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Hitler yeni bir nutuk daha s6yledl : 

8eneş şunu bilmelidirki, eğer istediğimiz yerleri 
biıe· vermezse, biz kendimiz gidip almasını biliriz 

~~:.th=iş=;:==-====== Yeni Çekoslovak ordusu 
ıntiz~r günleri B k d h d f A1man Devlet Reisi HiUeriıı aş uman anı U utta• 
~ Çekoslovak hükumetine ver· , 

llıühlet ay başında bihma eri· D · · k k d k } b• h b • 
• Avrupa şulhii için ve bilhassa Uil a şama a ar an l Ir ffill are enin l 
Oalovakyanın tahakkuk edecel: •• •• • ı b•} w • • •• • • • 

hali için bugünler e1im Lir ir.ti- Onune geÇl C l ecegtnl Uffilt ettırır 1 

"'1-dc~residir. Bir tarafta tamami· bir haber gelmemı·ştı·r 
s.•ılkiyelerini canları bahasına 
~ fta etmeğe karar vermiş olan /Jerlin ?1 • Hittır dD• gece Çeltoslovaltyanm oaztyeti llllklundn 1'1lllıim bir 
~let, .kendilerine idam ~ükmü ve· ı. ut~k söylemi6tir. llitler evveıı Çeltoslovdyanın kuruluıunun k•Mı bir tarlhçt
L' bır mahkum gibi beklerlerkev 1 sil/I !~f1pmıı v• dtmlştirkl :· 
iy.c \•rafta dOnxa tfkarı umumiye· - ı:;te im memlek<!tln ne kadar sn kat temellere dayandı(jJm uür<lö· 

•vet müdf'hf!lesinin orta Avru uii~. Bu dorecc çürük temellere dayanan bu bina, et)er buyüue kad~r 
:,ıte.vlit edeceği ac tdı neticeler<' Jı ı ttn kcndfll!linden yıkılmadı iıe, bunu bönyeslnln S8i)lümlığına de\jil 

di_)'.or aıwal\. bnşka Sl'beplere alfedeblllrl:t.. Artık Çekoslo-,·akyanın saau çal 
au~D ç k 1 k lesı' J)JJ~l 11'. Bir adım dahi geri gitmek ldrusenln ftlilından {Jl' ÇlllCZ. Bcneı 

AL._~ • .,. e oı ov~ ya mese _ . 
l~lar k . .. h l şunu bllnıelldirkl. lsll'dlglmlz yf>rlerl bfw ,·c•rmezse. bI7. kernlı m iz 

• ın no tauıaurına gore a - uttllp almasını biliriz. 
'-. vaziyettedir. Gerek İngilte · . 

ltrek Fransa bu işe müdahale lklftd mülltkat nasıl oldu'? 
~ niyetinde olduklarını a~ık· . Prag 26 ( A. A. ) - Çek •l.aıw ln· 

.. ,.-- Oz ettirmişlerdir. Son te - g 1 ıı~ .liaşyeUll Çem .. erJıyn ile Hıtler a
~~ıı verdiği havadislere göre uında vultua ~eten son mülikat b.ak 
~ • ıcda bezı tefsı!lt vermektedir. Bu tef-

ve Panste halk.tarafından Ç« • sllı:ta ıörc Httler lnglUz Başnkilln~ 
'1'f .1\\ine y~pılq . tezahürler Prat hOkt\~etlna tevdi edilmek t\zere 

'a te ~ı lıilkümetın katı kuarları- g-ayet akır ıeralti ihtiva eden bir muh 
S.bclü edebilecek, ve onları tut- t ra veroıiıtfr. Çemberlayn tsı, ar:cak bu 
~siyasi yoldanhaşkasına çevi- f ıraltl Pıat h'lkQ.11atlne t~blft etmelc.teıı 

1 k kavvette görünmeyorlar. b ıtka bir f!Y yapslllayıcıııoı, ba ı~ra-
~ lllyanın Berline muanz bir cep· itUı kabutcı tavslyes1nde buluaamıyacaıı 
~ ~19: zaten iotııar edilemez.- nı söyıemfıtlr. 
~~1~i ~tlust• olduğu gibı Prıtdaki Fransız ve lcgillı seflderl 
..,~'1~ •ilzabaret edebilirdi ldJ'aftodan Çekoılovık bUlil:ııetlne ve· 

S b 't' h · M ol' · • ril.:n bu nota Dzerlae, kabine içtl..:ıa u a llllD uss ınm IOD l.. l 
~yl diw ı b" t kl d t ild edere., umumt seferber lk lllnına karar 

e gı rr nu u a a eey ver mittir • 
.. .'~ltalyJ « Ay sonunda deği- Çekoslovak hükil:nıtl ilk önce so· 

~ "an Avnı,Pa haritasını mem- ui kanlılılını muhafaza ederek, umamt 
~tle kabul edecektir.» sulha 1ardım için Dıerlne dQşen vnlfe· 

Mussolini söyleyoı· 

Bu akibeti ben on beş 
sene evvel söylemiştim 
İtalya bu hafta içinde meydana çıkacak 
yeni Avıupayı sükunet ve memnuniyetle 

seyredecektir 
Roma. 26 - Bqvekil Muuolini a6ylec:liji bir nutukta, Çekoalo

vakyanın bugünkil Akibeto maruz kalacağını bundan on beş HDe 

evvel &öylediği bir nutukta izah etmiş olduğundan bnhsedcrek, ezdlm
le demiştir ki: 

- Diplomatlar beyhude yere Venayı kurtaracağız, diye uiraıma
sınlar. Versayın mukadderatı taıyyila etmiştir. Alilbet bu hafta için
de tezahür edecek ve bir hafta sonra da yeni bir Avrupa meydana 
gelecektir. İtalya bu yeni Avrupayı ıtiküaet ve memnuniyetle seyre· 
decektir. 

~-----------------------------------' 
BÜYÜK RÖPORTAJ 

DOÖU SINIRLARIND 
BİR GEZİNTi 

Y a%an: Bahadır Dülger 
-5-

KARAKÔSE \. ~•riatan ve Polonyanırı lehte yl yapmalı b~ytlk bh fedak&rlıkla razı 
~"-Qbaleye teşebbüslerine imklu olmuttu. Fıkat son vazlvet klll"Ş'5!rıda 

~~"1r •tmek muhaldir. Çnnkn on- Ptağ hilk.tbıeUnia aldıtı k.urulara kirn· Biı· ovası varki, herkes dikilen telaJaf direkle· 
'91... -- Çelı:oılovakyanın taksimine 5'nln b1r d!yeceği 01ıımsz. • 

~ etaaekte ve buaclan Jcendile- Parlıle \'e LondrAda H~ nl HSlcr: rindeD ÇOğUilUD &ÜDÜO biriftd8 filiz Verdİ~lDİ 
~ claf;cek payı gödemektedirler. •Çt:koslovakyay~ yardım edlni:ı» .... aördüler 
ta..""" l>u noktalardan, Çekoslovak- Parls 26 [A.A,J - Battekll Dıla·ı .A .. 

0 
_ \" b.agti k ka k diye ile harlctye nazırı Bone Londrıya lmRn ordusu .! vusfuryatfa boglı • Bay Bur ha· 

~ ~n Ü mu v~et arana- giderken tayyare meJdanıoda biDlerce karşılımmııtı. Ya ÇeltoJlovakya da:>.. nettin Teker btİ 
~ a.;;;UDl~ ebe~·d;!k =kt~ hılk ter~tındap alkıılanmıt VI halk: l vao:ı etmhlerdJr. Sıtd on b!rdo ,~,vekl· aozleıtnde ba· 
~ile • b. b bin ti «Jqasuı ÇekoalovakJa 1 Çekoalonkyaya !et dairesinden çıkan naıırhm kaf ıbaltk 111 derec~de bık.-
~ l>lbı ve umumı 11 ar pa •: yardı11t edhıJı 1 » diye bıtırmııtır. bir balk: alkrılam.f, « Çekoslova~vaya lıdır · Atrı tlli· 
"' lr sma So~et R~yanm Çek DaladlJ• guetccHeıe bayanatta bu· yardım ediniz,. diye bağırmışlardır. Y"tl toprakların· 
~ dını ede~ileceaı • t~savvur lanar•k, henüz Umidf ni kesmemlf oldu· BRşvelcll Çemberlayn aleyhinde söı da l'lr aeyehat 
~· Fakat ııyaset ilemmde bu tmıu söylemiş ir. ıOyltyf'n bir ktç kiti tevkif edlfmiştir. onun bn mnvzu. S: ~ teyit edecek ufak bir ha- Londra 2.; [ A A.J - Dün Londraya Çekosloyakya Alman nmhltr:ıc:m:\ da biiJ~k blr bı · 
\:....~:.llllldiye kadır tesad.Of olun- relfn lı'ruıız naıırları derhal lıarllh ce\'Rl• \'erdi ıdkall ıtade •l· 
~ ' L [ 111ekte o1dotuna l.:-:'" nnırları ile ıörOşroelerlne bqlamııJaıdır. ondra ~6 A.A.J - Çekoıhmıkya· 
~Dilik ÇekoaloYakyNUQ müı· Buınn de ıaa.t dokuzda BaşvekiJet da· nın Londra bü1nk c!çlsl Baıvetll Çam· dalma ıahadet 
~~ A1la&a tazyikine mukavemet Jnslne relen na :ı.•rlar müuk.ereya dı· ( Arlıaaı 3 fıncade) eder. 
~leeiini kati olarak kalJul et- im.ar lelne 
~ ~. Dart taraftan urı1mış FIKRA . . ıellnce . Bay Te-

'-a · k · ' ker bir uıtabqı 
memleketin mu avemeti H 11. .. b• l ıtbi çabfJllakta· 

~taabıa~ bir teY. kazanmas!n~ a 1 gyç lr ffiCSe e dır. Onu maka· 
~ b..\' cak birçok kan diikiilmesını . muıda ziyaret e· Röportajımız• alt nılmlırden· /ğdırd• 

