln birde dl' 
trci o•aauftur. Kamyo:ı burdubaı olmu!', Muddeiumuml lk ve zabıta kazanın na· }arımız yth~rıden rğ'_'e.'!_ıttm1z sıkıntı va Köpıücülntnn en güç itlerinden bir nüşü varm;ı. Köhne Hallo vapurları ın:. 
toför 6lmilf Ye lçlı:de bu•uotn yofcu- 111 vutuı JC ldiğl hıkkında tahkikatta zorhıklıır dııha boyuktur. k? danesl bu lmfı ... Oradıtkl ustabaıılardan gövdelerlmfz ıuyun üzerinden ileriye f 

' - Meslekdaıltmnız mı ne deme · il ı h ı il ·ardan biri k dın olmak Oıero dOrt kiti bulunmaktadır. . • 
1 

d 1 1 
' k biri anlatıyor: · meyor aan a e : 

D ter oofor er ne " 0 sız zarara so u- - Tulumbalardan biri bir gece arı- Çabalama npta11 ben fide•••· 
----------------------------~~u~m~ıml~ • D" Kil bb kt•~ 

ıh • b l 1 Ba ı ı fi 1 J tayım za yaptı .• Buynk zabmetlerlo boıaltmış ıyoruz. u aça a am u •• 
tıyat za it eri Bayburtta -1 dyımh, s zQe ere ılc~etln a mub. olduğ'amuz ayl k yeri, bu yüzden hemen Yer aynı, bir adim bile Uerledftlm'ı !! 

Gıısett er e erg n mr m e n · l 1 b h f k A A b tı tı d lho ıı ..... 

k telıf er!erlrde otomobil lraz11 ıarı bava- su ile doıuverdf. ştm z lr !. a a sadı. ya6ı yere 111ıp a n ya 06 .u f' anUDUflda at yarışları dlsle:ınt lçlmls aıztarırak okutuz. Bu O bu izahat ver~rken ne d ense gene Ço - malt ise bQ~bütQn lmkinıız, .A.ru .. 

d 1 il bl k llel baba handede köprtlsu aklıma geldi... Ban- insanı sırt uatü devlrlverecek... • ... 

d ..,_ • •kı·k kazalar o ayıs e r ço a er B " i 1 lltl , keDll'r egışı } k. . ııı VI ndfce ftlbatlle ek.m.,kıiz kalırlar dan yüzlerce aane evvel O lnıaatı yapan Ulun y t t m ze rameu ff' 
Köylüier bu neşeli gQoO görme ıçın Biz fac1ayı o~uyup geçerrz. Fakat ustalar için acaba aym srüçlllk: yok mu çıkma~ ve yüzertk katettfllmlı me••bt. 
şimdiden r.rktkslz kalan bu evlerde facıa devam idi? .• Şimdi gürültü ile işleyen motörler yi yQrüyerek: dönmekten baıka tar• 

Kanunun dördüncü mad- edAr durur. Ben ald• ğım mektneyl kul- belki elli· altmış amelenin b1rden fşfnl lamedık •• b'' 
desinin de~iştirrmıı· h k-1 Bayburda gelmeğe başladılar lanıı kan çok tt'nıı tde1lm. Malıma ljl rörüyor o zaman ber iş\ amele ile yap Sa, gQneş, kum, bir mllddet ç•,,, 

• 6 • · 1 a j B ıy' urt [ Husu~t] Bayburtta bakarım ve azamt b r iki sene kullan mak lazımdı. Diğer taraftan beton arma Jamaktatı gelen httraret ~Qcutlırı•.,. 
kında hır proje baıır landı 1 ıraba\ t atla;a mahsıı1 otmak üıere ya- dıktan ıonra gene yepyeni olarak satar usu'ü her.üz lcııt edllmemlştl. Dökülmesi garip denebilecek bir rehavet -yardi. Ş 

Hük\Lııtt, lbtlyat ubltlerl Ye lbilyat pıh:cak ~t yar>ş'an 2~ Ey'Q\ P.ızar gü- bir y enisini alırım. Karoaerlnl yaptınr· pckkolayolanbctonteme1leryerlnehıır~hl tiye öııünde kaeıkladılımız p~ll'Y YI '.:: 
ukeıt mewu laıı k. u dö da 0 r.tı sant sı:klzde Çoruh un rabrltuı ken ıık ve otaraklı olmasına dıkkat dınrlar yapmak lazımdı Bu teknik şart §'urt ise bu reh1tvetl bttıbatun arttı' 

dd --f 1 rdııı ı AD DUDUD . r DC kartsırıdaki C}ayırhU yapılacaktır. Ya- ederim Çünkü beni ve çohık ÇOCtJğUm~ lardak.I srüçlü'dat' dü~Unülünce, o koct Orada bulunanlara: .. =• e .. 0 ? 
1 

-l•ftlrllmesl. h ııt.kıııda bir nılar 1 . Avgır 2 . Kısrak, 8. Taylara zeçfr.dfrecek ..bu makinedir. Hıslbatl ~ r Çobandede •öp ü.sü insanın göıQnde - Allaha ısmarladık, ltdırd• k":, 

1 
•nun proııaı haıırlan~ııt r. Teklif edl- mahrnı olmak Qz•re 119 kısma ayni· çok soförler makinelerine dillk.at etmez- daha cok bQyüyor. ıuruz. Diye otomobUlmlse blaerkea ,,. 
•n yeni madde ~udur. b !er. Frenıerl bozuktur. Biz bıı tş\crle uğraıırken köprQnQn udan gözlerim kapanıyordu. Geoı• 

lstıkll olmak ıartlle gönOllü •rbaı· mıt ~İmdiye hdar b!r çok at sahipleri Bu kusorlıınnı bUdlklerl" halde yo mQteabbldl Mustafa T ıJpcuda E ·zurumdan ne Horasandan itibaren yeni yapılm•I ~ 
11rdan eıhf r.ubn:ıdan tılbared f, sılııaı z mDr.ı:caat etmiş ve listeye dahli olmuş- la çıkarlar v: d eli gibi do ıurerler. Bil- geldi. Mütad mlufirperverll211 bize plan 181' yol uralt gibt ••• Ve hızla bDDU• 
•ıı u on yu hız metten s >nra ordl·yu ter- d y 1 ll.. F lt !I.: buse Trabzcn · Eraurum yolu yOzlerce üzerinde lzahıtt verlyo· Msraklı tu\duğu zerinde aldcıı otomobil betik rll>I .,ıi" 
k d 1 1 t h 1 j d lnr ır. ımı arı , ayımız er 11eme- ld b · o ıtO' 

c en er mı ana ve un a1ma ıöııı t Uk rln fahri himayesi alıında teıekkel edeıı maklnenfn vızır vızır fldlp re lfl lr noktaları ıö~terlyor. Tabiat kuvvetl6r1Je nıvor ... Tatlı bir atırlıkla ışıttı loeD •,. 
muhafaza va oıman mubatoza kıtaları bl 1. 1 ld d k.tl A yoldur. Yukardan aıığ& makhıeılol ka müctdele etaıekten kendlslne bQyuk btr kapaldanmı a~amamıı Te rerfyı 1.,J 

dıkı· b ı 1 r .. om syon are e ece r. pıca • _,,..... 
ıe ıı ır q nrı no ı.y evve orduya hll - 1 1 b" "k.l t 1 pıp koyvdrlrse, lş!e knı buııdan çıkar emniyet aelmlş. narak bir müdoet öyle be1husen k.....-

ıbed'ı k f tlb l d d ı pı van ıureı er , ısı ,. yanı arı; ve 1 1 • • 
cı me ve m an arı or u a yapı - dt bl ... n b k 1 t ti adli Bir ıotor ntkadar usta o.ursa o sor., Bu ak••m diyor 3 numro1u aya- ıım 

k tjı ... 1 t h 1 d k ğe: r ço. m aa a a ar oı: p - 1 - .,.. , .. "O' 
mı 181 8 .na ıt ana ye e aztea- mJıUr. ~OyJe hı:ı\a giderac hb!l deil kızanın ğın betonunu dökecetlz YüzOne baktım. Birdenbire kendime reldtm. Oofvr 
•tn nubolunurJar. Bu yarıılarda blrlncf; ıkrnci ve onüna reçemez. Onun için yo~uı a,a§ı Arasın suyunu arzusuna ram etm'ı ol- yanında oturan Nej•d 1esleDlyor: 

0
,,. 

