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• en Türk ordusuna selam ayMec sn 
ijatay Mec isi tayına ayasa nı kabul etti, bayrak kanununun 
kabulü den sonra, mec is binasına merasimle 
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a11rp lıud11d11n 

dakl ftıhkimat 
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d·n gcçirm 'Jıla.
r;şal Göring ve 
Alm•n Prop•· 
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~ V r u p anın yeni !Almanlar· şiddetli tedbir: 
siyasi yüzü le e müracaat ederlerse 

bayrak çekildi 

Hataylılardan Büyük 
Atamıza teşekkür 
Antakya, 7 (A. A.) - Anadolu Ajansının hu

susi muhabiri bildiriyor: Hatay Milli Meclisi dün 
öğleden evvel saat 11 de bir içtima aktederek 
anayasa müzakerelerini yapmış ve esaslı karar
lar verilmiştir. Celse son unda Hatay istiklalinin 
kazanılmasında pek büyük yardımları olan 
Atatürk' e meclis namına teşekkür edilmesine 
karar verilmiştir. 

Hatay Anayasasının 
esaslı maddeleri 

en 

Meclis dört senede bir seçilecek kabine 
bir reis dört vekilden mürekkeptir Qtta Avrnp mtmleketleri gene k 

~ son günlerde bütün dünyanın u umıA harp mııha kaktır 
~- .ııazandikkatini celbeden teh- ~ . Antakya, 7 (A. A.) - Hııtay MH-
\ l' bır manzara arıetmeğe haşla- et Mc::ll f dün 02'leden svvel ve sonra 

Jüzü i'1ııiy,c3X ftniarmı va polil 
ku.vvetlnden lbıırett r. 

'''ali eden haberlere göreSüdet H· l s·· d Al 1 . . b. . A yapt ğı top'anhtarda Hatayuı ına 7Ha· 
~ .. lesinin bn ı ün teşebbüslere rağ· t er u et man arı ıçın ır reyıam smıkubul dlldlktcn s ua, icra mekım-

" b41 'a·mın teşkilat ve nz felerlnl ve mas· 

Bayrık kanununa gOre, Hata7 baJ-

(Öst tarafı Z lnelcJe) 

'-ııy. a halle~ilememiş A olma~ı. Al- yapılmasını teklif edecek raf kanunlarını ittifakla kabul etmf~ ve 
~'il Yı fevkalade aıkerı tedbırler . Baıvekll D ,ktor Abdurrahman Melik 
~ ~ğa mecbur bırakıyor. Yakında 8erlln, 7 (A A.) - Bu ı•ba 'l ıaatıh r hanrl bir bSd'se fn ıuburu·a mey- tarafında:ı okunan bOkQuet pro~rammı 

FIKRAz 

-.Q harp patlayacakmış gibi hatırla- 7,"0 de Sodct Al aı anlan p.,rtlal r fal dan v rmPyallm. Ç koılonk mfl t:tt biç kabul ve taav p etmiıtfr. 
aı •. ~ı ... il d l b h ı· k Bıy Ilanlayn buraya g •lmlt ve saat hir ıur tle tahrikte bnlunmay c ktır. Anayan11.10 U'1>tltnl b1kdmlerlne Büyük kurtuluı davası etrafın· 

9. 9. 1922 
• .._ "&& n or u annın u a ı ar-
~ Qd, F . . ı 1,20 de Bıy Hilter tarafından ksbul Hnttımet ve m\llet fıı••t d&şmanların göre, Hatay dahllt fflt'Jinde tam fstlkll· da bir kalp gibi çarpan meml•lıet, 

t llııı kanıızlar da mukabıl tedbır- eııumı,tır. SOyler;Hdll :11e gö d Sildet a•zu .ttfklcrl blr vHly-tl ihdas etmek- t hala 'l'ürk ekseriyetine müstenit ve haaret t1e heyecanını on altı • .,.. 
~~U~ a tan geri durmuyorlar. Hu- Alm anlar. put s le ~aıyonal Sosya ht ont d fma ce'ıl • k.tlr. • Cumhuriyet nJ\ml tle idare olunan ayrı evvel bugün dindirmiıti, 
~ı.. da tabşidat yapılıyor, mezun pırtisl pek ya {ında Bcrllode omuwt b ' İauiltere l<'-"P f'd<'rse Jınrp ve mD•tekll bir varlık teş'dl ıdea bir S l , d L h l 

'41lan • • ı tl '·d d •·ı .. 1 .ı , • ktl ırt arınaa a sız "a raman ar ·~f ıabıt ve askerlerın derhal ç ma ar. .. ec_e• cr.ı r. eucce r devlettir. • • 
b tltriıı d' l . . .1. l\omunıst }l1\rllsfn1q bir Lo•dra 1 _ Sandey Tay•'• ıaze · D 1 ti k 1 A t k d H taşıyan Turk atlan buııun Alccl .. • b. e önme en emrı verı ıyor. 1 • , 1 , b f eve n mm ez a a ya ır. a- . . l d k- .k

1
• .r.. 