!Rlt ~elif bir halk kiitlesile mes· Çelıoalovak orduıuna memur Dıfer taraftan, etrafı düıman- denler tendlıllı Belcdlgı bahç"i 
,.~ .birçcak .. ıemrlerin harap edil'!'iı bir Fran~a •eneralı ıon l~r~a ~eurilm~ı, topraklarına a-~z ayak ~zeri bir kaç dakika konqıuk lkıaa varırlar. 

uata~ edecektir. 11azıyetler dolayıaile menıap bulan· dıkılmrı, cicız, zayıf ue fareaız fırntını bulanlar ren~ kafuının imar &lttkfrttı dahalkarıJaıır kartılıımu: 
~~ . huabaq. harp ifetinia dutu ordudan iıtifa edere~ Çele Çekoalouakyaya yardımda fert projelerlle dolu elı4cıtunun hemen far. (Arhtı 3 411ttiW•' 
~~ttııp.da pek yakın bir ihti- la61ıiımeti hizmetinde lıalmafa ka· ahlakı itibarile takdire şayan bir 

Y•pıcajı bu tahribab esefle rar vermiı. mertlifin izleri var. 
~ bl; ı tqekkll etmiı, oldukça Bu aatırlar olıunJufu .zaman Şimdi o Franaız generalını na· 
-.._'-r- laman Amıpanm 16beiin· raulatelm balıunlarıla• mütalaa •ıl telalılıi edelim? 
.~~f olan Çekouovakyanın eJile6ilecek, bir ltôd;;. .. a: lr,arfı Memleketinin hizmetini terket· 
..ar.ııılhlllıL.ldalaa hU1USUnda g&tercli-

1 lıarııya bulandufa anlaıılıyo; :· ti fi için ona bir hain mi diyelim? 
ce ... tzmi hkayı:bilanlık1la •iita· Bir Fran•ız olmalı itibarile Yokıa kendiıini zayıf bir ülkenin 

~..:; ,em~ te a o mayor. . . • _, ~ h 1 kt · • 
~ ok 1..· ek .dn-a -.n.8 a-eneralın kendi orduıandalu /aız· mucıa,-aaıına aare me e ın•anı 

hr .J 11'1 ıer _, ~ .:-· ı lı t · 1....1!.Jı.J!. -· • bir mecburiyet duydu"'u ic, in onu ~~ t (;,JC01)ovakya İÇİD fU fCI meunı er e muı H 1111 11rp-cnın 11 

' ltbaleriain bllyük ve taribı ~ti ·A.a6ıp4 faydalı w6rdii· takdir mi edelim? 
f.lac;aktar. fü ıiyaıi yo~a uywun bir ıelıilde llriıi de dofru, ikisi .de lıalılı ... 

D O 0 V harılıet .ı'"ui icabederdi. Babadır DÜLGER 

Hopa yolunda feci bir 
Otomobil kazası 

Dereye uçan otomobilin içindeki yolcular 
hafif ve ağır yaralandılar Bir kızcığızda öldü 

( Yaaıaı 2 incide) 



Eceovah Hıztr Reilı 

Barbaros Hayre din 
1476 -1545 

De Q 'U 

Giim'ilşane 
yolunda bir 
kamyon devrildi 
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Hopa yolunda feci bir 
otomobil kazası 

Borçka [ Husu•t ) - Gaçen Pa78r Beıi tarattaa aavrulaa yocularuı b•' 

---

Dört asır evvel Akdeniz bir Türk 
gölü olmuştu 

Yazan: Faik Binôl 

GUmOpne [ Huıusf] - Erıarumda rDnü kazımızın üç kilometre ilerisinde biri ağır yara almrı olm&1ına ratoı•' 
Şavrolen~n acuıteal ,Hasaııa a1t ve ıofOı Kes•anallk mevk.Jindr., ~imdiye kadar buralardaki tabire göre keçilerin bil: 
Fahrinin idare ettıQ"I bir kamyon Ş"hrl em1alfoe nııdfr teaadOt edilen oot fcct ioemeyecctl bu dereye, utat ,., ço 
miza takriben beı buçuk kilo metre me· btr otomobil kazası oldu. Orta mektep dar meyilli bir Joldan lnfyorlmr. V• fi~ 
•afede ve Kıdıkcı bınları:ıa yakın köp· tabılllnl Jkmal eden yüksek terbiyeli, yat eden kadınların Jıtlmdadm• • afr ld
rDnün civarında denllm'ıtlr. Yolcular- kendisini muhitine: sevdirmiş rerıç bir yardıma koıuyorlardı. Meler bu ıır-" !ile 
ctan on, on iki yaılarında bir kız çocu· kız bu fect kazada öldQ. Acıklı hldlıeyl •tır yara almaama rılmen ltldallıd - : i ğu bafltce baııodan zedE1Jeamf1, clter bf. dlriyoruıxı: haf11za eden ıofOr Osman otomob~ tdi , 

' volculera bir ıev olmam11t1r. Uzan zıımandanberl hasretlerini ç k tahminen beı metre derlolftlndeld b~ 
O s rada E•zurumdrın gelrue~te o· me kte· o'dutıı ak:rabalarıoın lıtanbuldan su OzerJne dOşmeal tuadQfUe Hl k•"; 

1 

lan 508 nnmarAlı de•!et otubnıtı kaza· retmekt., oldoğ .nu haber alan kazamız ve takı-.t boğulmalan kaUven 1abbff ~ 
ıade kamy )nun Y"leuıarını alarak ~eh · tUccıırlarından Mustafa D z Jarıa refika· o hın kııdırııarın her birini topley•aa!!ıı• 
rlıaJae i'e ı irmiıtir . Yo cuıar, kazanın se- sı, lkf kızı, akrabıılarındın dlter iki kız ıuınanna çıkarıyor. Yalnıs yukarıda ~ 
lıeblni şoföıQn UJ&usuz.uguna hamletmek- ıoför maballlnde, aluabalarından dlğııır sl ırçen zaveJlı i'enç FJll:rlJe DJıdat ~: 
tedlr. bef klıl tıe a rkada olmak Ozere Hopeye tada yoktur. Ban badfae mahaJllıst 1 

hareket ediyorlar. ali~ 
Bindikleri otomobtlde bu atrc baba· tlehn vakıt FJkrlyenln otomobil ri'~ 

Öküzleri bile sımn daba bır hafta evvel afd, aı ;oför lcal1DıJ olması ihtimaline mebni otolll t ' 

•• •• •• suruyup 
götüren seller 

fıc yine Mustafa Dlzdımn ölü olen kir· lln çevrilme ameliyesi ile me11ul bula'~ 
dt!f1nln yetim ve kendi büynttOklsrl Os· 'orlardı Bu sırada ıosanın kartı i"I 
m1n namında h•r çocuktur. Bırlblrioe kayalıkların üzerırde bir insan c•" 
yab•neı olmayaıı bu yo cıı kafllul d~ha rıln bulundutunu yulrarıdan balırdJIJ~f 
~as~bl\dan ayrılm•dan enet hefif bir Çok ıarp b 1r kayaluc. Qzerlnd• v 
yağmurun altında çok şen ve eatır l'Dle iunan zavallı k zcatızı, kendfılol al;,. ~İ 

Oltu köyleri yağmurlardan gn ıe yola çıkıyorlar. Borç aya uç ki· ıçın bin bir müıkü'at ile 1ukanya ç il' 
ıom!trelll[ K ... star el k mcvktınde otomo- bir kaç krşlye karııdan karşıya ıt\,ı 

ÇOk Zfl' ar gördü bllfn arka tekerhkleri ıınr bir patl,.aj ve bir halat ucundaki b!r muıaaıba fçerl~, Yo 
Oltu [Hususi ] - 9 · 9 • 938 günü sadme fle yolun sol cebbeıln· konulup bu k:ayahkta'l aıaıı ıu oı• ~ il~ 

, sant on ~şte yağan yatmurdan na.il tied uçuruaıu11 mani dıvarına çar· d<' ğru 1arkıt ılmıı Ta bu ıuretle k•:,. 
olan aellerd•n Boş köyünden on evi ki· pıyor. Bu dıvarlardaa bfrlslrıi kAmllcn ç ıkarı ldıtı zaman kata taaının taııı• ~· 

l'reveıe muharebesi ınllen su gOtürınüı ve d lğar evter kıs· tahrip ederek, diğerini kısmen yıkarak çatıamrı H ağız ve burun ve kulı~ ..ı~ 
men harap olmuıtur. T11•danın lkl ve çok meyllll bir uçurumdan ııax.ıya dol\-- dan kan bo•aomıt ve ıaı ı..0ıun .. " ııır 

[Dünlcü .-;ı11ıd1.n devam) ı baylftl uuv~mnı te\clh etti. Bu ıuret· • 6 6 • ... .... 