Sıblye, nalbant, mıuka, tnftkçl Te üçQncll g~latlero muhtelif hediyeler ve glderkeıı dal~a yavrş gltmel dlr. G3· maktan gelen bir bnyüklük vardı kendi- - Yola bak yola ... 90 ... 100 .. tl 
ım11ll f6dik.ll erb~ıler ile 7 lrıel ıınıf ikramiyeler verilecektir. Bütün Bayburt çen gQn ktndım Glreiundan Trabzona sinde... 120 ... 
J•det a!kerr memmluğıına naabolana- köyıüıerl tlmdlden bu ııeıell i'OnQ otomobllle g3Uyordum. Blndf41m "arabı Vaıkıt Oğleye yaklaıırordu. Fehmi Mnthlı bir ıOr'atle Gazi redfflD,., 
aklar H iflah altına alındı klan zamanı görmek ve fA°ienmek üsero buraya .. el· yolda beş on kerre arıza yaptı. Usteıııı Tokayın teoklkl, rJ, hesapları bir tOrlü ıışajtıva uçuyoruz. Y avaı yavıı atırl•~ 
ıınıliırı dAh!llnde bl~metl rde kullanıla- mtAe baş\amıolardır. Ayrıca 0 g.:ceye freni tutmayordu da. Bir_ ~~Q yerdf ltaıey~rdu. Bütnn lsteaımıza rağm~n Ka I çüokQ öııQaıQzda ıata dotru cfOııell .,..,-
cakludır. mahsuı · olmak tlzcre Halk:evinde bir Gnl1milz' çıkan koyun suru.erin loln· ·ııköseye derhal hareket edemiyeceQlml viraj var. Orad•n bir u llerdı Veli 

1931 nyıb kanunu yO.rüı lükten kal· köy.ü receai yapılacak ve davetli bu- dalap ~e,Uk. e 
1 

, r.l ""'"m1etık ... Fırsattan istifade ederek 1 geçidi al göreoetlz. ,"4 
dıran ve neırl tt1rib'nden muteber olan lunan köylll kardcışlerlmtza Halkevt Boylelerl işte bizim de elem km ze u.. 1 auya girmek ne zilz:l olecakta. I Dotu ellerlnlıa bu korkunt fflf ....1 
proJubl mucip ıebeplerlnde hDkdaıetol aOatcrlt kolu taraf ,ndacı bir piyeı tem· mani oluyorlar. Kan oldu,_mublbekleııltye -- - ---- - kırk hanmller~_!; 

-• .a ı ı.t dl ı • Jcr Ta zabıta tarafından sıa.ı r 011 ro. U b~ ... 
fUwarı luf emea. t' r: ııl odflecektfr. OOıterlt kolu timdldcn _, k d ması •nnı - ı..ft 

• koyolm or. Bu yoz .ıeu u ruoun yanın a O 1 cır,.... 
• Buıuntü ıllihlann gerek temlyd çıhımalarına bışl ıtmış~ı r. yıı da· yanıyor. yor. Y e ma ~ 

ve ger1ri[ ktyf•ytt bakımından düolı kı· • H41cn piyasada öyle molo~ 8,,.bı· v.ır kl... Bir ,_. 
yu ubu1 etmiyec.,k der ccde futa ln-

1 
Ahır dauıı çöktü, bir lar va·dır k' bı?n1ara ene ık (Ölüm ' tar bura1an 10~•• 

klşaf etcıl vo etmekte bulunmuı olooası \ l k .. 1 . .. ar.ııbası) 1;ıninı vE>rahtHrslnfz. Bu glb dal\ ıaçtaek mO 
dolı-yı ııle c: dudn hş sene biımcl Eden ÇOvU O UU arabllları pıynsadan mubııkkak oıkar- dı:Rllmlf... ıt/ 
bir ubrıın bu mftddet r ·ıfında tu harp Itdır, ( Husrıst] - Kaz11mısa baQh ma\c lAzım ı:br:~ .su şeillds uz· rlode\d t Bir takım ,ti' 
va11t•larını bir sut:ay r:bı liyıtııy;c kav· Tı-ıburr.u mhlra&iı:ıde olur D Kurban ıoföre de eylik. •dilrnfı 0'1ır. Sanra be ıuslara aeneıerc• ar 
nma ve ıevk v" ldz:rc P.t~ut ı kluımı I karm Asli l!o ye dl Y~fmdaki otlu lj· ledlyel~rln ııkılıtı b'r mü idet uevıt~ maye huımttlDI ~ıJ 
aır. Bunun •çı., l:DtOn i'' dikit cıbao! nn ın t, ulur damının fzmnda bnlunGu~la· udi yor. Bu fş~ m111mur edilen kimseler mnı olan o fi ,9' 
orduda on aena bbmet r.e ımtıhıuıe ta n bir aı radat d~m birdenbire çOimOf, ~!_l'.!_nl ıAyıkile gör .. miyo:lar. b1r kerre dah• ı_, 
tıı olmak oaıtı le 1ecıek ıobay olabilecek- her ikisi de trnkaz : asına ıumşmıfhr. MH9'li 2 5 tonluk ar.ııbıya dö t ton ~ memlıl blJOk fJ'fJ' 
leıl esııı kabul edilm'ilfr. ismet ıldıtı yaralardan ölmüotür. ~ük.lenlyor .. Sıkı bir wüdiet dcvwm merakla bekleyor 

Bltbaua Jandarma, a-ttmıtık te or· ediyor, sonra ıene gevff yor ... Ka Horasan köprasa tnıaatının uzaktan göranü~/J 
man muba'aza kıt.fan her yerdı ve her H fa yı çtklp yo!a ç kanlar, dalga alanlar, -- - t' 
ıamen, meslek[ va1lfeJerl dı.ley.ıılle ta im uykusuz makine idare eden!er lıte hep ınarur, ehliyeti denenmi~ eski bir ıoföıü, inerler. Har önüne relea biledi,..,. 
n terbiyeyle u~rııırawakta ve bu JÜı- 24 - 9 - 938 uat I rapora bizim i bl doğru çalışanların elım~ ğine olr mtmuru, bir ustayı, ne derseniz de- mtıracaıt ederek bir ehliyetname •11.,ı 
dın r•dlkli erbı~lan da kıta, talim ve Rtızglr snratl: Saıln mani oldukları gibi kennilerlne de edi· yhı getirmeli. Bunlar herkesin arabas1nı lir. Bu mühim bir fı detlldlr. F• 41 
terbiye kumandasından uak butunarak » istikameti: • yorlar. ve o arabanın kıymctlııl, u§'urla mu, muhekkalc ki her ehUyetnameUJ'lfl' 
daha ıJyado bbıo itlerJr.dı çahom1.kta Yakıek sühunet: + 19.0 - Pek güzel söyleyorsun, bunun oğ11ranz mu bilmeli, fıma ve bozuk ma· hakllcl manasında ıofor d"yemeyls. 
olduklarıad•D bu kıtalardakl gedikli er; Stlhunet + 10.1 6n0ne ıeçmek için ne yıı~malı, sen ne klneler1, dalgacı, ehliyetsiz, kavgacı, kllzalar da bundan oluyor Ja •• p 
bıtların, daha eanh bir tetkikten ftOI Düıüı sühunet + 6.~ dtııüııüyorsun ?. sabıkalı fO!O ılııl bclcdl7eye vencetj Ben böyle d01QnQ1orum baylll 
tllmcaf dotru gOı Ulmtıı ve bu ıebeplı,, Rutubet 'it 65 - B3n ml ?I Hiç ... BüyUk. §~ htrler- raporla meslekten attıra bilmeli.. Cemi· ne derılDlz ?.. . • ...at' 
bunJarın oıduda üç ay blzmotteıı s >Dra Yağış: Yok de--ıvv-ell lnzlbat11:- disiplinli blrer yet ıoföıhre müşteriye nısıl muamele - Ne dlyec"llm, dotru dJPl ... 
lmtlbanlanun yapıımuı kabu.& ıdllm!o. Hava tazyık.ı (Eızurumda) 610.1 (Şoförler Cemiyeti) kurmalı. Buna bir !edliir,: bunlmölretmell, bak o zaman sun, yerden ıoae kadar baklıııa ..• 
tir • • • \,Dcnlı sevfyoalnde) 766 8 •. ııızamname yapmab, buraya belediyece ba haytalar naaıl ıustalı maymuna dO· '· N. 