ı •tt tar f 1 ·ı l d uı·y:puıaıucs tesl, Ort• Avr~pad ı sultıu ... mu ı !lZısı tayın bUti1n vatanda"lan kanun muva- nizın mavı •u arın a opu " ou· 
"Otd a tan ngı tere nazır ann an Prı-"' 7 _ ç koılovak Ko'DO.of ıt ' ı 1 t t 1\-I ti v - • • d. 
1 li ı· . . "'' 'k C n, nı!lteren " sar c t ı;, g-ııyre mev- cebeıiııd! münvt ve ırk, · diıt dil farkı cutlarmm hararetını •on urmliı· 
~til a ıfaks ve Sır John Sımon, partisi blr beyannıme aeşrerferc~, ba ı zuu bıhs dtralr diyor kı: - . . 1 ferdi 
t • tettniıı t h dd.. d .. k b"'lün ıa\1l ate davet ttmlştlr. Bıyannamet.lı «le lltercutn suıh erverlltl Jcnp gozetllmek~wn ıyoı medent ve ılyut •. . 
-lıyttl a a us e ec" u deni ılyor ~i: eduı·ı ~ubıırebc ıt~yıc ~toı' ifade h klara eablp ve bllQ lst!ena kanuna Hıt; bır kumandan ordumno 
~~ tt:: karşısında F ran~aya ~ar- • Uııdut mıntı ılar1mı1dR hal•n bO. t1tlez lr f !toreoln ııillbhm h'ç bır za- rl.ıy~tle. mü\telletlirler. Akdeniz gibi bir hedef ııöıt•r•m•· 
tcli~0 l k kararında oldugunu din kA:n ıüren tıdbı,ı tbdu edcnlt r Oo '1)AD tec •Oıt emclle· i hlınıye eı1emeı. 1 .. şııi lıunet ıı ~tay hılkı namıtıa miıti ve hic bir ordu göıt•rilaı 

/ar. ıuolua~ Almarlar d"'ğlldlr. Almaoyanm Gıttİı·ce ku•vctlencn l · glllı ıiltbı ın- Hatay M ılet MecUsi terııftndan kullanılır. hedefe bund~n daha büyük bir ıevlı, 
~-."'~rupa 1• t f kla n arzet r.,.koılon\yıya kartı ıçtıtı nıOcadeh· cak 11u bun emin ve aan ,. ıısic bir rlostu MfC Is dört s'ne fçh int1hap edilir. d h • b' h canla 
dtı bu k ıyase u u rı 1~ k -ı J, Südat Alm nları p~l'tl•\1 in r JIU~ttl il oltı.billr. Fa'lat eter Alnıaul r şiddetli Tatil zam'lolarında bilahare Meclisin tas- İ cı g~nı~ ır ar~u. ve eye 
llııl'arı atanlık manzara er eıe b~yınnsme t sadii tl drttldfr Hdk1lıuet ttc'>trJere rr.ürecaat ederlorıe, t • t"d- vlb ne arıedilmek nıere hük1l net mu- u aşma ı•tememııtı. 
~. ın yakın bir harp tehlikesile vaziyet~ kartı lcııp ed .. n f~)ıl 'de har~- ·lrh•rla ııldıt .. rl gnet vt hlm olacak vı vıık~at kanunlar yapmak ulAblyctiııi lzmir aahillerinde buııün nazlı 