Fakat, Barba o un iÖZünden kaça· le artık Hayrottln Paıa Dlvanm ( 1) en Mehmedln bir ökQzOnü sular sOrOklemlı· ru yuvarlanmaya batlıyor. Bu yuvarlan· mıı olduau görUlmOıtür. 
tir. Lişelerl Penet kOyttnün çayırlarında ma esnasında arkada bulunan bntnn er· -a.ııt" 

madı. Cesur Türk Amlr&h derhal ylr· baıta l'elen rklnı arasına ilrmJı btı· bulunmuıtur. kek yolculan her birini bir tarafa savur· Zavallı ~·v~u ölda_. BugQa r d•f Ol~· 
111 te~ &cmtıluo takib emri vererek lunu1ordu. Aynı ıün yıtan yağmurdan Ekltkom dulltan sonra tam uçurumun baıında kltloln nemh eo:r:letl onQa.de ebe ~ 
k11netU raktbinl koval dı. Pupa yel lıd inn aücea konuımadaa ıonra köyünden iki evle clört komu solar ha· tüyl.-rl Orperten bir kayıl•ga çarpıyor. tena bırakıldı. Vaka muhalllne ~~ 
ken bir tırlloa O vltllill• dÜf11uına aal· karıılandıaı rlbl büyük. bir tınl· mera· rap etmlı ve al\rUklemlt ve birçok tuuk 90 metre dttrloll~lndekl aereye 1Ukut doktorun bllhnıa rarahlu üı 

1
,r1· 

d!ran rcmıler Dory&nın ardcı gemilerin· limt He ufurlarıdı. Ve Cezalr beylerbe boğulmuıtur. KOyön bJçllwemlı tarlaları ediyor. Ha~lıc hııber alınır alınmaz ka- göıterdlkl alika ııyanl ıGkraadır. efdf 
den lklılna nımpa ederık tılr aldılar yl lsta11bula hartket etti. Yolu üıerln- ıopraklarlle beraber kimllen ıular tara- yada mevcut bütün halk hadise mahall Jılardan bir kısmı doktorun roıt ••' 
Yt ıanh TDrk hayratını çei:eruk do· de yalnıı Konya ve Bursada bir miktar rından ıötürülmttıtür. Zayıat miktarı ne geldikleri zaman rö.ıUleo vaziyet ıu ıüzuaı DzerJne Duvarıhan Bakır "' 
aaııma1a bir kuvvet dıha lllva etmle terek.kur edtrek burada 7atan büyük çoktur. dur: bastahıneslııe scvıc edildi. _...,/'. 
old111ar. Tark ö~ıilarlnden Cellllddlnl Rumt Te Llbf ve Ersnek köylerinin bfçllmemlı Ü . . tB~ 

&rbaıoı bütün JOl zafeılerlne r•t· Emir Buhıuttabı mezarlarını ılyaretle tarlaları da mahvolmuıtur. Hamdolaun ltuda belediye seçimi Bır kızcağız zehırlene 
•IJ mGte1:1 icdf tsas l\vın Andra Doryayı onlardan ıavaşlamıdı yardım temenni· nüfusça 11yıat yok.tur. Oltu [ Husust ] _ Yeni intihap r!ey- öldü ,Jlf 
ka9ırm11b. Oilun en büyük e11ıell bi.I slndet batunmuıtu. . . realnln hu illıle Oltu Belediye azalİğı Mu' [Hoıust] - .Muşa ballı ~· 1ııt• ıtanbula dönünoı artık lJaJrttllnl ~ açblar. Oalar bala Türklerin vabıetın· seçimine b:: zırlık için defterler tanzim Rac köyünde acıklı bir facia ol-~ııl'' 
bü7ük Amlrala boyun tğdlrmek, Türk gt.ce au10Uz bQtün kurutııcu bfr ıoğu dea korkuyorlardı ve bilmiyorlardı ki ~ı'flldikt"n sonra intihap encQınenl teıkll 15 Jöıında l'en9 ve rüzel bir kıl S ,tJ' 
kudrctluı "D• röıt rmek idi. tun lıhrıblarına rağaıen ter11nedc ytm\ en tehltkell dnımanlırına blte en me· b ı .;rekfaallyate a-eçllmlş, kimse tarafın- tenerek kıvn.nc kıvrana bir k•f 

Bu, te'. nd~ yer ttmlı uk.denio, Türk remilerl lnıasına bizzat nuııet dert catr kaidthrl tatbik eden bu yltlt dı., bir ltlr z vuk.ubulm rd ğlndan yokla· içinde ölmiııtür. 1~· 
•iiıtakbc! zder pıOııluını hazıılı:;yuak: ed ıken rOrOyı>ruı. klfıleal; uz dntmanı olmaktan eöyle dur- n· 1 gnnü olan 22 . 9 . 938 tarihinde saat Ölen k,zın amcası Abdullabl~ 
Küp\iren da'gAlan uan kallreman· Nlhııyet balların çlçekll fÜ%elllk· ıun insanlığın tlmenlı idiler n n_etcklm 0 • d.,dtc parti Hlonunda bütfln parti daılne gOre vakıa ıöyle ccryan •' ti' 

1 . ' lerlna lbayıf; yalnı z donınmaıınm ta ClyolJ• ~endlsine rtfalut eden Şovalye- halan top anıırak yarıtıklım iatl•He VP 938 senui tüiOn mahıüllerlnio ti~ 
dooaomaılle lstanbul lıaıanına glrdı. ılm ·• teıb!yeaı·ı .. bir mevılm daha re 1 hn 1 ti x. d I hald t y ti için o köye rtden tabrlr heY' ,it ~ ... n n snun ye 00 •ı~n:t 1 1 e aar- bir iki ur k. münıık ıadan Eonrn POk ıı" 
Kınıuıt Sale7uı n, kıadlılae tıcaanedı çlrdlkten ıonra sntevman'•n lraa ııfe- ruzan u"'radı w k.Oyüo ileri ıeleolerlnden Rızgoıı\l' ıı' 

u ı • a • · saınl:11i bir hava içinde tespit edilen tı ı · ı dı V k t l\-IDI 1'0 
-r a7utmı11 vo n blJftl blr kuman· rl i"ln t:"Oı •• roıLtı"'ı l .. '>. .. 7aıının il'- rsQn- ltalva aahlllerl TQrk. donanmas11Ja ıa r o .mu~ or r. a ı yeme6 ·l'!.~ 
ı• Y w ı • w a. • u,,. &. • 

1 
' • ııamzetler ltt ıfakla \8 alent reJ ile ka ten ıonra tütün tatlal.rıoa fldlJOf~.ı 

de 11fatl10 kaıııl nmııtı. Hayrettin; lırbıde o da fUoılle beyaz bir bulat ıemller dolusu ganimet tcmın etmiş; bul edllmlılerdir ınadr R11g-onun torunu Sallha ad~~ 
ıekls yillt kapdaa1nı yanma alarak ılbl Çaaakkale bota11ndan Akdenb:e ıehlrler, Türk kaııunllrına .. oyun ef- • klfcaQaz odaya ılrlyor. Heyette• 1~ 1rt11i gün Padltaha el ôpmete a-itti. stııülüyJrdu. itti. memuruna alt btr çaata ve çıot• 2' 

suıeyma da bu Tu.rıc kumandan· ltalya ,.hille!lnl Barbaros donan· Hayreddin Pışan1n artık esas he· Oltunun iki köj ü beyısı bir toz ıOrUyor. Sulfato .ı ı' 
far.na hıl ildirc;ek hnlofdca kendi- mauaın uful.dıkl izleri bellrlr.c• bir define yani Tunuıa teveccüh etmesine bir ıı:ıktar cıkarıp 7lyor. Ve dırb o~ 
l 1 b i ı bir mlnl kalmamıfh . ltalyadaki göıterlı muallim istiyor pınm~ya baıbyor. ş şad• fstlrkol~ısf 
H ce •• ı ta ı ı ett. dtthıet tııtn:111na tut11ldular. Hır kor· h .. ti . A , 

1 
ö .. 

01 
( ] _ _ duğ'u tabak.kut etmtı ve meselıJ• ... t, 

Tam bu s•rada ~adruım brahim k.unç dalro.nıu aavlıllnde Tılrk yljltle· ıreae erı vıupamn 8 yas g roıunQ tu Husust - Kazanın iOmulU ' budytıt lllUdd1tlumumlal el koJD1~ 
Pqa Halep cıvarında orduıah kurmu rlnln kovvetlnt seziyorlardı. Nıhayet ıaıııtmış, onlar Bubaroıun Tunuı sefe· cabfyes!nln Kolik ve Göılet köylerinde -
bulaı:uı:ordu, Pııdffah Barb.roıa vap•· rlııe lhtlmal verememlılerdl. ki ilk mektepl•tr mualllmılzllk yüzünden 

J 1 ~tr ç~k müblm ialeletinl, ıehMerlnl 
lacık ıcfer bakkmda maldmat almak Türk donanml!lll sekseueklz ıe· kapalıdır. İld senedenberl bu ve bunlara 
ÜH!'I torablm Pdp nezdlne ıitmeslnl Türk bayr~~ınm rölıeslne bırakmığa midekl ıeklı bin Yeniçeri kuvveti ile _ 
earıtml~!i. mecbur oldular. Barbaroı donanma" Tunuı. 1lzerlne rotaaını çevirdi. Koca civar koylerln çocukları tahıllslz kalmıı· 

Tibi oldn&u duliıt ıelalrıin .. lr dt· dUımao c!onanmaluımn ııhlıman alev- Akdenia dalgaları TDrk hayratını haa· tır. Mekteplerin içine ıüvcıclolır yuva 

letUa eeıln d.,ufzleıl bUyttk bir zevkle lerl karıııınd.ı aydıobk geo ler ıeçlrdl. retle kucaklı1or flblydi. Akıncı Tü! k yapmııtır. 
aıın aarbaroı; bu yeni erurl alınca ay· İtalyan 11natkiılarin1n nınn Üd· ulosunun haı .etini tıııy.en ıhrıal ruz- Kaza erkeılnc bağlı Babçtıclk kö· 
aı ıUratle karadı!n br tıfıu P •t•Ja l'lrları, açılan yelkenl-ere bir ıevglll ıı- ı yUndekt mektep te kapahdı• Halk bu 

det modıllltlnl yapmı1 olan Clyolya ve ı ld ı K d l t ı ı ' ' milJalı:I oldu. b do u ar. a 11 g.ı ıtr, mar ı ar ıın ıena mekteplerine mualltm göndererek 
ahdraıem; ıaferl rlnin bayı~nı ol· Yuınna adJanndakl iki bllber kız tar· ılmalt Afrika aahlllerine yol aldılar. üç yüzden fıızla çocuğun tabsıld n geri 

dula Barbaıo•o bQy(li[ bir mıraıimle deı kındllerlnf hrt rmak lçfn dallara Tunuı o zaman aefJb bir adam olın 1 bırııkılmamaaını ~DıtUr dlrek.tOrOmüzün 
L.:.arıılıdı ve kendlıinı C':'zalr beyler· ( ı) O zuıumkl kabine (Arı .. , 9 ffot!llrf•J f himmetinden bekilyorlar. 