~ 

Roman ;
1 

12 •volk bttmı,. demeslnleri RefleklJerlm Ofkelf ve manidar ökıürdU. Fakat Go· karken nı11Jaa •nım kaduu11 ~ 
yerinde hı; lubçık blr tür:n ıusmuyorda. bastı vo robunu ballu kdar ';İl' 

TAYYAR Ec 1 LE R 
Volk manab bakış'a Audrcyo göz _ Anlıyor musun, kumandanlarımıı Kıılar dou kıldalrr. Tekal17aa /. 

kırptı. Sartıln artist okumata devam epğıda: bu cıamlar üstünden u~an han- kin müt111slrane: 
etli: l'l c ' sur tıyyarcclmlzdlr diye hayretten - Vah vah·· StattillzatOr ki~ 
JJenlm glhel atlarım, ey benim k zcagım hayrete dQ~üyorlar. . Sarııtn kadın t•tkın ve kı-9'' 

Y•.san: /. RAHILLO Rı,.cadan çeviren: NiHAL y ALAZA seni ı;:ıı t t lkı 1 t 11 l taTnla ell>laeılno bıktıktan ıonra 
Koıtaruvor bun 'arı a.nki o hınzır şPg- Y ' 

0 ızın a ş ayaca e er ve rindın kızrın yq fıık.ırdı. 
N 1 k ı ı b d b f .. n. ığı& açık kaldı. Volk dtzlerlnla tızerlne ~terek~ 

- •ıe enm'J On eyaz an q. 0/Jneı iıtemiyerek gıvaı vavnı sllkilgor. Hududsuz steplerde kınat takıp uçarken, - · • • ban de am~a h'ç_ boz~adan - Leaa, J,enı!., DlJe yelvanfoP"" 
la1ahm; canımız sıkılmak.d.ınıa, n11tuk • * • çınaıra(J~ katılır, galmek en ağlamsktan. ham alçal yor, hem Ustu.t_e kor duğQaı· 
yerine bize blr ıllr okuyun; l\E11 oca'1ım,• haydi 11an, ıu klmseal.ı o- Volıc. pırmaluann• aa~ıannıo içine ler kıvm7orum. Bır, lkf, uç, dört ... Ye- - Huuuu .... 

d ,. d b k d - Lenamıun .... 
Sarış•n kadın yattıtı katıeoeden ptım 11• daldırarak başını Oııe etmtı datlg11:1 ve re yüz metre ~ • ar Irıey al ı. Maki· _ Bırakın. Gide_ oe - tim. 

kalkb ve fltlbfaf AÇID batııını Volk.'ull Sdn de ev ıonbMıarın c•n dosta olan mcyıs duruyoıdı:a, naya bıı verdim, beşinciyi de yaptım. Andrey mQdıhale etmek ıatecll: 
16llerlnı dJktl. ıarıp Andfronln baıı · dOnnyordu. Gitara Volk oturuuAu yerden kall.tı: _ Camm, mabıuı yapmadı ki··· 

- Pekal& ... Etlenellm; zaten eı- Tatlr 1erho1lu{1unla ıa göbama doldur ca1en kısın yanmda oturuyor ve Y•D - Bir düğüm daha kıvırır1an, ben - Hayı•, bayır ... Her ı•J bltıt._.._ 
Jeamıt lo'n .toplanmadık mı? Bu 11n . da, gözle tlkıJnc tluhıc bakıyordu. Kızın de sana bir tane indiririm. Kadın . yürlyor, Volk ta ark.,..,... 
1191ı kadı• elludekl kad~ h~e, pukıJyA Muvakkat nl•11an gelir,· dinalıı acı ı•tı ufzk gözleri, antraılt kO:n1lrü par9alar. Golubpık ekşldf. Volk sarışın kadı· gldfJOrdu. _ .. t-
kartpo1~ah g\bl padak ve aO.ılft idi. rap. l'lbl, kalın kqların alımdan parlıyorduı beli 1 k 1 di· öt ki - L~nal .• AndroJ, AkaitklJl ... Jlll'...-

- Oyle lıtı lel yok· Ptı~kln'ln E'enc ıos!u ; farabını bir yudumda Andrey lçtndca olay etti: nın ır 
1
n
1
e

1 
•1t~ı ma ate • • nazla· 

1 boşalttı ve '"' t bir harekotln y .3rım bar- • 8akııını aevıialer Tanktan bakı· naraa. 8 n it ı mayın, ıltmealn, f't 
•lonbahır•ını okuyacıaım. BlrH dar· d • 1 

_ Bırakınız suııın kadın tekrar kanıplP. ~ 
duktan ıoora ptuüıanı ve kalın bir 168• ık daha toydu. Bu~ u okadar tabii yormı:ş rlbf mubartk .•• ıonra Maruıyaı • h ve baımı yas•ı""a ıommQf ıııoP~ 

• yaptı ki, etrdındıı alkıt tufanı koptn. batırbyı11ca kendinden utandı. H1ç konu1m1yan Teknllyın eltko '" 
11 okumııa batladı. Elena ellnl kaldırdı, fakat robunun uzun Rasıt Oolubç•k ıtıman kıza, yaptığı kıza sokuldu. bınçkıra atlıyordu. ... 
Sou/t, ıolul« çimeni gQmDılıdi hır yan· ko!u şişeye tatıld• Umumt ç llık kop harukulide uçu5uoun uydurma masalını - Arkadaı'ar, bahçe7e çıkmıy:ılım - Lena, ıld 0 kadar ıe.ı1ord',, 

dan. ta. Bir lahzada Volk devrilen 1ıeeyl ya· anlatıp duruyordu. Okadar sesli konu· mı? Ne lla lıteraanlı tımla ederim. y,Jf 
Şimdi orman ırgtJuan klrveılnl dlJJıagor. icaladı. 11ı1ordu kf, saneın kadın okuduğu fliıl ~ - Ç kalım, çıkalım: Amma um canım, 
rıınıftılıl dıllırın ıruıınü a.&Janın, ::- FOrdhla mil? Ihınd&lA agara J&ncll bırlkb n muadaa ~ftklld1 •• Volk lııluamD uuuıdı oturm Voli1 kal· (Ar1811 -'J 

k 
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~ [oış sıvAs~ EN SON HABERLERsl 
,.. Çekoslovakya iş siliha d y 
•: mücadeleye (Baı tarafı 1 incide) hndıı tem blr ketumiyet mubdaza ed 1 

ktr karar verdi Çemberlayıı IJIUerle lldncl dda mektedir. 