~ karşıya geldiği hissini veriyor. 1 ket tmettedlr. Hudut mıntaral rımı~a müt culı'n l 2'iltereytli karı:• ı nda bul- ha'zdir. Kıtnun'ar ve kararlar a'lf ekee bir •evgili gibi uzanıp yatan Alı· 
L ou 1 At 1 maslle ııtıt ceı•rt"cet- r. . • • l . 
Q~ L \'aziyetlerin yeni ve umumi tedbl~I idare tden Sd1tt · . ıDaıa tırırıın bl bildi rıy3tle k ıbul v~ lttlb:u o uıur. Nusl\b1 denız h:ıccıfıncla •sne er •uren yurl 
~I\ lltrhin ti d ı 11 ~ıraıı ıkln lntlzat h ıı l nde bu1undukh• lhı7ctullnç tr'· •l sc11 teblf_. tkserlytt Mtcl's aı tsının yarısıdır. hasretini dindirmek. icin can oeren 
,. pa amasına mey an ve- , b t dh' Preft - .. "'-" '" ~ 1 D • R 1 1 ' 

tıh •trıniye - . h .. k rırıa fOpbe roUur. F•kat u •e c.· . O C t" ıl günü ı at se· I atay 3v.et 's mec Is tarafından Türk fOcaklcırının hatıra.ını taıır. 
~tbili ccgı er zaman muna aşa ka· 1, k. tlyrn boyun eğ'tle".-l'm. Azim- " •Y0 " • eçcn ııma ir.tlbap edt.ir. Devlet R \lsl icra meclf- . • • d · 

'tU r bir meseledir. Avrupa siya- '1lr ~.? metin ohlım. Cumhuriyet cınş klzdau sonra Rudolr Sa)f rt lımlnlle ıdnln reyi üzerine m'c lsl feabedileblllr. • !1ız de bugün o ~uyuk •n~ 
~ ?u&iin şamil bir görüşle müta- ınlarıııın muz.ilerini kuvvetlındlrtc k ( 4rka.•ı a ilrır.ü ı~ fora mec1isl bir rds ile dört nadan gıbı coıarak o fedakar a•lıalenn 
t, ~dilitse şu manzarayı arzetmek- thare• tır ve icra meclisi reisi devlet rcl· hatıralarını ve onların büyük ı1' 

o duğu görülür: Veka· let ko·· y eg"" •ıtmenler·ıne ıf tarafmdau seçilir. ebedi Baıkumandanının adını miıa1 
• Bir t f h vı· k Hatayın nizam va auylş1 bin beş net 11e ıükranla anıyora~. 
'h ara ta arpten mag up çı an z· . t 1 k 
~~:~ sonu anlaşmalari~ Lüllin lr~~ V~Slt~ ~rl vere~e ~~~~~-~~-~-~~~~~~~~~~~~~. --tl elblekeleri elinden alınmıı bulu- • • • • 
~~tıf Altııanya ... Ve onun yanında Eğitmenler-o köylerdeki zirai faahyetını zıraat 
•tj·lll~•tlerindeki aynlığa rağmen bir ınüdür ve muallimleri kontrolsedecek 
)-ı e birleşmiş o1maktan gelen bir v kal ı ~ l(•llhkı l Köy e~ltnenleri ydt'ttirme lcurumla- D"a"raflaı ı da kcıa % ıraat e et nce 
- a talya ... Bunların kırşısın- rının idaresi ma!Qm olduitu veçhile Zi a- ödtaacektir. 

lfoatı'on görüşme ve anlaşmalarla ııt Bakanl aı ile QltQr BakaııhQ-ı arasın Gene tkl Vekf\'et arasıl'd ı kl anfaş
t\t tık lllÜnasebetleri büsbütün te-za- da müştereken yapılmaktadır. G~çen iki mıya göre Ziraat VrkUctl bOlçes'nie
~k ttaıiş olan Fransa. İngiltere s• ne zarrında kuruınhırın yeme, yatmaı ki tabshath1 kurslardım hu s~ne çıka· 

u... ve diğer bilumum :ıııasraf'au Z raat Ve- cak 1500 ritltmefle ça!uacakhm mınta-
bıı ~nst le • kaletlı c-: temin edl'm\ştl. 81.1 ıene de ka'atda'ıl z•rast şube'erlntn mı h 'y .: llertn~ 
~ntıktı a ?e~ .. hır ha~ nıkuunda h~r fkt V!'ka et anlaşerak kurs m_asrar- göre en çolc. l~z m o'ac"k pulluk, yayık 
~ . görunuşlere gJre çarpışma- tarının Kuhür Bakanlığı, mtıun e~ı tmeo tohuml k br. 2d ı;y gibi v sıta alınarak 
'1 lc:abeden karşılıklı kuvvetler bu lerln köy er.1A ç:ıhşıtbilmelerl fçln muh'aç dil tıl .