VA 
27 • g - 988 ıut 8 ,.,_,-

RDzglr stıratl : Sakin 
» lıtlkametl: • 

TQkıek sühunet: + 17.4 
Snhunet : + 5.2 
Dütük ıühunet : + .C.S 
Rutubet : 'le 92 
Yatıı: Yafmur 81 
Hava tuyıkı (Krnruıada) ~ a:I 

• • \Denls ıeYlfeıiaü) ~ 

Roman: 14 Kelimeleri tersinden okumaaı itiyat ladı. Şiwmfş gözleri •e buruş'!luş yaka· oeıaktı: Hatta bn aeı Volk.'un ~uııf 
f edlnmlıtı. Volk öncılerl kaz", yorgunluk sile tğrl batlanmıf kravat buna tıh\tlik likaydane ılbl geldi. J,ı' 
ltlyarbk ve buna benzer nahoş kellmele· ediyordu. Ne olacak memur eeııazlıı• ..... ıf' 
rln mannlarlDı körletmek için ters oku· •Yakalandım ... yak.alandım . • yıpılıcak vazifeyi adam akılb blJ.111"' 
makla • Rlenlrdl. Git gide bu ldet mu· GOıl11rlnl yere indirerek VI kimse diye dü~QndQ. ~ti" 
annft itiyat haline ıeldi . ile ıelımlaımadan kapıdan geçmek lıtı- - Arkadaılar... Topraıa d cif 

Ru•cadan ç.viren: 1''./HAL y ALAZA •Herıe1den baıtı, ıliılrlerlm de dl lıe de, komiser ona ıcılendl. burruları görGyor muıunuı? BurıJaJ' ~ 
boıulmağa başladı. İglnf çekti. - Yoldaı Volk, kabristana gelecek yarecllırlmlzln meıarJandır •.• Sooııs• ff 

M 1 t k d d ki d T 1 1 
' 

? Bö Ok k d f tll bl iki Ustfindekl tarih 980 aeneaine aıttft· JI 
..Andcey çıupan kalbfüt snıtın yılko· ta1ya,,ciler köyi1n• kestirme yoldan, eıar ı ı~ enann a ura a ' · ıy· m s n z ı uman ant ıı a e r ka ve hOktlmetl•ll kaıalarJa .ocı1•.,r 

b ... d Kı ı. 1. f k 1 1 bt geçmctte ka a • dl He yarecller köyundsn kırmız1 tabutla bfr sO• söylemek fcabeder. ıs1," 
naına aaıyor u. ra .. ea .mı a saçı me11.1r ı an • r r v r • n· k ,.. ,.. il d K ediyor. Gayemiz hava don•naı&Jlll 
K ı cııarda ıigırı ı9tyordu· ıapka- detl atlad•ktan ıonra tepeciğe tırman· amyon ••ar 1 • 1r ge yor u. anı!onan Volk tabııkss1Ddan ılrara çıkarırken eı 
~auo 1 _ ' j ı.ı 1 1 d lh arkeıından uçuı tulumları glyfnmış bo. taılarıoı ,.atmı.:tı, •fçtp lçmedl~lmt Ö"'ren- zahırdan kurtarmaktır. Şoförün • 1.,1 f IJ:td.ı s llmuı goı'erlnı kı· psra~. Andreye mığı t<aşladt. Ayla. arı t tr yor lJ. ti· r u t il il a k ·r ... y A • d t il bit t 1 b• .. ıl 

doıt~ne baktı. Tren huektıt clU. Andre711arlığını, htb.Gnle, dn, ndü. İçti masa· uğ ni aynyoarecder Be garba~ıınnk [soeför ~~. mek ıstlyor. diye düıündtı. a, ayyarec ere ap e mem aı~-" 
r d ,,, l k rezts y r yor u. u, o f •unun _ Vaktim yok. Ancak uf1qfara ye· dp.buluraunuz. Fakat. ıırek. tayf Jcf,...ı.. 

aaiert ıelAm nıdl Elena ellle mukabele aındı g-e~irdfğl her ft'C'! vtteD una a5 tr 
1 eenazeal idi. tlıebılltlm ıerek ıoförler memleketin 111~ ;/ 

tttl. Fakat Aodrey beyaı elin uzaklae· nrlyordu. «Halbuki eskiden tıstnst• iki Volk llkOnce rerl dönmek H bu - Ya'ıık l Bu, herkesin nazarlarını bııına konulan n kendilerin• t•oı.- ı-' 
•Hını beklemeden Votka haber nrmek g ce foerdlm de blr~ey duymazdım• dl· merasimle ka11ıJa1mamak fstedl. Fakat celb için iyi bir tersattır. len maklnalan bllmıaı mecbur 
C in klstlrme yoldau ko~tu . •Yetlıeeek ye •üıtındü korkakhtırıdan ulanarak dolru yürüdü Volk komfaeri11 sesinde rfzli bir sanlardır. Şimdi k•zaya relell•· tJI 
mly!m? ... : Çıktı mı, tıkmıdı mı? .. Hını dı Son haftanın tatil gü; UıU tamamen •Geo kaldımsa, ne çıkar sanki?" tehdit sezer glbt oldıı. Atlatmak için: - Sebebi nadir? DJılpllnılı11~·6,-' 
boıu boıuna zıhmot; Hry ıbdal ha7 ... yata"ta uvumakhı ıt~!rdi. Bu da Volk Diye düşündü. Lattn içinden kabada1ı· _ PekA!i. Etblaeml de§'lştireylm de klna kullanmasını iyi bllmfye• ',~ 

Yalmurdlin titmft l.apı kör bir ıea l9ln ~ablt _bir hal dı&lldl. ht1Da da peılman oldu. ıeleylm. Dedi. tamirden ıonra muklnayı kontrol o•I'": 
ıtı kfpandı. Volk bcm yilrü1or, he• de Motor eıklyer. Yo guı:Juk "" •Keşke bekleseydim de karıılaşma- Kabristan çukurda idi Tayyareciler den, J•Hk olan bir ıilratla otolllıttl~ 
trantım bıllıJordu. Dar ıtri bOtrn ıo· Yorıunlu'k kellmeıfnl bir kaç kere saydım Herkes benim ıecıe dıoarda kal- mavi bi:- çelenk rlbf mez:n sarmrıJardı. koıturmuştnr. Buoun foln bu ıcı ,~ 
kaktrsn aıır rtır yürüdü Bahçeludıkl tırs oiudu. dıtımı anlıyacak, Komiser de burada... Kamyon rörünmüyordu. Tabut duranla mımJzt duyıun; ka11dan bir rao 
a111ç!ann ince dalları tuDç renkli 7aprak· •Yalnıı yorrunluk. ta delil, latf1ar- TOhl. rm omuılarında imi& ılbl görDnQyerdu. lçmlıtl. 
latıD at rlıfı alhn~a •IUlyordu. Vıdlde lık ta Hr. lldılae d• hoı rıldln dım•ll· Ha\ikıt~D, bOIDk kumandanının gı- Çıldadıe kamyonun baaamıtına ÇI· 

TAYYARECiLER 
Y o•an: /. RAHILLO 

&6rGıııa ııblr ıiae bOrQn•OtlG Vo'k rtı artlk.11 • t i ıtlındıladtll dOndDpnG berkea u· karık nutuk ıOfll7ordtı. 8Hl pek 71k-

) 
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[Dış SiY ASA 11 

Yeni bir 
~ihniyet lazım 

EN SON HABE RLER.9 j 
Hitler bir nutuk 

3 

" Şu zavallı Çekoılovakyanın va· 
ld. ziyeti aıalacağı günü bilen bir 

daha söyledi 
lll mabkümunun vaziyetine beoze-

~bilir. Versay muahedesinin bir (Baı tarafı ı lncld•) 
w. ... •ızlığı daha bugiinlerde idam berlıyna son muhtırayı kuşı hükQee· 
,,....,c,ktir. tinin cevabını tevdi etml,t'r. Ccnbın 

L 1914 ten evvel bugünün mesele- mehlyetl rldl tutulmak~adır. tngllis n 
~İııi .. d b' . h .

1 
. l Pranınz nıırırlnrıuın rorOşmelerl bittik· 

h Q yuz e ırı arp vesı esı 0 ma· len sonre ntıredl'ecek tcbllte 1 tl r 
ttl f, .lcifi gelirken, willetler bili 1914 edt!mekte~ir. 

0 

Z!i 

(.:ckosıo,·nkya artık yeni Lcl\HU 
Jmbul ~tıneyor 

Prn~ 25 [A .A ) - H4!nlrıyn pu.rttıl 
tfün Cumhur relıl Btneş9 hir Dota ver
mlıUr . Ba not anın rouh teviya'ı b cııfüı 
ar lıt ı lamamışhr. lL'. tor Beneşfn ıırtık 
h:ç bir tekl lU kabul etmeytc• ğl aciaıtl· 

maktcd ·r. '' ~ıasınm yaralannı aaramadıkların- Frıu\eıı. nnzırlnrı Londl'ada lkt 
1 il banşa bağlı kalmağı kati bir uün ı.aıncn\18.1' ıtrııret kt dl Al 1 l)drfs'> .[ ""A J Ba•vkllDld' Polonvalll!u•tlahuduua t sayma a ır ar. man arıtı ~ '> "" - " e ~ " c· j, 1 11 1 

'l}tiki karşısında büyük devletler ye ile htırlotye "aım Bone bugU ı L'>nd· ••" yor ar 
~p 

1 
k.t Ç L 1 ky ' jrıyn b.-rek ı t etnıltlMdir iki aüu s on ra 1 Mos\ ova 25 ( A.A.) - Tr:s " iaıeı 

f 
,. m• en•P ettos ova a' • ~ · 0 

• s ı b ı· · bük· 1 td f _ ' • •• • •• dü mel ri n uhterocld!r. bıld l rl}'or: Jvyet 9? lr ı~ ı u net 

78 Nakleden: S. A. 

Şu kuşu bana 
kebap eyle! 