~ .. 

~ görüştü Havas muhabtrrnrn vArdiğf ma'füna 

Çekoslovakyada Südet mmta· Beılln 23 ( A. A. ) - Rodesburg'a ta göre, saat 18,30 d ı baı1ayan bu mü 
ıw_., kalannın Almanyaya terkini i'Olen fnglll% Başvekili Çemberlsyn, tay. lakatt , İııgfl!z Başvekili Mecıtr ve Po· 
~lltldaf eden Fransız - logiliz telcli· ı ysrcdcn iner ln?1ez dt rhal _ Hltler tara· lonya a"slUyetlerl meseleslni mGvıuu 
la.:.. P • • • fın~an kabul edılmfştlr. Mulakatta Hnrl· b f • ı 1 • 

~ l""";"I rag hükumeti tarafandan ka- 1 N V Rlbb ._ li absetm ~lır. H t.erfn de, Ç~kos o vnk t "'I . • _ c ye a%lrı on enuop e tcrc~-

r , ediJmesıoin, Sudet davasını he- mantık Tezihılnf gören Hariciye Nezara kaolnestnln aııı surnUe istifası tlzerfı;e, 
. Gt halletmemiş olduğunu görüyoruz. ti memurJanndan bfr zat ve bir stkre· vuiyetln v bamet kubetlfğ'nl ileri 

Çek 1 k d H d k b' · terden baıka klıı:ıe hazır bulunmam1şbr. aQrerek, Çember ayo'ın D:ııarı dikkatini 
~e;: o~:c{~ :lm~,zayen:e m=~ Mlllakatta görii~ülen meseleler hale· celbettlğl nnleıılmaktadır. 

l .. : -...!. bir diktat&rlilk idaresi kurul- A t d k• Büyük f aşi t kongresi ~ L"'flllr. Dnn gelen bir habere göre VUS urya a 1 
"'t 1 Teşrfnlevvddc Romada toJanac .k 
~ Sndet mıntakalanna kuvvetli y ahudilerin hali olan büyük faıtıt kong\'efllndı Uç btıyük 
~· ordulan gönderilmiştir. Cümhur mesela mOzııkerı ıdHecektlr: 
~· Beueş ise neşrettiği beyanna- Viyanad:ı 340 Yahudi t - Irk meselesi. 