1 
ktl E i>ltmeı let f 

"ı~ k 1 k f d ken er ne verı ece r. · I> n dq. r ez etrafında toplanacaklar- o sc" hırı zlr1ıt v11sıtaln ın mısra mı a . 
1 · 8ioa .. _ . . Zı . a ıı t Vt:ka'ctl verecektir. k6y:e rd kl ı.irat vazıyetlerlnln li.ontro 

'l 'I~ en aleyh. bugunku çetın sıya- Avrıı zamanda kursların ztrıat derR· ve müri\kahesl vl'Aydtler vaaıtr sll• ılrft· 
Yeti bu fikri bir hareket nok- !eri t tb·l at ııa ve çılt fk fı\etmeferlue at mUdilr ve muallimleri lard.ndan ya-

( A rlıuı 2 tncldı alt demirbaş eıya tedaı tkl ve lfletme pılacak.tır . 

Yeni Tefrikamız 

TA YY ARECILER 
Selim Bd!Jan'ın " 1$lemern ! ,. adile tefrika ettifimi~ roma· 

nı yarın n:hayet b:.ı!m 1 .~tcı:lır. O.un yerins marul Ru• mu• 
harrirlerin:l •n /. Rahillo'nura Nihal Y alazanın kalemile dili• 
mize cevrilen "TAYYARECiLER,, i•imli •on dereca meralılı, , 
bilhassa gerıılzrimizin dikk:ıtle okuyacakları romanı tefrikaya 
ba#ayacağız 

"' Ta yvers>ciler ,, 
yArJndnn soora 

roman1n1n tf~frikAsına 
başlayacAtız. 

-------------------------------
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Sarıkamış ay ni ortaokul Avrupanın yeni ar urganda beş sınıfh okul 
• A •• •• 

y sıyası yuzu 
. J 

Sarıkamışta yenı ortaokul binasrntn önden görünüşü 

Saukamış [ Husust] - G•çen vıl sı } Uks k tı>kdfr ve ta«yfp·erlr e iktiran 
açllan ve orht o\ ula tııhils olunan bina f hlş idi M taıH Vekalc'indttn n Kars 
lbtlyacmı k~rşılam 1y 0>rdu. Huc;ıı~t idare- vllayeıi.,den ·rerilr n mir i:z rine kay
dan ~3 bir lira sarf Je ~PÇM sene yaptı. makamlık dalıeltui orte okul birası olan 
rılıp kaymakamlık ve hükurnrt dair lerl- es~ i hfüO.net kotağna ve orta okul 
oin 'tu;du~u blnPnın o la ol ul it-tlyııcı· keliınPnfn bütıın mnnps\h~ okul ih'fyac· 
ııa rlıth:ı. eıveı işli bu 1nnru~unn göz önü 

ka1 ş·lavan yeni binasına taşınmış ve yer 
ne alaıı Kars \&il.si A\tif Eyldoğan n t:u leşınışlet dlr. 
~üşüncolf · 1

, Ktıltnr Bckanı B y Saffet 
Mf>mlt ket Kül1ür sniyPslnln yüksel

Arıkanm D.lğu gezllcriode l"ö'gemlzt şe 
refltnd•rdtkl ri mııd ~, orta okulu ince· mest için büvülleılmlzln yU'<sek duyızu-
ledltl ıa'Dan binanın ihtiyacı tatmln e· farının carıh bir örııe~i olan ort~ okıı !da 
dfmedlğlnl yıtkından gö mü~ olması iti· bina i btivacının bu suretle gldnllm si 
bari!~ k.ymetll VAklli 1 z hurı st idare mı·b t1mlzde derin mfonet ve şükranla 
nln bu bloıısının Vl'ktll tce ~atın alınma- karşılanmıştır. 

(Ba~makaleden devam) 
tası olarak elde bulundurmak suretile 
müfal~a etmek icabeder. İngiltere -
Fransa anlaşmasına karşı Berlin -
Roma birliğinin müstakbel bir harbe 
gırı~mesine bugün imkan yoktur. 
Çünkü mü tem'ekeleri elinden alın
mış olan Almanya bir sanayi mem
leketi o!mak itıbarile ik tısaden me
vaddı iptidaiye ihraç eden memle-

ketlere bağlı bulunmak laz•mdır. Şu ,~ ~ı.,. 
hal Almanyanın serbestçe harp ede- . . , . ı. , . • ,.., ....... . ·- . ı'e"' il" bilme~ine mani olacak en büyük Sır kıunı<> [ Hu~mst ] _ Ktızcım zrn Kcr u gan n r; h yetl wı:r ez n ıJ tJ§O' 

sebeplerden biridir. Almanya Ren sınıflı melc.tPbfn çatıst bu kerre s~çl:t kapahlm1ştırr Nahfve mOiürD Kemııl 1' 
0