) a c.ıneı.:e razı oldular. Çuoku y 
1 

U klll .. L e btı cAn ı n Mo! kovada buluntu~ 
L~i bir harbin gôlip ve mağlübuna '~U-',~5 a''2)~n [ ~lş:e -] BuykreşL~ m ıısltıh tıczaıı~R btr rıota v, n.u:k', 922 
"il' , k d y u UAr...,, ;) - OgUS.alV 1 , I. ç., ı, \ • k: t 
L_ Şty azan ırawıyacagmı, fakat Bt1ş •c:klıl StoyıvHnovtç don burtıya ge~ - ı ah.tın a ınuhtt.lı f olanı.. ..os o..a u-
~ı.or.ı bir medeniyeti çökertece ği· roJş e h ıuert tle kaı ıı anmııtır. Harici ve d udun• n~kcr t _ b~'t ~dil muin la s~b bl· 
'• hiliym lar. 1 nez ı ·ı Komnın misafir ferefü:ıı bi r ,;k . nl M>r tırn~t u r Hu~ u nt ll namına cevap 

V . .. . ş m z yaf~tl vermlıtır. vcrnı tc ron unl yet ııau ~~s19hat~üzar 
1 

et y muahedesı uç bu.,.uk mıl- 1 • fU nç nok•aya cev p vctıoı~t r : 
on Alnıanı Çt- koslovaky:ı tabiiyeti- t_.d: ordulaı·ı Baş kumandanı h' - . ~ 1 'e 

10 

~ ~ hudutıa ! 1 - L .. . stan bu ı umel , v~tan mil· 

Zahidin karısı sevğilisini elinden 
kaçırmamak için, kendilerini nan ve 
nimete boğan yedi renkli kuşu kesti 

~Jettkmu tu. A lm an ya ~a~l~p va· p,. il 25 [.\ A ] _ b•Jdutları müte· l dııfıııum da biç bir earıa tsbl cıırunaz. ~~.-· e Ver ayda yer aldıgı ıçıo , bu ıı:.; a d y n ıse vklyat yapılmaUııdır. Yeni 2 - Lrıhfetan bük nrııctinc karş1 ılı· Bir g l\n konoıurlarktn, delikanlı ye· ı - Clğulm, dedi, o:ı kuı şarabımı· 
~ıılığa boyun eftmişti. Ekseriyeti ordu başkumandanı hudutlarda tetld- na~ vaziye t hD\;. ü :nttlerce nutlumdur. dl renkli ku~a merek ıttıeını sGyltd J. H ne güzel mue olur. Hani ıunn bana 
'1lt 

1 
b l d k Al k 

11 
Kadın da anlattı: kebap ette, bu akıamın keytl büsbü Ua 

htle Ci an şe ir er e i man a a i- kattn hulunmek üzere buradan hareket 3 - L~bi ııt <t• Çekoslo1kyaya karşı _ Biz bundan evvel tok taklrldlk. artıın. 
At ·ti için bir şey denemez. Fakat dmf~ll r . asker çıkum•ı de~i!dlr. Fakat bu kuşun sayesinde bul'lha sea· Kadın flfrtz e tmek. iıtedl. Fıkat 
~~an ekseriyetini haiz şehirlerin - --- ~ ·----·•w• ., ___ -- -·-- · - .. -----~- -.....- i'ln olduk. Kuş d~ylp geçme ı o kana- kayamcu delikanlı lsrar edince: 
~Yeti gayri tabii değil midir? Bu· K A R A K a·· s E dını f'öyle bir ıHkeJedi mi bir ıdmrüt dO.· - Pek ali, dedi, o kut bilim ıetı-
L... .d• bir çare bulmak liumdı ve şürUr. Bb. de o zUmr1ldd 11lıp ku1umcu· bımıza atbep o lmutlur. Llkla mademki 
"'1U11du. ya ıatar,ı. ıcn lıtlyorswı, Hna kuıu dı~ll , canımı 

L liiç kimse VerAay muahedesinin (B•ı lor•fı 1 in<lde) paro• bulutlu oldutu için karıı datla- Delikanlı kuyumcu ba ıOzleıl ıııun- dahi feda edetlm. Yarın ıel, t•en kuıu ~ u k ce, tanıd k• yııh ve tecrDbeU bir adamı kebap cdtr, baanlırı11ı • .Afıyetle yeraln . 
'e adalet mefhumlarına uyguu - Bakın d df, bi:ı:fm Hııtk vl. aab rın r~nklerl koyui•ıma~a ~şltdı. u ·. ahnh anlattı . Erteal a-ün Zııhldln k.arııı sabahle-

'icL.o..n 'dd. d H tt A Ki - neılnl aenşHetlyoı uı. İ"'erlden bir a6re 1' tan KarakGse bir yrşlllilt kuma.I halinde y 1 d i k d k ı . .._,_o .. u ı ıa c emeı. a a e • \i e 
0 

-kt- aı ı ı ım bu sözleri ltlllnc• aa· J n er • c ea tıfu .. eıtl, o yedi ıcnklf 
.~ bile bu muahedenia yirmi beş llıa fst· raenlı. 1 ıu Buu. ebrlo lsmlle varlığ ı aresuı da kallannı ııvnladı : ı rüıeUm tü1leıiııl yoldu. Ş fO reçhlp 
"-ae • .. l d' v. h ld GDıet, h ştan yıpılmrı , bir hl rı ı, H ' , - Ey oğul dedi bana bao l ku . atetla Qıerladc çnlrmeQe bqladı bıı Y•şayamıcagını soy e ıgı a c , lonu bir çok vll,,yet meıke:ı:lerlal imren· no bl\yOk taııt var. Karı kö.se .. Zınr.e· b b ' 1 ı' ' i f Fak t il k k • lıh._taeri vücuda getirmişti. Versay d 'reeek kadar bUyük v• mttke:nmel dilr)i ne çor•"· boı bir ı•blr. .. :: .. ba s:tt 4 nbaoladı•. Eter bir ln- l infn on:n ~es~ll u!8bp e ahfmıı oldulY ~h d . h l b' k'. . d . . F kat ö ' dr &ll Bol a,..ar.l khm u UfUn 1111nı yerse, ya bllkQa- .,. ' p .e ap edilmekte ol· 

' ı1:_., e esı er yı ır oşesın en Bizl hem r11dlrlyor, hım de izahat veri· 11 y ıe ., ... ~. ~ 1 
dar olur yahut n.dr olar dutunu göınııca •un deace llia ı ~lld d.d.kl ·h t ld . dub:ı uzaktan göı Oyo· su:ır:ı . 1op•ak o ' · ' yua o• 1ııl. •ne ı ı ene nı aye e e tu- yor· k d b·t 

1 8 
d . iki bl Kuyumcu d•llkanlı h IÖ•ft ııttır du, atlımata bıtladı. Anneli o•ıun ıaı 

"'- tıııyıcak bir paçavra haline gir- - BUllJI bltlrlrıek, EıokJl•t halkı 1 • · •~ '""; 1 ~ t• b" ' " , n "'" l" ; ltltmoz, ne yapıp yıpıp kuıun ~•ııaı nıa11i olınnu, cocutn ıoıtnımat~ " 
-, bulunmaktadır Hitler Almanya· Ti mühmaıel bir ıurette 9alı1ma fırsı· S'lJ li ııtım ı ço urnı!! tc çtyan . ı r : " yemet e katar verdi. teaclll etmeğ~ tılııtılar. Naille 1 Çocı.ık 
' • • t n b ı Uı 1 bu harikulf de terıe'>bOt ~ablllyctınl ~oy- -t dl 1l ıatikllline ve istikbaline taallük ı ı u ıca r. 1 . ti ı . O ak~am Zahidin H ine l'tllp, H"f· mu emı yen ayıklarını yere vuruyor, 
~il b.. .. . . D,ıarı çık.tığımız saman aoldaU Je- ı El an a yon u · . ılllılne kavuıtutu z man. hırtın bır91n •llı1ordu . 
~ utun maddelerı çoktan tarıhe nl JapıJmakta o•aıa bir evi lıarat ıde· - Mü'hııkc t ı me kf zc beg-lu mek - · Nihayet ıQtnaa. çocuQ'uo ann .. ıae 
~Ilı.ıştır. Gayri tabii vaziyetlerin rok : l iç'n blr aen '.l ~v\·el telefoıı dıreklerl H d dedi kl ! 
il •üddet ayakta duramıyacağını - Bu da Jındıırma aubaJ evi .• Dl· , h >ııı latm•~t k. O •ları geçt n •ı ne dk· atay a yeni - Camm, ıu kuıun ettden 1ı1ı 

ltiıı düny bir kerre daha anladı. ter kazalanmııda da btMerlerlol yap ti dik. Hayret _e :" r.~ ·k ;ey t ~ dlr eık ltr· Adlı.ye teşkı·Ja""tı puça ver, oocuktur, balkJ 
0 

zaman •U· 

~i-d· 
1 

l ki . Al tırıyo1uı lnoaat yakında bltıcek.tlr. den ~ao fyF> ll nın fı ı lı "crmeırdlr h u - 1ar. 
ia.. v .... ı aıı meae e Çe erıa man ' ,. dk "' k bil ı d b 11·1 H lb ırı, ~.--ı k . . E e~şlrtte etrafımııı nlfnln ıöılcıl · Dı tr prı: .a ı m~& a o str ı , c .. S Ih A 1. a ak _.adın, ot luna bir loiaa bl-
~ ııvvetlerıne mukavemet edıp ılnl dikkat ve mubabboUe dlnl•J•n bir o da dal budak aalaoaktı . U , 8 ıye, Ağırceza, le '8rmete kı1amadı. Kuıtur bul EU .. 
~ tc:eklerindedir. Mukavemet ber halk kalabahlı çevlrmt~tl. o g-en!ı oınn n tek k.uı· ru kot Teınyiz mahkemeleri budu ne ? Sevglllıl delikan lıya as kı-
,. olacaktır. Bu yüzden iaıan Onlara: kuw • tlıo ln az"t~•d'1. Nütu•u t<>•JÜd k ] fır dl .. dilfQodO. 
1,. .ı..cakbr. Artık bütün dünya - Alieba lsmarladtlı: diyerek Kara· ıdoıso o uııntaka ı•yanl h•rret bir UfU UyOr O Hmaa ıQtoene: 
1..ı1 .... e&eleye Almanyanm istediği ıe- köıeye doğra haıekıt ettik. ~o lulda mıhıul ve tccUlr. , Antakya 22 - yeol Adliye teık.Ulh - Mademki etten verml1or1un, bı· 
~e halledilmi naıarile bakmakta· ÔnQmüıde r•ı:ılş bir on ve bu o Karak Os•ye ıtrer ghm ı z, Tayyare kurul?1 uf g-lbldlr. Bu l eşkUAta rore, ba rl batını ver. Çocu~ rene ıuıar ıateıı 
""'· 1 uyı ldrta. hs.ttı mU~t,k!r:ı fıtlt;.•tUnde Ş:bhleıl Abldeat blıl karı1! adı . Or•un rUDku mahk.emtlerlo 1erlne kaim olmık kuıu~ baıı yenmH"-1... Dedi. 