76 Nakleden: S. A. 

Yedi renkli bir 
güzel kuş 

~~~onuna kadnr mücadeleedllece- tevkif edildi ~ = Ş;!:ıı ~:r:::~:~0~1s~td:~:~:.~ ~- ıldirmiştir. 
:_ lıate göre Çekoslovakya göz göre Viy.ıma, 23 (A A) - H"vas mu ha- tesisi. 1 f d b"'b y h dil 
~.._ i · . . blıl tt'dlrlyor: BugQn VJyıınada evvelce Irk ese o rı o 1 assa a a. er 
1ıı ~ ntıharı kabul etmıyor demektır. t blf"' dil f m hWfJ 1 k iiz•rlııde d kkatle durulacağı üm'd cdl· "1Clet k 1 Al e "' e en em rl!a e a ra o ara , 
~.nıınta a arının manyr ya ve- servetlednc alt bey11nnııme vermekten lfyor. 
~ ı,Uzcrineburalarısanayimtrkez- imtina <den 340 Yahudi tevkif edilmlı _____ ._,,, _____ _ 

'dolduğu İçin, Çeko!lovakya bu ba- tir. On s0 kiz araba ot 

Fakir bir adam kendisine ihsan edi
len bir altın para ile pazarda görüp 
beğendiği bir kuşu satın almıştı 

ıı:n iktısaden çok zayıflayacaktı. F k d ya 7ıldı . - 20yle oğul, aöylc 1 ı ıun. Sırdııtlık böyle ml o!ur? Bınlm &-0· 
~\... :iünkü hudutlar araıi durumu ran 0 yeni en - Sizin en buyük k:ardeılofzl gOr· rD.m9 uyku rttmeıiel', •ahına kalbım 
(-.rjJe müdafaaya daha sdib bu- • Kaıı, ( HusQ t) - A"paçsy keza· dom, ak sakalla ihtiyar bir adamdı. Or· töyle perlıan bir haldı iken, aenln bu 
~•kt dır. taarruza geçtı ıınn bağh HeclfJVU köynndeu Muhtar tanca blraderlclzl gOrdnm. o da sizden allkHıztıaın dostluk HJılır mı? 

Sa Ahmet ofu Mah'llet Damlrln oıı ıeklz thtlyu. Halbuki ııiz bepsloden bü1ün ol- Dadu gtlya hakiki bJr aykudaa u-
~ detıerin AJmanyaya ilhakından b araba otu He blr araba nman1 m~çb11I ıtu~unnz h•lde, yine hepsfnden geno, yan.ıyormUf rlbl, rözlerlıd kırpa kırpa 
, •• diğer akalliyetlerin de hare- Kış gelmeden evvel ir bir eııh s tartıfında yakılmııtır. Suçu daha Ulvana gOrUnüyorsunuz Bu1un le· açb: 
lal:. Rtçckleriııe filphe yoktur. Bu deneme daha yapacak yapan edam aranr.ıaktadır. !>sbl nedir? - Mıhı!kerc'tlm, dedi, bana alot• 
~de ise, memleketten dahili Sa'nm nka 24 - Franko kuvvetleri - Filozof pir sakalını ııvazladı: sen aıktan anlamazıın, diyorsun. Sea 
~ette kalkacak ve inhilal yol- bütOn cephelerde yeniden ılddetlll fra- p ff . . l . . - üful, dedlJ sana onun da ıeber beyıadıyı ıö:Jül nreıf, bir kaç ıoa bl-

'tılacakbr. l!yetc ıreçroiş bulunr4aktadırlar. 050 a JID8f JŞ erı ınl !öyleyeylm de fçtn rahat olsun. en le sabredemtdln. Hal ukl ben ta cztl· 
l ~llci d Oeuoral Frar konun kTf gelmeden Posoftan yazı"ıyor: J ndarm ka· küçük b~raderlmbln bcptmlzd111 lhttya· den beri Alıkım. Fakat sen btnfm veli· 
"il ftd e~Jetler Çekoslovıkyanın ~~nidan mrıumf bir taarruza geçmek nl r kol binasının dıvar kısmı bltmEk üze !löıttcüıuı:nn llı:I sebebi ~udır: Biri zl- nimetim o!dufwı için, aenln aıkmın ı•· 
~ , •ldirlıgına karşı, ona ekono- yetinde oldu~O anleıılmaktııdır. Ftanko redir. Damal n"h yesl bllkiiıııet konaltı· r~atta o kadar_ fa!d~ ıormemfıtfr, bu mini dOıunmık benim derdime tııt11a 
~ e Para yardımlannda bulun- tayyl!re!eri alta hUk.Qmet tayyaresini dn- nın da dıvar1arı blfüilmfş!lr. K1Jp1 va yuzden fakir du,muş\ur. ikincisi de tim- l'eld.I. Akhm, fikrim hep aenlnlı meşrut-
~ •e Çekoslovakyanın bitaraflı- ın müş1erdlr. por cereLrf yapılma'<:tc dır, • dl evl~ buhın~utu kansıdır. Bu kadıu dur. Halbuki •n bua yan relmlı, ke-
~ t.abhüt tm k" 'b· b' · müki- - 11eunzubl!lah oyle tlrr t bir mahldkturkl, ytf çatlyorıun diye aersenlı ıdlyoraun. 
t te e e " gı 1 ır ş k • k t • • b • insana duny4yı ztndan eder. Yant bir Amına hakikat& bllmed'tlo için bıı ıodt· 
~0aı:'1ek i.ttiyeceklerdir. Fak~t e er şır e 1 yen 1 ır beUlyı Azımdır denem, lnaq bunal O- r1 ıöyltıyorıun . Eaer bll11ydln, bu kı· 
~d •akyanın buna razı olmadıgı ? eun Jçfndlrkl r.avanı küçük kardeılm. dar ıltemU a6zler ıöılemezdfn. Benllll 

• dı. manevra. m 1 y p 1 y o böyle mecalsız, na\Q Jaa bir pir haline bu uytum öyle Hnfn ıannettfffn flbl, 
\~İye kadar Franıaya askeri ~ • ~ gelmiştir. • rahat 01kosu detlldlr. Naaıl olıunkf, b• 
L lttif .. L •1 b wl l Ç k I k (8111 tarafı l incide) 1 mıın bu özlere loanmış gOrOnmu~tnk \'8 Ortauca karde1fm de b nden kQçQlt- gece ruyamda Hoca Si1df wördQm A'la-
~ ..: ı e ag ı o a11 e oı ova - t k 1 di . tn o ı t t f d f d ,.. •- . • · · ' ~ :ti • • • llbııt efmfştlr. ııı~mu1 IJ , 11 m &!!ravoruz. "· z raa arıı ın an ay a furmea.· hıllem kocanın relmesl 7aklaıtı. Bu ka-
~ d yade ümıtl~ndilden e~ kuv- Şektr ''rketl mümeFslHerl Erzurom - Erzurum d p:>sa'lda t vknUlde te ise~~ karı~ı tarafmda~ hl9 talil yok- dar zamandır lı ıkın oJan beyzadeyi lntl· 
~ ottlanndan hır yardım gormek deposundan ntıf yııpmnlılen uz l!CÇ· h1ller zu!um n kn~ı muh feıa dllrn tur. Yu:ıu kOtu, h'lyu kotn bir tarııı zarda bırakhn. Korkanmkl Hoca Slfd 
~ biıikit Çekoılovekyanın par- tikleri zt11ı1Bn kerdıltıino roJUlt n rnale ş korl ıl Karu mı.klalmek lıd m~kte n.e vardır. B..ı sebepten kü9ük blraderl~d~n buıüolerda çlkıp gelecektir. Zahidin 
~~-•ıı demek olan bir teklifte - B z'm depolarımı:r, nazım mı:h' mana vırr 1 Aet b ornda fevkalade bır tozı>dfr muıa, Benim Allaha ÇJk ıuku~ kansı Zabitten utandıtı rlbl, ıen de ko· 
~as,, Çekoslovakyada derin bir yE tlndadirl r. B•z burada plyııst ya şe· bir hatmi 1ubıır etli 1 Yo\ga & ker elr- z~l!ntam dıı yoluodndrr • Kuım da JOzu candan utanacaksın, 
' b l d b ker ı ı: tmak. mfcburlyetlı::.de drA'illz keli balkıb m•ntaatı lçfn ortaya atılnıış ~uzel, buya gfizel bir hatunc:stızdır. lı· Mahıeker _ Zahidin kanıı Zabit-
~ .~ la l~yaÇ ~yan ır~ş r. Tüccar dlleditl yerden ıeker get'reln makamlnra kHrşı b!r m uevra mı yap;- te bu sebepten d ğer kardeflcrlmden ten nlçhı· utanmış ? 
~ Jt.ı a 

0 
e oılova ya tek ha· ve 11tsın biz ellmfzdtkt slokl yollıırın yor? daha renç kaldam. Bir adamın karısı Dudu - anlatayım da dlnle 1 Beni 

~ 'Yor demektir. Bu küçük k:apa .. m1a; g-lbl fevki!!de hıflerdc hsl· Şimdi cevap vermek sırası ıekcr g-Uzel, g-eçlmt de Jölunda olul'Sa 0 r.dam hrafl zamuıındı lblt ve zahit bir adam 