110 

hav:ıasile Avusturyayı topraklan ara- yun gayrctUe m---kteb'n ysnı basnıda nah1yenln d'ıter köylerinden gel ce 
ıına katmakla bu bakımdan bir şey öğ'rerıcil r lç n de bir pansiyon blnaıt yaptırmaktadır. ___....,-

kuanmıi değildir. Ona daha geniş 

Ye daha münbit topraklar, çeşitli Sarıkamıfta Partinin açtığı , 
mevaddı iptidaiye istihsaline müsaade l rı 
edecek uıkeıer ıazımdır. 1ta1yaya Belediye inşaatı memleket hikaye e 
gelince Fa~ist rejiminin bir muyaffa- k 
kıyeti olarak telakki edilmi, olan Yeni yapılmakta olan Belediyenin müsaba ası 
Habefİstan muharebeleri ve nihayet 

bu toprakların ana vatana ilhakı dıvarları tamamlanm~k Qzeredir Şehrimizden işt irak etmak isteyeni~! 
İtalyanın iktısadi vaziyetini berbat Sar kamış, [ Husu~i] - Beltdlye 
bir hale getirmittir. Habeşistana ın,aııtı ileri emckteotr. Hsımam < sas'ı su- hikayelerini HalkeYİ 
,_k .. , tt 1 . d r•tta t·mir cdı mit ve ha:nama oar11 B ı., 

1 
n- .. d l'd' tar 

c~ u.len k yan b sermaylcsı 1· orl a a teşmes!nden su ahnm. ş!ır. Yakında tçı- 3Şl\ln lı;IU3 gOJ 0rm9 1 lf. . c;eıı,ı 
numa anaca ve u suret e ta yayı 1 kt Cumhuriyet Hah:: Pı.ı.rtuı ~ 

acıı ır .. 
1
,o 

zenginleştirecek vaziyete geçmfmiş- Dokrz bin kfüiil' liraya bundan önce Sekreterliği H ·ı lkevi U ı esi 0 tıf 
tir. Bir zaman Musıoliniııin Londraya IL üteahh;de ihale ed•lmfş olan kargır H ilkevle•I mu bit ve işlerinde 9'1ıdl' ye ' 

l•k • k H t kadar giderek İspanyadaki gönüllüle- ma~)'zaltııın i ıı şaıı tı bitmt k üzıered1r. Bu renç yt.zıcılnın ve istldatlımn d4' 
l i iz yavru a ay anayasası rin geri alınmaması yüzünden bir türlü mağazaların Üs'Unde mecl s ve evlenme rılmrslnl ve bunlardan fayda!aDIIl·~~r 

d b ., ld (B•~ta.r11.fı ı incide meriyet mevkiine girememiş olan salonlarlle, Riyaset, Muhasebe, Vu~e tü11ere~, bu arkad:ıılar ıırasırd' ,ıtıııd' 
su o agu u lram al zem•n üzerine ay yıldızdır Yıl İngıliz - İtalyan anlaşmaqı etrafında "~ ~ ı hhat meml>rluğunu allabllbecl ek ı~u çük mı•mleket be~Byelert,. adı 

&• • k ı ~ it l b. }ukıükte yapılmakta olan atı n ı a bir müsabaka hr ip etıntıtf. $,-
Oltu [ liuöUsi] - O ur nablyeslrin , d z•n Jçl z~mln rr ng n ·rir .. J ~nuşma ar .yapa~agı ve a y~ya. ır ke;ltli belediye dair• sinin dıvarlaıı da y azıcdtları mtllt hedyelerde par' 

O'ur dere köyQnde Dur~uıı karı 11ı s1bah- I Bayrak kanununu,, k11hulunU mütea- mıktar kredı temıne çahşacagı rıva- t 
1 

k 0· e dl va!fa'< o;an aen~lere parti ntmıoa ıc•f' 
· · 1 amam anma z rt r. • ~ bt " 

l&y'n köyUn karşı tarafında ki bostao- klb dtwlet reisi Tayfın Söıtmen, y8n ın- yetleri çıkmıştı. Şimdiye kadar ta- müııarıttı d!l verll~celdlr. Musa ııııtı 
latına g-1 ııyorlar. Ve iki i1<iz ve üçQr Jda T~ rldye n•urabh:ısı C vt:~ Açık alın, hakkuk etmemiş olmasına rağmen Sarıkamışta Belediye iıtlraıc etm!k lıteyeolerfn, yaı:•C ~I 
yaşlarında oauıJarı Sa'>rl ve Bahri uyku- Tur kıy.! Baş konsolosu, 8 Ş<Tckıl vekiller, bu rivayetlerin İtalyanın da harp . . hik4yel rl topl yup 1 Şut>at 1939