la . kıtedın dümdOz bir yol var. Otomobll· ıetrafını dlzHi2llf nU:nune evleri de var. üzere, snlb, ullye, ıtır ceza ve tem1ı1 Z•hidln karııı bu ıözü makul bultlu, 
"-u ~ıa bu Çekoelonk davası da ierlml• uouca11nı rldlyoılar. Ool•rı a-•otlk ve llalkı•lnlo cınnnde mabtemolerl teıkll ıdllıaektedlr. ıı:ua- k111uo bııım koparıp otluna vardi. ç0

• 

~edikten ıoara, acaba Avrupanın Sol arkam1<da Kö11 dalı ve o .. yı d•ı•rlnk. n.j!erll Valinin rayrettle inıa larda bir ıulb mabkem11I ile mnnlerlt ••k kuıun baıım 1l1lnce, hikmeti buda 
h....l dinç olacak mı? Hiç zannetmi- ııı&da VA ıo'dı hudutlayın ıara aıu 1 erıtlml~ o'an bu bl"a c'ddcn ıüzel, yı- bir hııkim, bir müddd nmumt n bir de birdenbire atlaması kealidl. 
-~. ismini bilm•dltlm bir ıürQ dıaıar... mnda reni bükümet blnasmın lnpaı da ıorgıı hflklm.I buln!'aoaktır. AntakJıda O ıırada da dellk.anh kuyumcu ava 

li, . . . . Elektlrl ile Karaköse aruı otoıao· tekemmül ediyor. btr re is n iki aza.dan müteıekkll bir felmlıll. Kadın aevıllhlnl l11ct H lkraa 
ıııı,., rp korkoıu ıle ıstiyerek, ıste- bll ile kırk beı dıtlka kadıır ıoınyor. Bit nıüddet ovy,I Kareköscyl •lya· • ttt ceza mahkemeli bulunacaktır. Ha-

8 kıırfıl•d•, oda1a aldı: 
~ b~'c, halledilen bir meseleyi, di- luıana lhtlsu'ar vermıyen bir ıeyıhat, ret etmlt olanler, bueü , kn ümı aaa bay· ta1dakl bOtün claa1et devalan bu moh· - .c•tor~m, ıoterlm, dedi, ...ıa 
L_ - ır mesele takip ediyor. Alınan Kıımen t alım iş, fıkıt ek.8!'? kısml boş ret •diyorlar. le .:mtd' gö. ülecell:tir. babrın l~~D, tukenıun nrma1e olan ku-:"t•tl bl y \ k d k ~ k bi YOk k hk 1 ıamuıu a.utlm, glıelc" kebap ettim 

•r, tedbirler umumi huzursuz- r ova ·· 0 enam? 8 uçD r kO Harbi Umumt 11ularınJa burada 
19 

m• eme dem ~o temyiz Kıdı b ı ı · 
L ı·d 7e tf3sıdQf e llik mahkemesi de ıı:hdafıd• b !•nacaktır • un arı ıoy edikten sonra 'lıtt. ı •nntğe klfi gelmiyor. Banıı , · _ , bir ır•e1 r <ç'rmete nı•cbor olan OçUn· • • aofra11 buırlımata ko1uıdn. Şaıapl.; 
~ · llnak ve umumi huzuru temin Sonbahara dntru bizim ~oy.erin mi· cll Umumt Mütettlt Karakösdc blr pet· Yaralı bh• vatandaş fildi, kadehler tıbaklar dlılldi . Z hfdlD 

~ .. ~le İ"in büt.. A el l marl ttkUlerl temameo d11ttıiyor. DUı rol lambetıı bulamadıtını anlalmı,.ta Antakya 22 - Hatay ba1raıın1n karısı koıu da b•r tahılı k 

1
_ ... , un vrupa mes e t:· d 

1 
k , 

0 
, • · 11 1 . b _ GJUP aevrf-

"-

•iil h 
1
. d b kk d l am ır JO o uyor. n.ann yerinde ol· Halbu\ I timdi her teraf pırıl p r&1 rlek· m lct mecl sı roas na çaklldlğl rüa be- Uılnla onO.ne retlrdf. 

• ın e a a ve a a ete la da ı d ı btt ::ı. ~ ledf ı t k: k: D )•llaıı '. • • • • r n ve saman ar n yapı mıt yıa. trlk lçtnde •.. Duı: caddeleıf, muntazam Y opuou 11 ma ta olan Bıy Şütrn ellkanlı kuyumcu baktlkl kuıua 
~ tııG yepyeaı bır zihmyetle yem- kub~eler ve tıa•k ~alıpların~an yapıl· kaldırımları, yeniden ınıa edllın do~- bir kua eaerl olarak yaralanmııtı . D••· bqı yok. 

il,, taloa etmek liumdır. mıı, baaen mıhrull, bozan du• ııkUll klnlarlla durmadan ll•rlıyoı. Büyftyor. ıeı relıi Etsolı.s Tayfur Sökaea ha- - Bunıın tıeıı Birde ? Diye ıordn, 
'tılt ıı&n ortada 1914 mağlilplın kuleler P•1da olu! or. Bir 1abanoı n•• k· Oaa prtın Budapoıı .. ı dly~rıar s ~si kalemden .t.11 Ailınlı11 basta~•Je Kadıo bu ıuale kareı : 
lo.ı~· Bütün milletler silihlanmı , laa hunları ( Ormekle mehlyetıcı l bttk l\lamafl bu iddiayı teyit ed•n ılimtt· ırondmr k, yaralının batınaı oordurmuı - Şılı:erlm, tltcrlm, kUfUD bqı 
.. ~llıi du . . ' inada hiç bir fıldr 1.dlncmrz Ve bu a- ltr de yok detll .. Ordu evinin Ontlne ve nıkdt yardımda bulunmuıtur. r•nlr mi bit? Ben ODU atlamasın diye 
,1, 

8
yuracak bır vaııyete gel- olp tarıd mlı:Ja< lye b'ç bir mana nnı· dlkllmlı olan n üaerlndt tehlike dü· Sayın devlet refılnln bu yQksık H hldııı otlaaı verdim, dedi, .. a e!ea.U. 

İ:._ 'd.ıır. •nıı ancak Ye aacok bak moı. dütü bulıınan demir dhk ta Budıpeı· lnaaal allkaaı muhitte derin bir ••••u· ylfecakaln diye ııtcn nrıuııı kıJaaa-
,:ııı., ~te uyzun yeai bir dhaiyet Artık a~şım 1akl•1•yor, bava bir !ted.on ıetırllmlı. . niyet uyandıımııhr. dıa. ~ balir, yoksa:dnnAvuıturya, bg. . - Hatay de\•let reisinin tetkik. ıocla~oy~:ca bu ıözlcrl lşltlncı aklı ba· 
~li ll&detler ıtınia halledilmeıi seyabalları 1 

&' • önnodekl keblp ıdUoıil 
._.. bir fey ifade etme .. Zira daha Barbaros Hayreddin Autıkya 22 - Dtvlıt relılmiz Ek- k:: ~a~~::k ıldıtı ılbl, hiddeti• , ... 'lolo hallini bekleyen birçok mese- - ıel<Ds Tayfur S5knıen, re!akatlcrlodı !ı J. ~ hiddet ııa;:m .::~~;.~~u·k:•:~I· 

''1dır. (Baıt•r•fı 2 t11ttldı) Bu aılm kitle Tanuı lıtihk4mttırıda TOrklye fevkalade murabbası Cev.tl 9ıkh, rltti. pı a 
~ Mnl&yı Haaan',n ld1realt de fdf. B•rbaro mQdar :.n toıUbatı alan Baıbaros Ozıırl· ~çı~ahn, millet meclfıl relıl Abdü1raal Zıbldln kansı ne oldu diye 11,11 •• 
A - ıun kahıyl saptetmeal ba&it bir harı ne yfiıumol• bııladılar. Yınındakl bir ür men, Bıııvekll do~tor Abdurrahman rak, bir 091 söyleyemedi. Kufamcu ~ •• 
.,.,,... _J kttle mOmk.Do olmnıtu. F•iırat bir mQd· evuç yJtlt• tam bir mukabtls ynpmııfa Melik ve bazı mebus ar oldutu llalda Ukanlı o aaıblyetle kalktı, ihtiyar bül-
••ıQ&yaua det ıonra Mtvliyı Hannın Almaı:ıyı hıı- haıırlanan Hayrettin . ~aşı malyeUndet.ı Muaa Datınıo nıhl7e merkezi olan Bit- mi buldu 'f8 mue!eyl anlattı. Bunun U· 

fİ.J • . perato:u Şulkene mürec11Ua rıtımdftt Afrikalı aekc~lerln ıılab atmamaları \"e yası !lyaret etmiılerdlr. ıtrlne ihtiyar hatim, ukalıoı ıınıh a· 
'ldetlzyag~ murlar dlleoııı11I htrln• lılaabulun Osmanlı· 19hlrde zıcncııbend bmstı1anlann lba· Nıblye abollsl mlaı!lrlerl bQyü~ ta -, rakı y 
~Ilı lar tarafındın tııaUnln senet denir•· ::ıı:~ıa ~azanden ,vızlyıtln tehllkeU oı- ıahurat ile karşı!tmı~tır. Mfnt:rıer Ahı· - Otuı, dodl, llEıf eekme ! Eaer 