'~~e.t ... t~k ~·ı~na mücadelesinde kt ıekerslz bırakmamak için muhafaza ılrketinln muhterem mümess\lJerJndcdlr. kolııy kolay ihtiyarlamaz. Tevekkelli in· nrdı. S:>n derece fakirdi. arada ıırada 
,_,, ıtliruıı ilinıbaye : korumağa etmeıtey'ı ene.hını vermfşlerdf. O za· 8ekleyoruz. sunın cenn~tl de, ce~ennemf do evdedir nafaka bulmak fç'n d ıanya gider, bet 

'i l.lc olabilecek midir? demcmfıler. on para toplayıp geltrdl. 
l '~1 tin . s 1 h h Çsvuş bu sözleri de dinledikten Bir g-Qn fthlrde 0 her z:ımanld pe· 
~,. el. ~ bundan enelki . a~a- u ve arp •onra kalH•, döndü. Saraya aelerek htı- rlaan Iayafetllo dolaıırken, kar1111nı bir 
~~ aca gözden geçınrsek, kOmdara hepsini birbir ınlattı. Bu ıoret adam oıkb, Bu adam z,bldl yokla•ak 
' '•kyanın ne aazik bir mev- ( Baımak.Aleden devam) vasıta ve usul hususunda ikisi sene- le mtcliste bulunanların hepıi de bu hlk· fçln dedlkl: 
~Uiunu daha iyi anlanz. Alman hikimiyeti albnda kalıp kal· lerdenbcri mutabıktırlar: Dörtleri cııetll sözlerden mQst.I.t oldular. _ Sana hılllından bir altın mı ver-

~ ~l • kabiaeai, Südetlere birbiri- maması davasından ibaret olsaydı '(ani dört büyük devlet kendi ara- Dadu hikayesini burada bltlıdlk.ten sem kabqJ edersin, yoku harammdaa 

~ fw~ra ve birbirinden daha ge- böyle bir faciayı tasavvur dahi sında birleşecek, doymuş olanlar sonr~ di~1 ~~b•t!ker bu blktyemdın de on alhrı mı? 
~ -...1c&rWd 'hf d d d · · tl 'tt'h l d F d'w l · • d h' k d"I • • · 1 

w 1 
- Bin •lhn 4a olsa, haramından 

' 

ltkıif t ~ • 'o•ıvda e enJ ödrt ek etn dcınne e dı ı. •,.~. o unur • uJ'. v. a- tıgerl er_ının adı end J e~~~ı ' .tatman anlııdınkl, kadın bl tablaatta olmalıdır. bir ıe1 kabul etmem, fakat halllıadu 
SQd e mışti ur 6nc0 p in a a avayı erın ıgme genış ıgıne e me erıne yar ım e eceıneruar. Ha- Sevdiği adamı bizar dıncmelldfr. Şimdi bir altın bana klfldir. 

~ttlerle meakua mıntakalara bütün ebadı ile gaz önüne almak, tırlardadır ki Milletler Cemiyeti ilk i~te fırsııt çıktı. hemen bu l'•ce beyıa· O adam da keaeslı:ıdan blr altın 91• 
~~· •erilmesini de kabul etmhti. ve esasen on seneden beri bütün zamanlarda bir büyükler idaresinde fenln Jftnına g-ltmete rayret ıt. Mara-t kırıp fakır adamcetıı1n aTcana koydu. 
·~t.L~. İf daha ileriye gitti. Bu şiddeti ile devam eden bir buhranın de küçükler müessesesi olarak kn- dınaMabll okl. D d d bO 

1 1 1 1 
Zshlt bu bayır aever adama bir çok 

il~ Alm iltih kı · h .. d • · fh ı · · d b 11 şe er 0 u an 1 ecı z D 1 • ı dualar ettikten sonra altını rö:nletlnla 
anyaya a 11- ergun egışe~ sa a a~ ıçm e o- rulmuştur. Yalnız o zaman Avrupa dıktan sonra, kapıya doğru yürüdü. bir- bir kenmna balleyı~ ıehrln aok. ... lda· 

._ ~ •• _ calayı~ durdugumuzu duşünnıek da- galip ve mağlup iki kısma ayrılmıştı: do ne baksın, tan yeri aıannıf. demek nnda dolaımıta deva~ etti. 
l>.'-'~ Siidetler Nazi . usullerine ha dogru olur. B - . v l'i Al öt k'l ıd caonn He vuslat ıene baıka bir re-
~·~ bir otonomiye sahip olsa- lngiliı Başvekilinin müracaatJan- leu!~:e:e hm~g' p mkuanyat e ~er- ceye kalm1itı. Ok k •ht• 

""'1t • 'it . k t k k a sonra vve musa- uma 1 ıyacı 
' gOniin birinde iJk fırsatta nı, ıngı erenın va 1 a~anma vab kazanmı tır. 

~... ~' iltih k • • - bb- • · maksadına atfedenler Te o sılihlan- 1 Savulun biçareler öteye Karı, - Çoctıklan•ııın okuma lh-.. ~,1-• • ıçın ".şe u•e gın- B d" l klif d 1 t .~, .. _ lllltrnı· d'? S d kr . dığı zaman her şeyin yola gireceğini n ort er grupu, te e en e- Çan kaldı dlvan~rtıy t yacı her yıl biraz daha artmaktadır. 
\ı'rı Çek 

11
1

1 onr~ elmt~ ~sıy~ zannedenler şüphesiz yanıİıyorlar rin tasavvur ettiği neticeleri verebi- Iİ'k ve orta okullarla Lfaero talebe te· 
~tı .. os ovakya eve m ~nyası 1 'it il"h b k 1 h ki • lecek bir hal yolu mudur? Ya Sov- MabıekP.r o iOn de ıkıımı güo et· tehıcQmü oldutandao, okulların OoD 
ıı~ la ıçınde otoriter bir Nazi ida- ııgı ere 1 a 1 aş 8 annın a an ı l. Artık bu gece mutlaka beyzadeye talebe ka1dıttirmek iıta1e11 velilerle 
'AL '-al hazmedecekti? Bu idare- değil, ancak kendisinin ve İmpara- yetler? Ya Japonya? Ya Amerjka? c ~vuşma~a 12mettiğl için erkenden Du· dolu"ur. 
\L:~raYan d il Ç k 1 torluğunun müdafaası için kullanır. Bahusus bunu derhal kendi milli dunun karesinin ypnına g

1

eJdf. Bllhaaaa Lfaeyo fazla talıbe teba· ıı~'- ın yar ım e e os o- B l h k h- . ti • . 1 h' b' k l - d dıı politikasına da hikim aşka anoın a tarı veya sulhün da- urrıy~ erının a ey ıne ır omr> o Dudu Mabıetcrfn töyle erkenden cumtı var ır. Bina durumu bu ~lıbe,.ı 
'tit lla v p • bükGm tin' b valan, bu menfaatlere uygun ve telikkı edecek olıın diğer milletler? ıe'dlalnl ıörQnce, kadının huıı ve ta- kırotlayıcak halde detlldlr. L 18 mil· 

\:'{' Al~a e r•g • • e Gfı u onların müdafaası için sarfedilmesi ittifaklar itilaflar paktlar ve birçok :naını yenemlyerek, bu gece beh•mhalldQlrlntndbblul valztyı et kuıııındı ılladın 
"- ~- oyanın s1yaaı n uzu 11 1 k t f d v • "f ' • ıeyıadeyo katot ak niyetinde oldu"'-u- ge en te r er a mıta çahtmaktadır. t., ~~c ki h k zımge en uvve ve masra a eger gm t menfaat birlikleri? • 
~ ~ ı annı tllp e yo tu. oldukları kadar bir logiliz müdaha- v • • ,'! anladı ve derhal gödeılnl kapa3 ıp .. 

~ı... ovakyı hükumeti •imdi 1 • d b bs 1 bil. Eger harp gıbı, Avrupa bubram uyuyor gibi yııptı. Golde boğulan çocuk 
"'Q '- , v esm en a o una ır. · · ü d li'- bl'vl 

\~ ~ 'llı~etli tazyika karıı koy- Meseleleri ha sız halletmek! Fa- açın g a e ll te ıg er neşretmek Mahşeker Dudunuu uykuya varmıı Kuı, [ HUJuef] - Sınnbp k0y6ıa· 
~~ t •e emelile askeri bir dik- k t ) I ( dir? H . Adet olsaydı, dün gibi, bugün dahi oldutunu gOrQace, onu uyaadU"dı ve al- den Mehmet otlu Oafarun dokus Ja· 