1
,..10&1 

daolduklarındın tvde bırakıvorlar. Ço bütOn meclis azıısı ve da•eıi ler oldı.: ~u . · . v • ıntıhabı hazırlıkları hine kadar Parti G~nel Sı~retct•tsıf' 
cuklar uyaniıdarı za nan anafar n. evde hald , teraıst ç kılın ş. mtcllsln öoO ü edecek hır vazıyette o1madıgını teyıt • t>u•unmıtk üz~ra, Srzıırıım Ha'1'8~ "',.· ır 

d b. d SarıkAmış [ Hususı ] - Beledlve ı:ı iÖre;,meaiklerlndEn aa-layarak d şan çı do 1du-11n b'nlHce h ulk huu unda top e en r manası var ır. 
1 

. . h ' k 
1 

ll•nl "na te.,.dl etmeıeri 1B.zıoıdıt· 1 Joı· 

lnyorlar. Bir ır.Udd-.t öt e beriye do- Vd muzıiıka ~esl~rl a· a~_ı lda ~lltay bayca· • . - .o~u uyor ~~ .t~ ya - 111an!a mek haklarını haiz bulur anların def cer· rumdılki ien9 yazıcıların bik&ye e ti u• 
1 

G .... 1.. . l 1 Al mcc ısı ıotl abah ı~ın s eçme ve seç & 1 t ,. 

Ieş~ıktan ııonrtt ll Oyün öoüodB akmakta tı m c s bıaıısına ç.: .. t lmş ır. bırhgmın bugun ıçınde bulundugu . rudıtn dc~ruya liii\kevl elite par 
· . . " . leri t6tldk olunarak teks r edıl.nekt~<Hr ktit olno çısydan karşı tarafa geçmek latcr- M clıs, bu m.,rııslmı mııteakıp m•1ı-- ıktuadi mü~kııatı bertaraf etmeden l . f , t k ü nel Sekreterıi~ine gö ıd:rilece ' 

ldl H bıı ,. ilk d f ı · n 1ıhap ~.er mı nezaıet t mt ztre _ k:en suyun ceryıtnıott kapııaraıc il.isi de ta atay ~ yra"- 1110 ., a mt>c ıs herhangi bir harbe girişmesi mümkün h8 
botuı 1 hicasına çekilmesi mUo;ıı1eb tile Kthra· d y ld ş h ld A te~kll edilml!SI kanmı iktlz sından oları Oltunun bı·r orta mt:tev 

Anuyolr 4r, l ı.ıırl ki man Türk orJu1ı D>t Hatay rrı ecl;sinın ıl- ı egı ır. u a e orta vıupanın bcı kfş Uk encüm nde kuı'd ile stç.lmış 
8 erı eve ge- rl " zaman çocu a· ı a b· bb ti 1 l lb' fr di 1 i I bugün arzıtmekte olduğu karışık ve vazıft sine bıııtamı ştır. bu" yu" k ı· ht1'yacı var Jc' n gOremeyınce aramı ~a başla yor Vtı m ve mu a 15 er n n ·•& e ımeı n b. ··f b. .. . "• 