~il •ıra, 27 - Soa rnalerde 1atan lfııı f1&hıt adu 29 . V. 1535 de Şeri· ka!a 1 T:•dı. B r ka9 kıbraman ar· ron otelinde lıtlrabat etmlılerdfr. kadını a6:dla ırevı1oraı, eter kadıo il-
) ,,, Y•lmurlar burada mühim tıbrl· ken Barıolondan ıemUarJla b!lrekıt etti Şulk~n' 0~~~~~.~ç~lr s:dnbd~~le •0e~j 1 Devlet relıl _nahiye balkının ılyarel · nln bir ıOılini lltl etmeyecek kadar " " 
\~rlllııtır. Blrook evleri ıu bumııtır. Andrea Dory.ı bııta olm'k Qı:ere ıa t a ma ve tabrJ f f r erroı kabul etanı ve Musa .Datının lbtl- vl7011a, menle renı halledfUr. .Kitapta 
.. ~ Ull köylerde dı tahribat yapt1tı bir (!Ok 1tpaoyo1, ltıl1u Alman aad- v! .. ia,~ ~Hail' tık ~ ı~ller. Şnlken yıcları hıkkında tıtklk.attı buluıımqtur. yazılıdır. Bıı kuşu 1J1en adımın bafalı 
~~tedır, Beller .. bre b01nk U · sadeleri ve Hkerlerl do~~naı kuTntJ· revtrdl. A r r unuı tahtına Mllıflrler geldiklerinde oldutu glbl, kim Jer11, o da hQk.Qmdar olur n : 

... ._ittir. NGtuıp .. 71eı 7oktur. ul t•tkll •cUJorlardı. (Arkaaa var) rene balkın co.ran le11burJan aruında fahat THlr olur. 
Blt7udın ayrılaııtır. ( Ar'4uı lltar J 



f. 

HAYAT VI SIHHAT 

Son baharın ••• 
Oıttarnfını ılbıtt• bll11orsunaı. U· ~ıkaran riicı.ıt ~u• parçuı kıalllr. Ter 

autıanı olaıııı da tabiat onu hatınn111 daba ıtyade lnaanın 'Ylcudanu '\muhttln 
retirtctğlnden burad• tekra1a Jtlıum sıcaklıltndau korumaya yarar. ~.rileudu 
röraedlm. Vakıa, aalrononıl müteb11111- böbrekler gibi tuıhlfyeme:ı. 
lanaıa h~aplana gö~e sombıhara erit· Halbuki unbabar ralinca terlemek. 
mtk lçla daha, eytnlün yirmi ilçDne ka- anhr, bö~rıkleretterahlık gelir Tilcudu· 
dar, hır aalde ~cklımek lAzım. Fakat muzu!\ neslcleri ve:kanı d ıba IJI temlı· 
mıtloroloJI mUt~hau11luım11, ıylOl ıt- lenlr. 
ılnee ıonbıhar ı:?"tlm(ş diye saymalan Ne~leye pok: ciı ço~ l:stlda t b'1lun-
lıtence daha IsıbetUr. mu.sa ıonbahar gbllnc& hamen ço~ l'I· 

Yaı mevihni ne k•du hoş olıa dtı yinmek dotru olmu. Bu imevsiruıu za
ı.caklanıı-lıcle bu yll oldutll g-ibi ııt· t•n hafif aerlnUıl ruhlbel t"ıirile bira; 
••ı lekeleri bl•• kartı .-eldttl bir :rılda daha hafifler. Rutubetin ııeatta fena fa
devamı lrınnı bıktırır. Onun ıoın:s,,uba- kat ıotukta iyi olduğanu. burada Yaktlle 
harta erken rclmeılnl terclb ıta:ıtlldlr, uıun uzadıya JIZ ıtbm.pu baflf) nrln· 

• 

Bizim memleketin en oık tarafların- ilk T1lcudumuı•n btıtQn Jtlerlae iyi t11lr 
da ıonbıh4r yız mevslmludtn rüıeldlr. tcler, elit 1011banarda k•TVttlıalr Ti kı· 
Şimalde, ortada v~ cenupta üç şehrimiz· 1111 sollklara karıı koymat.ı huırlanır. 
dı 11nıltrcı tutulan lıeuplınn ortalama Yaııa H olan ltitAh sonbaharda g• 1 ürkiye İt Baııkaıı 
.. tlcHlne 16rt: rl ıellr, bu mevalmd• lnun yemekleri 1 9 3 8 

Trabzonda yazın 28,~ ,.ncı yağmurlu dıı.ba H 11çer, ruıa tataız ~ buldufumuz O O 1 
fl9lİA'I haldı ıonbabarda ocak 20.s i1\n yemekler ıonbabarda daha tıuıUI aırO.- ( ç K c AR. NE s l p L:l R 
yıtmurlu; aür. Sıcaklarda et 7emelderlnln Jat•ız tkraml'J• plAnı 

KayaerJdı 7&11n 11 f1ln, aonböar- tarafları aranırkea aonbahard:a 1ath par· 4 adet ıooo liralık 4000 Ura 
4a 1 t 1Dn yatmurlu: ça'arll daha rı&bet edilir. Sonbahar biraz 1 • eoo • 4008 • 

Yalnız, y~amuıa bol •raraua,ta yaaın Herledlk:ce 7azın biisbüttın unututumnz ı• 1t 2&0 • 'ooe 1t 

2R ıünDM tarıılık ıonbahardı IS ııün çorba hatırlanır ve aotra1a gelince IDaa· 'le 1t llO » 'l'°O 1t 

yatmurlu olı•uştur. Fakat orada bll& na keyif verir. Patates dı bu 1mevslmde 80 • so • 4000 • 
lıJO bufUllllZ fÜnler JUID an.ak 5 O)dU· bfraz daba fttabla yenlldfil fİbf kuru 200 • U it 5900 • 

Gu 
farınızı kabul eder, 
FIRMANIZI 

Bütün Doğuya tanıt•r 
"Do G ·u,, bOyOk bir 
memleket parçasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Dofu illeri ile ilgisi olan batan 
mi1e•aeaelerin gazetemiz vaaıta
aile kendilerini bu geniı bölgey• 

ıu halde sonbaharda 12 ınndo.r. Yat· sebzeler dı hoıa rltmeRe baılar. 114 • !l800 • 
murau:s olmakla beraber buluttn geçen KuvHt aarfıtmek, spor yapmak l9ID Karalar: ı Jıfut, ı Hazfru, 1 IJ ı 
ıüuler 1'arıuı't4 )'azın 59 olduA-u ba'de de en münaaip mevılm ıenbabardır. Her· ~il. t Blrlnelklnnn tarihinde 91kllıeektlr.-
ıonbabarcla ancak 28 &üDdür. teıln ıporu ve en iyi, en kolay ıporu h u ılll lira mevduatı bul11Un ate- ı 

tanıtmalan menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

Satlık bakımından da en 'z{7ade ho· ol&n ytııümek en ziyade sonbaharda fay· Mplu karalara dahil odileoeklerdlr. be 
t• rJdtn .mevsim sonbahudır. Yaıın in- clah ve 1aton kolay olur. Sabahlan J•· (Ne. 4'18) il ILANLARINIZI 1anı ıinlrlndtren, havada-.ı fnla elekt· nm aaatten baılıyarak. bir ıaat, daha il 
rik sonbahıırda yavaı y.nq uahr. Gü· ılyadt, yol ynrnmek bu mıvılmde uğ- D O Jt. U ı 
att\n ı•caıı hııtiller, ııı(tı daha tatlı olur. btı korumak ?çln ea 11' vuıtadıt. U Doğrudan doğruya 
Yatın ttr ı,ı n 111.znmlu bir ıe1 olmak- Fikir itleri için de aonbııhar pek lLAN TARiFESi 
la beraber, böbreklerin ffl!'lt .. okunur. IJi ıellr. Edebiyatta VI rOıel aanatlarda 
VI ult 'ld ıu terle çok cık.;nca böbreti• ın parlak eacrlerln llkbabarda meydana 
tıkarabildlll ıu azalır. 'fer ne kadar ol- çıkbfını lıtııı istlkler rOaterlrsa de, par
sa bö,relln yerlnl ~utamaı. Bir heaaba lak olmaktan ılrade derin H clddt ıaer
rOre böbrekleri• vocudu temlılımek lçln ler ıonbabarda meydana rellr. 
rinde bir buçuk litre su ile rordfiklerl Güıbüz oocuk.IH ilkbahardı, aayıı 
iti 7alnıı torleyır•k yıpmıık lıtenlllrse ıonuna do~ru ,hasıl olan çocuklardır. Fa· 
ytı litre ter dl>lcmek lhımdır. Hısanın kat ıonbahar asıl rş'r mevslat diye ta-. 
bir gOnde o kadar ter döll:mt1l lmtloı oınmıtttr. 

0111 bile o kadar l!1 buhar olduk~a o ııu G. A. 

D. D. Yolları 1 O cu İşletme M.L D. 

1 inel _ ıahifdı ıantlml 2S kurut 
7 .. • • 50 • 
6 • {. • 76 • 
~ • • • 100 • 
4 • • • ıso • 
9 • .. • 2or. • 
1 • • • 250 • 
1 • • • 400 it 

tlln nrcoek klmıeler DOOU Gaze
teal idare Mlıd11rlttıtıne mnraoaat etme-
lld1rler. Devamlı llhlar l9la lu11u.ı ta
rife tatbik edilir. 

ı . 

...... 