~ iht.1 • b 1 • meae e er ne er arp yerıne ve belki dah - dd ' tem etmete baıtadı: ıındıkl Arıb ltmlndekl otlu k6y clTa· 
'~det . et.mit u unuyor. hangi vasıta ve usulleri ikame et· . 8 .uzu~ mu et gazete.. - Dudu, sen benim BeTdıı yüılln· ı•nı:tald g6~de yıkanmak fıterkea bo· 
~ tde en1;11,de •0~~~ kadar mek Jizımdır? Umumi bir ittisi ve ~~rde şu klışeyı gorür, dururduk: den nıml ycnıp lutuıtutumu bildiğin ğulmutlur. Babaa1 Gsfıır otlunun bot11.I· 
~ 'Ceii ilin edildıgıne ıöre, l ekonomik ihtiyaç edebiyab haricinde Her ıey henüz muallaktadır • i tıııldo, hfo halimi dOıilnmeyfp, böyle duğıJnu haber alııcı, hemen ,.oıı to .. 

' l~inin bugtinlerde ancak l bu meselelerin ne Roma, ne de Ber- Arada kaynıyanlann ve kaynı- van yatmıı uyuyorsun. Snnra 1\ly~ bir muı, cesedi çıkartmtf .,. kimseye hı· 
' etUı hallcdileceji aulqılı· htesgaden tarafından 8 n _\ caklanıı talihinden başka! d& benimle sırdaş~ıl_ eltljlııl ıöyluyor- ber vormed11a g6mmüıtür. Hldlae sabi· 

l .. . Y .. • ayrı or au!l Fakat Oztın sozune uymoyor. B n tıca b!lber alınmıı n keyfiyet lıfQddeJ· 
.. L•1• ıW<Li&IU &ibmı1~&ı&ı Fwt F. R, ATAY fallJP tıvruıu101WD. Sia u,U fi~ 1.1mu11~11la• UM~ !Wllalftlr! 



CI• CZ::::SS • ,,. 
Erzurum Lv. Amirliği satın alma 

Komisyonund n: 
ı - tık eksiltme ile 15000 kilo Nohut satın alınacaktır. T~ mi be ali 

1276 Ura ve ilk teminah 95 lira 62 kuruştur. 
2 - Nohut evsafı ıartnamt1hıda yıtıdıdır. Teıllm yeri Erzurnmda leY!lzun 

lalrllli anbandır. Şutnamı Erıurumda Lcwu m Anılrl' ğl 1&hD almasında görü 

leblllr. 
8 - Ekıil'mc 15 10 938 CommtHI rü il saat 11 d Er%ur • d sn&ın alma 

komisyonunda yapılecıkhr. 
4 - ilk teminatı ihale gtıotl ve saatından blr ıaat evvel muhllsPb•cU1te 

aakbUa mukabl inde yatırılması lbımdu. ( No. 56 ) 4 - 1 

- - -.. ·-··- ... ------~---------------._... ____ _ 
.,._ -- -- ~ 

Erzuruw Lv. amirliği satın alma 
Komisyonun-dan : 

1 - Kapalı zart u•ullle 60000 kUo Bu i'U? sabn ı:.bn•cıktır. t hmln bed U 
6000 lira ve ilk teminatı 450 liradır. 

2 - Bulrurun evsafı ıartnameslnde yezılıdı r. T Hm yeri E zurump Leva· 
Sim iafrlJlf ambarıdır Şartname Erıurnnıda Leva m 8mı lfil. sa .n ahu sıuda 
ıörtıleblllr. 

3 - Eksiltme 13-10 938 Pertembe rtınü sut 11 de ErıunJmda 1atın alıma 
komlsyenunda yapılacaktır. 

• - Teklif mı ktupl•rı \hale giint\ n •~ahadau bit ıaat evHl komlJJOn 
bqkanlıtuıa verlbnJı olecıktu. 

5 - istekliler kanunr'ı yuılı vesikalarla ve ilk temlııatfyle birlikte k:)mfsyona 
anııcutlan. ( Ne>. 55 ) " - 1 

• • IJ 

r iye it Bank sı 
1938 

l0Ç0K ClR.1 HESAPLAR 
ikramiye plAnı 

4 adıt 1000 liralık 4000 Ura 
1 • 600 • 4000 • 

16 • 250 • 4.000 • 
76 • 100 • 7600 • 
80 • so • 4000 • 

ı - Açık ekslltma llA 23000 kilo mercimek ~t;n alın .cakt r. Tahmin bedeli ~ : 25 • =O: 
1700 l'f• va ilk temlnab 131 Ura 25 kuruştur. H 1 1 E 

Erzurum Satın alma komisyonundan 

~ - .Mereh11 k evaafı .fl'ltonm-:ıtnıle raZlhdır. Te Um y rl Erzurumda Lava· Kuralar: 1 M rt, 1 az r n, k Y· 
sım lmırlftl tatıll almasında fOtüleblllr. 181, 1 Bltlnolk nun tarihinde çe llece fü.· 

3 - E;nı:t e 14 l0·938 Cuma gtlnü saat 16 d E zorumda ıatın alma ko- En u elli Ura movduatı buludnıtn bbe· 
· d " .ı ,. kt r anbr kar~lua dıbll edilece ler ir. e · 

m11yonun a yftpvadt ı . ·- ı 
' - 1tk tewln tın ihale gün ve ııııtından bir saat evvel ınuhasebecllltine • (No. 

47 > 
makbuz mukablllııde ,-,, ı~ıı uı lhundır. ( No. 64) 4 - 1 -. - =• ... =-.,. 

...... ........,.._~--"---·--- . ------
Karakö e As. S . Al. Ko. Bşk. lığından 

ı - KarakOae l'aıalzo u için dOrt yüz 1fmıl bin ki o S man kapab sarf 
uuW• •tınakaaaya ko11du. 

DOGU 
lLAN TARİFESİ 

8 lnot aahlfde santl ı 25 kanı• 
7» • » so. 
6 • . ,. , • 76 • 
s • .:ıt ,. 100 • 

1 
1 
1 

1 

25 B 1 L () L eaa u -

ilanları ızı kabul eder, 
Fi MANIZI 

Bütün Doğuya tanıta 

'' O U,, büyük bir 
m mi parçasının 

r tarafında okunan 1ı ir gazetedir. I 
Doğu illeri ile ilgisi · olan batan 
müesseselerin gazetemiz vasıta
sile kendilerini bu geniş bölgeye 

ta ıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

LARINIZI 
Doğrudan doğruya 

Z TEMi ZE 
n•nderiniz 

2 - Tahmin bsd ll be bin altr yQı yetmtı lfta ve ili: t•mfnat dOrt yoz 
ou bit Ura yirmi bet kuıuıtur. İbelell 3-10 938 Pazuteııi riir n saat on birdedir 

a - lbaıe Knrakclıe aıker! Hbn alma i:omfsyo':lunda J'&pılacaktır. Şart
nameıl~I iÖrmek iste-yenler komisyona muraoaat etmel!dfrler. 

! : : : ~~~ : · mnmıınmınıııınmınmm ammmı-.. 
-t - lstek.lUer ihale g-Dnt\ ve ı ıtıııdan bir sıtat vvel teklif mektupladle 

Ticaret odHı -..e~~u,nı blrllkde komisyonumuza ve;;mlı bulqr.11.caktır. 

~ : : : !~ : Erzurum vilayet Defterdarlığından 
llln •~recek kimseler DOt"JU Geze- tJI' 

tesl İdare MO.dD.rltığüne mO.racant etme- l'lılnkurbu mahal eslndc vak.1 ve Kan 11 boğ lZ oğlu Kupardan m!trük .,. 
lldlrler. Devamlı lll:ılar !çln husust ta.· mü ~milat blr b tp hanenln fcan sab·k1 veçhUe 61 lira tlzerloden bir aenellk ı .,, 
rlfe tatbik edilir. rı 1 · 0 933 t rllıln le-ı bi ltib:ır onh!'lş güa mü1d tla müuyedeye tonu!ulott 

Kırmızılı l lnlarda taılfe bir misli T~Up o!an arı:ı bıı mü !det Zilrftnd!l defterdıırhğa muracaatları lUhı olunlll' 

(N . 2~) 4-3 

Karaköse Aske~i Satın alma faılaslle alınır. --=--·... (No. 46) ,~__.. 
Komisyonundan: rete ~:;ı~~r: dcll~Hnzıek 25

·kuruotuk iic· Karaköse Satınalma komisyonundan : 
ıı.u Abo tarifesi fi Karık6ıe fofn 440000 kHo ııpa ve 86COCO kilo kuru ot b:ıJya halinde kııpal! DOu na ı - Kua\tO;:,deki birllklarln lhtlvao1 lotn 7200 ~kilo sade yatı kapalı 

•ırfta mGnıkasıya konuld. Arpanın tıbmln bedeli yir i b f bin iki yQı lira ilk 1 n lill 12 Ura 15000 kilo pirinç açık eksi ltm ye ko'lu\muştur. ;· 
ttmİnah bfn •"k!z 1az doksan lira ihalesi 27 9 938 sah ıtınU saat on birdedir. A1h ayhRı : 7 • 2 - Sade yağının muhaınm n bedell 7020 Ura ve ilk h mfnat1 <C95 IJrSı 