' b istt>yen hlr takriri süreklı alkıılarla \8 manzaraya ır blo ' ır numayış de- T kl k d d. O seııe ı 
nlh.yet hl yavrunun cer.az .. sl suda U· . mekttn ba ka çare kalmıyor avu arı ov u ıye ... Oltu [Husuf] - ç dört . 1 " 
lunuyor. Derbıu mahalline iıd~n mü ıdei- ılt fakla ka"ınl etml~t r. ~ .. • beri Oıtunun aç lmıısuıı bektedıl al~ ~ 
uaıumt vekili F .. zıl ve <loktor. Bed ı Bununla beraber şu mutalaalarımız Kar•, [ Hasuısi] - Y ni mı ha ledı ınektebln bu sen~de açılmaması b 
yap•ıkları ~u~y ıne ve tahkikatta hudls~- Kocaelinde üzüm se;gisi insaniyetin yeni bir harp ile tekrar tavuk yüzUndcn iki kadın dö~U~mUıtür zerfrde Lir tee:;sür uyandırmıştır. 1 ~-( 
de bir kut oımad tı v-s çocuk.luın ıu K 11 5 (A A) D" harabiye götürülmesine razı o:mıyan Bu 111ehıllEde olu"an Haydar kuısı 3(1 Kttzanın beş sın!th ikt mtkt~b ~' c •• , • . - un mera A • • • ,,tı Jı! 
fUD c ·ryaoına kııpıb.rak bo4uldukları ~imle Uzüm 1 rgısı açı;mış ve tir ço~ aolAayı~ mızın fı.k.rı bır tecelluı gıbı yaşlarında Hatice Ktrakaş u uç ka•uı fır. VtJ tuolaıdan h .r s •ne va ,t•" 
anl•tılmııtır. oağcı1ara n.ükArat ve bir çoklarına ıta ı teıakkı .. edılebılır.... Orta Avru- ao yaıtarınd 1 Dılber, Tı hi~ Çitici, kn 

1 
rttk: kırk t:jiebd wuhad~tnııme alaı:01ıf ~ 

•kdırı a m veril ulıtlr. H.ılke i tarafı n_ pada mustakbel bır harp patlamak on iki yaıluındıı Sr hı e Çirtct ı irU. Fakat Lu yıtvrular f.ı.ktr h~ıldrl f 
•an ı rgi m!i ııflrlerl olan rağcılart sa. üzeredır denilebılir ... Biz b ma inan- o'aralc hnulc.'arını kovduğu için adı:.n ıe d~ha )Ük.Stık tnbsil kadeınfsııı:e v1~ H v 

I • 9- 988 ıat 8 rapora 
Rüzı ıü •tı: 2 - 3 roetr" 
RU2gh lstlkamP.tt: Şiınoıi~arld 
1\\0. bararrt darece•I: + ı -.6 
Aıamt huşreı • · + 29 O 
A.llMf • • : + 13 f> 
Rutubet • ı Y. -49 
YaıQ•ı : Yoa 
HaTa nsvfk.l 1'.!ıurum11•J: 

• 4İ (Deniz 

Bu lı?ere nöt etçi ecza e 
cCumburiy tl) .czanesirli 

Roma•: 53 

t 3 dd tir k.ır z yafetl vırilmfıtlr. lmak istemiyoruz. DOGU akıllı dc~müşlerdlr. :~~!~~~~';:·~=~la~ ' ~ırblrb:;,~ '1~,.,r~~ 
huyt.r ederek orta mekteplerde "~ ıç~ 
tcıka sanat mektepl~riade 01turıııt11r,c' mtih11nhıra giriyorlar. Bundan 501111ııl~ 
oilıuru ıaınanla okudul..l.uını bllfoııs;~ 
voılar. H ,ık oıta mekte~ın ıtC\ 1111 ~ı, 
bir yardım olmak lçlü lkl bln ,d1rı 
der bir parıı h z•rlMn ı ştir P.u Y;,cif~ 
bır misli daht art CP ğ ını da ?t ıı~I 

ft 

. t z\B ~ti ar. Bı n annıı'eyh tlıl l>hden il ıııt 
1 ~u o'an O tu kazas nın bir ort' c~~ 

be o'an lhty1c1 pek taıiz11r. C~11 • t~ 
1rıın r abstldeo gnl kaim a Tası !~1,cı ~ Un bı.lk hulı O lJf. tim izin bu ib 

1 
D" 

Tonton Amca~ a göre ..• O:omob l t m.r ed ld: 
tıewml)etle nuarı d ı kidll alrn .. d'I~· 
w-e ıönü.dtn temenni eyleme-"~ 

' • Y Hn S•lim BABAN 

. . h''k8~ ~ tı~ın yerden tekrar baslayacak, Hem de kestirmek R"nç J ıır "sqy deıt l;tır . Orada doklor Rıza ş~rıfın te ~ dil 
1 

üstelik Mahire ile, yani kızıııla ·bera'ıııır .. j Uıtiyar H fız ~ Ru$ ~nln felaketlerine lerlnden de yaralı olnuı'tunu gor ,,~ 
Mııhtr avukatla beraber evı ~Pld ıı artık son gel ın1şt1 • BllAkls her ır~len ralı tıU11lyctioi bile 11öy.eyeınedelljJ ,ıı~~ 

zaman, ihtiyar kadınlrrı geyebilec:.,l gQn st8d ~ t zencırin3 bir halka dah! Ua- ha dı ğru gözlerini yumdu ve kit 
biçimsiz çar,,fı çıkarnııı ve terar « Ra· ve ediyordu. nu Alltıba teslim etti. ,, 