ZETEMiZE 
nderiniz 

Hasankale Belediye Reisliğinden 
Huıuka\e kazasında yeniden yap lacat ol'ln 5262 lira 97 tur\lf beded ~ 

İJ4lılaai:ı:ln jQO ton aıhrukıthk ihtiyacı kapalı zarf uıuli1ı elulltme11 konul · ı ı Kırıaıııh lltnlarda tatlfe bir ml.811 
ş · 1 1 ·nyo fnşutı açık eksiltme uınl!le eksiltmeye konulmoıtur. lf' 

1 - Eksiltm9 10 10 - 938 Pazart~ıf rDnü l:ltısa.,kale belediye rtlllfllo41 

~ekktll ed9ce'! komisyonca yr.pılacekbr. m\l,ftnr. tallullo alınır. 
Elılltıııa 11-10 938 tarlblnı ınü11dlf aah g-1lnQ ıaıat U de Erzıırumda GöUta. I! .Adreı delftllrm.tk 

tında İfletma MOdürlüjü blna1ında 1apılacaktır. Teklif mektupları mua1yıu gU.n reta tabidir. 
,e ıaatta komlıyon ratslltlne vertlalı bulunaaııtbr. "' . DO~U Abona 

2 - Muva~kat teminatı 245 Urad1r. ı,.6 
a - tstekJiler bu (ıe e.lt evrakı fennlyeyi Hasankıle beled.111 reı.ıtl 

Bu ı,. alt prtnameıer Emmunda toıalıyoadan !arıtımıı n Karata tıtH· 
yon ttfllklırlndta parasııı elarak alımı. 

lstoklll•rln belit rfin ve 11attı hnud veı!kalırfy!e b!rllktı tomlı1ona mü-
racaatları lll"l olunt r. ( No. 62) -i-1 ·-----.............. ~.....---... ----.-· ----· -·--·--

Eızurum Lv. Amirliği Sa· Al. Ko. 
Başkanlığından 

tarifesi 
leaellll 12 Lira 
Alb arlılı : 7 • 
\Jo aylığı -4 • 
Bir aylılı : l.SO ,. 

ECNEBIMEMLELEKETLER iÇiN 
Senelltl 24 Llra 
Altı ayhlı : 14 ,. 

okuyabHlrler. ~ 
4 - lsteklllerfn tfcaret odası veslkalarllc birlikte meıkAr tomlıyona mtlr ' 

hm nan otu~ur. ( No. 41 ) 4 -

Erzurum Askeri Sa. AL KomisyonundaJ1 
Eczu"um garnizonu ihtiyacı l~'1n l"rk iki bin ktlo kuru fasulya kapıb -:, 

usulu llıJ sıtlın alınacaktır. Tahmin bedeli dör bin iki yOı lira, ilk teminat Off 

Hususi ilanlar için ayrı 
ı - Euumın a-unl10a lhtlyıct itin J'ÜI tlll bin kilo koyım ••J• 11tn 1; 

v•ra keçi •li ~tpah Hrl usulllı .atın J alrnıcakhr. Tahmin b&d•ll kırk bet bin tarifetatbik edilir. 
kırk altı lira em kuruştur. il· 

2 - Şartnameler Erıurumda Lv. Amirliği sahn alma komlı1onunda ıorülıb~,r 
3 - fücslltmesl 7-10 ·93~ Cuma günü saat onblrde Erıurumea Mat. 1'ff. 

ha n tik ltrninatı fç bin bef yUz yttmlı ~.liradır. . ___ ... _. ----- - sında Erzuram L~nzlm lmirliğl satın alma komlsyonnnda 1apılacakbr. t-' 
' 2 - Şartı:amtaJ brzurumdM Levaıım Amirltft 11tın alma komiııyoauadan_ ------------- 4 - Teklif mektupları ihale aa:ıtınd:ıu bir ıaat evvel utm alma toaıl• 

paruı:s alıııabıı.ı~. , Erzurunı İstanbul Oteli 
3 - Ekıı\tme 10 1 Tıı .j Hl P11arteıl rBnU aut on birde bn.arumd~ 

11 
•• • • 

baş~anlı~ına verllmiı olacaktır. il' 
S ..:.. Şartnamtlnin yed1nct mııdieslnda lıtenen vesikalar teklif aıktupl•" 

1 ~ı.t· Mv. blnaa111da füauıuıa L'Y • .Amltl141 attttn alma komfıyonunda yapılacaktır. Mush cırı 
. _. - Ttkllf melLtuplaıi ihale rnn •o seahndaa bir ıaat ınel antın alma ,, Kemal Aluçlar 

birlikte komisyona ibraz edllmtı olacaktır. (No. S•) , ...... 

k.oml•yo• B•~~anııama verllmft olaeaklir. 
.S - Şırtnaa11fnln 7edlncl maddealnde f•ltnllen vtwlhlar teklir mektup· 

an Ue birlikt ko•l•rcu ıtrn ıdl!ml o' tcıkhr. l No. :.l7) -t-8 

Erzrrrum vilayet Defterdarlığınd.an 
lalnkıırhu mAballeslnd• nkı ve Kanlı boğoz oııu Kupardan metr6k maa 

müttemilat bir ~b p hanentn fcan Hblkı veçblle 61 lira tlzerladen bir senelik lea· 
n 1 T • 9 · 938 ti.rlh!ndea hİıUlbır oobıı iÜ!J miUdetla müuyc:deye koaulmuıtur. 
TaUp olanlaı:ın bu mlddet ıarfı~dı detterdırlıta muraeulları lıno olun11.r 

. (No. ~) ,_. 

Kars Hayvan Boraaıı Satıı Cetveli 
[ EyltH İkinci Halla] 

in aıaıı Eu yukarı Orta 
Atırlıtı Kr. Sı.1 Kr. Sı. Kr. Sa, 
19202 ~ 30 10 73 7 47 
l7825 5 83 ) 9 so • 65 
HSS 5 11 g 60 6 35 
22)5 ' 19 7 50 5 82 
2i0 ' 9 O& O 00 O 00 
855 . 6 06 1 o 00 ' 24 

116~0 5 00 12 72 10 42 
6615 • 25 12 20 8 36 

Çefit 8171 
OkO!ı 65 

lnek ıta 
Ko,\l OküıU 31 
Dana 17 
Ökıç . • 4' 
Tekhı 27 
Mnra 724 
Kuııı 1J1 

1808 5 00 8 00 6 12 
15672 30 00 00 00 31 00 

T. 21911 53 00 "56 00 00 00 
T. 827 61 00 6' 00 63 75 

2600 oo oo ao oo oo oo 
101 00 00 20 00 00 00 

1189 00 00 ş 50 00 00 

Keti ~2 
Yapar 147 
Tere 1aı1 1850 
Erl•mlt yaf S2 
Iııar peynir 33 
Gra'f'J•r J•~'' P. 6 
jalıııaura7ıtıızP, tH 

Tımlı, Ucuz, E11ntyetll ve btt
ttın koofdrü halı:ilr. 
Çay n Kahve 1,5 karaf, Tatlı oa1 
ve kahn 3 kuruıtur. 

Yatak bir gcca için 25 kuruıtur. 

Erzurum Krıltür parlı içiude 
latanbul Oteli 

( No. 5) 

A 

Erzurum Levazım Amirlği 
satın alma Komisronundan: 

1 - Srzurum g1mlzoıı kıtaahmn lhtlyaoı olan otuı bin kilo plrfng ~~ 
:a:ut usulile satın ~lı .uoutır. Tdb:ııhı b3d"li altı bin yeil yQz elll liradır. tllı 
mlnat& beı ytız altı lira yirmi beş kurustur. ıO' 

2 - Şartnamesi Erautumda Lavazlm Amlrlikl ıabn alma komlıyoouadl 
---·- - ....... w___ rüleblllr. il'' 

E B 1 d 8 - Ekılltme 3-10 988 Cumartesi ıaat on birde Erıuram da )fit• rzurum e e iye binasında Erznrnm L'9VIZ'm Amlrlltl satın alma komfıyonunda J:•pllacaktır• .-AA 

R ı d 4 - Teklif mektupları ibate saahndan bir saat ınel ıaba ıı.a to~,- · 
eis iğin en: baıkanlığına verllmft olmalıdır. tf1' 
, . ' - Şartnamesinin yedinci maddesinde lstenllın vesikalar tekUf •ek 

Oıtrlerfn1e ı.ıtcm ve sayısı bu\an- Jarlle birlikte bomlıyona lrae edllmfı olmabdır. {No. 21) •-' 
ınıyaa Elektrlıt 11atlannın rümrilklerde / 
arar muameleleri yapılamıyae11ıı gibi 

1atııa çıkarılamıyı.caktır • E A k "' S AJ k • daJ1 
Bu •lbl saati.arı ~ halen elleılnde rZUfUffi S eri a. • 0ffiJSY00U0 

bulandıuan mttuseıa ve ttc11ret haneler . -·•• ~ 
varsa bir ıfıtı il• hemen İk:that vetlle- 1 - Erzumm ıarnlzonn ihtiyacı lçlıı ~n alh bin kilo ko711a eti k•P-l Pi 
tini haberdar dme~erl lftıumu llln olu· uaullle 11bn ahnacakb•, Tahmin bedeli dort bin B&klz yüz lira, ilk te~ 

· ( No 65 ) ytıx altmıı liradır. ... ~ 
nur. ' 2 - Şartnameler Eıznrumda LY. Amirlltl s:ıba alma komlıyonudı 1"1 

Salılb 'YO Baımuhar:lrl 
•:lRAD HARAN 

Umumt ne1rl1at1 idare edea Y ısı 
lf! ıı OdDıCı tzıeı DELIOA l' 

~ ~ 
3 - Eksiltmesi 6-10-938 Perıembe rttnil İaat oıı birde Erzurumda M•'· 

binasında Erzurum Lv. lmlrlltl sabn alma lcomi&yonunda yapılacakbr. . ... 
4 - Taklit mektuplan lhele aaabndan bir ıaat evvel 11tua alma koıııal,, .... 

baş1'ıniıaına verilmiş ohıeakbr. nı.tf 
ri - ~•rtnamenln yedncl maddealnde bttaın veıikılır ttkllt mek~~Ji' 

tJl•ılJ J•Y~ DOOV V• J . ~~ ltlrUktı koml17ona lbras edllmlt olaç•ktu~ (Ne. 81) ~-