Koıu ot~n tı hmfn hdeJI on Uç bin Jkl )'OX llıa Uk temtrıatı dokuz yüz dok.san UO aylığı · 

4 
• rl cin 3750 lira va ilk teminatı 2~2 liradı. -•~ 

.J. lh l K k" k t tı Bir &Jlığı : t.~o ,. 3 s d it- lh ı l 5 1 T 1 ç ba ,.-Ura lbılul 27·9·9~8 uh eüııü 11 al on l~ ld~ .. !r. · tılul ım~ ose aa er aa o ECNEBİ MEMLELEKETLER iÇiN - ıı e ya5ın a ss · eşı n 938 ar~an günft saat 16 da •• 
alma komisyoıunda yapılacaktır. Ş rtııamelerl konıl yonda ro ü cbiUr. 1 teklil•r cin aynı gflnQ. sut 15 dedir. _ıafl 
ilk tımlnaUarllı ve tıcare oduı vulk11Ue b'rUkte ihale saabtdan btr saat evvel Senelltl 24 Lira 4 - Şartoamesl komisyonda görülebilir. Sade ynğı için tekllf mektll~, 
teklif ıuktcplannı komı~yona nrmlt olıc2kısrdır. ( No. 701) , _, Alta ayhl• .. : 14• • • saat 15 kadar kat:uledllir. istekliler ilk teminat ve kannnt veklletlerll• ı~ 

Hususı ılanlar ıçın ayrı kÖ59 satınelma ko ı:ı:ı ieyn1Juna mOracaatlan ilan olunur: - (No. 86) 4-

E ı "' d · ,. ·· · d tarifetatbik edılir. r.zurum vi ayet alını encumenın en . - Karaköse Satınalma Komisyonundan : 
0 

Huıuıt idareye a•t Ilıca atytır deposuııda b!k•Jmf. kt• oian damı zlık artır T8 Erzu:r.um vilayet 1 - Kajtmn. n g' ·.anlz,nu içln sekfa yüz bin kilo arp!l ..... b&fYÜZ elll bl~ 
meıkeplerln 988 yıhna ılt y~m lhtlyrçlıra olan 1f0(0 kUo ırpa 2CCOO kiio ot D ft d l x. dan· baly dı ku u otu ile Ki· 1!(ös s g1rnlzoau lçln kırk blo kilo ıığtr eli :kıpah f,11"' 

15Cı00 kllo kuıu yonca ,.. 1700 kilo saman 23 9 938 gününden itibaren 15 gün e er ar ı6ın . yeniden ek .. Htaıey3 kouulmuştur. --~ 
müddetle açık eksiltmeye konulmnıtur. BunJaıın lba)ul 7-10 938 Cuma günü sa· 8038 nyılı Türk cua kanununun 2 - A •pamn muhammen bedell otuz 1~11.>ln lira, il~ tem.iaalı iki bin~ 
at ıt da vlllyet dalmt encümenlr de yapılr.cakbr. SOzU i çen yom er'n yinl se· 19 cu maddesi maclbtnce 29 lira para liradı r. ltııılest 7 1 Teşrin 938 Cuına guan saat 11 dedir. ...ıl 
ne mehlulu vt. Ilı<la aJ2ır deposuna tesHml 1 azımd.r Muhammen bedeUerl 1082 cezasına m&hktlm ı:ıc~ nııbıyaslae ballı S - Kuru otun muhaınmsn b,,d,,U on ü~bln yedi yüzelll liradır. ilk t_.,... 
lira munkkat temioatı 82 liradır. Şerıı.ltl ani mak iıteyen taliplerin encümen E•renl köyü h:dkınd,;n ve adresi tcıblt 1032 liradır. IJI• 
kıltminı maracaat etmeleri. (No. 59) 4-1 edile eyen Ktıhrıman oalu Salim borçlu S ğır etlr.ln muhammen bedeli :~o lira ve ilk teminatı dört yUzytml JJrl 

bolundutu mezkdr pareyı 15 günde öl ihalesi 5-·1 Teşrin 938 Çarşanba gunu saat on ve onl>lrdedlr. 4" 
demedlQI veyahut bulunduğıı mahal mal 4 Şartnameleri komlsyo:ıda görüleb'lir. İileklllerln ilk teminat n kaDuel ,,, 
aand ğtna teslim etmed•ğl takdirde tah- s'kalarUe teki f mektuplaıını ihaleden birer .saat evveline kadar komtıyoıı:,......, 

A 

Erzurum Lv. Amirliği satın alma 
ılll emval kanunt hOkümlerl dairesinde mlş olacaklardır. . • (No. a7~ 

K • d emvalının haciz ınrertle ptılımk tahsis --- rl~ 
OffiJSyOnUil an: 9Cilleccll Uln va tobltl olunur. Boyacı oğlu Mehmet ve ortakları ünvam albnda evler ve fabrika hllsele ~ 

, (No. 40) ,_2 mada ayrıca ılrlretlınlze atide vaziulimza cemile Boyacıoğlu On bin Ura tJJ 
t - Hayvauabn yıllık ihtiyacı için ~apalı ıaıf usu'ile 350000 k11o arpa satın Mehml\t Boyacı oğ u sala:ııellyle beraber bin lfra, Osmen Boyacıotla datt '-

aJınaeaklır. Tahmin bedell lNWO Ura 'e ilk teminatı 787 llra 50 kuruıLur. lira ki C!man naktt emthyt tOcc •rlye olarak 011 beş bin lira sermaye il~ ~eti' 
2 - Arpanın evsafı ıartnameslnde yuıhdır. Testim yeri Et>zu umda lenz1m E ;zurum Beledı·ye rumda manifatura ve sair muamelatı tuocariy• ifa etmek üzre on sene aıüd 

amµ-uaı anbandır. Şutname Eızuıumda Lı:vazım Amlrlttinde salın alma komla- aktl e!rket ediyoruz. 1, 
7oawıda rörQleblUr. R• • d Kollektif şirketimizi Mehmet Boyacı oğlu temsil ve ldııra ve münferl~~lt. 

3 - Eltıiltme 14 10·938 Cuma rünü ıut 11 de Erzurumda sat n a'ma komls· lY,3Setın en: zayı ıhketı V8zetmete mezlln ve sel,.hlyettar olacağını mül>Ryyfn mukaftıcu'"' 
yonda yapılacaktır. B~ledlye tanzifat h'yvanahn•n b~r HUSUSİ MUHASE1E MAGAZ .\LARI N. •a 

4 - TekJlf mektuplan ihale ve 1aatından bir saat evvel komisyon başkanlı. senelik lhtl ıc' olan azami 60000 nğar- Cemele Boyacır ğ u Mehmet Boy. cıoğlu Osman BoyacıoA'111 

ltna 6nrll~~k0:ı:~:~~nunda 7uıl1 nılkalarla ve ilk t minaUan ile bhllk.te ko· 501100 kilo !rpaya temdit uıüddAtl içe· i · Erzurum Ticaret ve sanayi odası BaşkanlığındaJ!,_.r 
mlıyona müttcaatJa.rı . ( No. 57 1 4

_ 1 ıınde tllllp ç kıı•adığ1rdan 17 9 938 tarl· Odc mızıu dördllncn s nıfma ve 1363 sicil numaranna kaydettfğıaıfl 8 eıJrıl 
hinden itlbar€n bir ay zıuf nda punr- mubuebt' mıığaz darında 43 No. da Man\fatura va sair tnccart muamelat Aı ot• 
lıtla ihale edlltcrtl Uln olu?Jur. No. 60 ff yapan Meh:net Boy cı oğlu ve ortaktan şirket mukavelenameleri ilin ol1Jll -. 

rıurv.:m VU yet Matbaasında----
Bafbk, Duvar..,.. Kl.·UADları, Defter, Fatura, makJnız, Cetvel' 
&u,"t'lslt, Amel• kaneal, 1'vrakkalemlerl, lıluha•ebel lluauıl7e 
..,.. waııaıan au snomam EYrakı Katbua, ~tıaı., Bhllyetna .. , 

Bıblaat ..,.. BOvl7eı Cüzdanları 

UCUZ ve NBFlS BİR SURETTE TABI 
lluJt :VU&J•lkıN. a t6Ddcrll k alparlfl r aftratlc llu:ar edilir 

..._: •1'1111'11111 · Vll411ıt llatbaar 

1 ,. 

Sahih Ye Baımnharrlrl 

ctn~n elH4N 

Umamt neırl1ata idare eden YH• 
_......04 .... ,: İn l D kL1ÇA 'i 

Erzurum Vilayet daimi 
' encümeninJetı,;,, 

Fidanlık koşum h "YV4n\arı111n yem lhtlyacı olan 2000 kilo yeni yıl lll~.;'98' 
arpa ile yine yeni yıl m hsu1u 1700 kllo sam.an ve 2000 kilo yoncanın 2S ;t 
güııüod:n itibaren onb ı gQo so:ıra vilayet datınt encün ıılııd pa.zarltld• 1 ~ 
ye lh ıtle edllecektfr. Bunların ltıaleıt 7-10 938 Cuea gQaü yapılaoıtındaa 

4
•..,J 

. ulamak lıtoyen taliplerin eııallmeu kalemloı müraoaat etmeleri. No, 58 - "' 