• • • r~ hıı.rda bir kadın• haliM srlren "nıdnle Yalnız romanımız n bir tek kahrama· d ııŞ' ~ı 
Rıza Şedf bHdan bara 0 ııı " karşı•Psırıcs, ne öyle büyük hir b ıv,.can nl vardı ki, t u yeni hayatın hiç de zev· b. d h t b d F·ruıeıı ~~ 

srösterdl, ne de a~ törvart jtıtler yaptı, kini alamavordu Z"'ten zevk almasına ır gtce e ma u ar a e b~/ 
Sana, serfn a~kıDa şimdiye kadar1 klkatıo ta kN<'ılslnt ıöylryorum, l\'ermin Mtblr sadece kollarırıı nctı, Nnml- da vrkıt kıı.lmadı. rlku ede bir mllşablb• tle NerııılPıdıJI 

1 bOtüo ömrQrce sa•hll kalan Nerminden her nır.an 1d FaıJılr, vdalcar, idaaı Ner- dt"i ı k t t ı ti K ki.Dl o d' 

1 
nl ~ ollarının arasına aldı, 2öksiina ba14tı. Firuzenin neden adresini verdl~inl 6 rı eş ., m ş • ızın (1 ' bahsedly.uuın. mi 1 Hakikat ~u ki, 7&vallı kadın o 

1 
• , btıtltren bıhklk cıierelıc o~reoIDU tı· 

Avııkat, .. ir tıtraftan Mahire parJ esü · cx.ıırsuz geceden b~rl aıkının ııtırapla- - Nermtn ... Oh nihayPt 1 Diycb.ldi. r11ssama mUrrctat etaıed ğınl mut uka h 1 k f d L • I b ırlaııı•f ,ı'f 
& Oh ib t M h . '"I k i d . i i bl l ,_ 1 a lt asın a ı ır pro e az i .r •Qoü aeyme""e yardı 11 ederk.-n, bir ta- rına kPhrAm ne, tl'hammul t:ttl. ~ana ve - D aye a ırc & m... öğrenme st Ilı Ç n, t gece eıı..rar . bl 1 .k k b b bsrtl J"' 

• • b 1 k 1 1 lpr<J", r cı 8 ~ra aıunı u ıı 
taftan dıt h"r şeyi bir aololtta anlatmısk sen{n kal ine cidden ltyıt: l:fr kadın Nrrmin mts,ut, müta ess .11 ızım bara i tm ş. mc.k ve .Mıı hlri ç tıkkaş o,ın•Jl1 

bevesllı>, mü ten a . fy<'n söyle yordu : oldu~unıı 1 h~t ettf. göstererfllk : Altıodi1 Mahmu1un ma!1l Il fkt ah· kunç penç•sl aras n 14 tııraknıald~e ~ 
- BDtijıa meselerıio fç yiızDnü ö~- Avukd M-J b1ri kapı va doğru iterek, - işte Mablren ! Oejı, babını görmek istemişti . Fakc;t p aoı istediği gibi ııetf ~etı~ j 

rendik. Ml"ğAr lns r.lar hazan bö-vle sözlcı be devam Artryordu : Mahir kmnı U7.un uzadıya kııcak- lıd ah))ap : met1i. G rçl bir çok felAlcetlere tıtP 
ıeteleıc! beyhudl) yere ıztmıplnra kat· - Hem Mahl•c1l lm, sena htr miijr1e !ayıp Y"Tft bırıt~tıktan sınr.ıt, doğruldu - Fıruzfll lzmlre g'ttl, dediler, amma ytt verdi amma, R za Şe·l f de •8 dl· , 
laurıarmış. Nermlnfn m«hut tara .ııyıık d rıh l v .rme~I unutııy >rdun. BI ivor r-u- Q'u zııman, küçük kız aımesfni.1 yanına yarın öbür giin <fö ıerıe söy•erlz . dLğ 1 bu f Jiket eri bayatı Ue ode 1ıılp 
bile atmadıfı surP-tl kati vede ı11bit el iu. S"D, senJn şimdi bir ı ız n var. D ırıy da sokuldu : Rıza ş~r if, gene her z •man1d lhtl- M 1blrle çaııkkPş Osman d• 181~ O senin barda rO·dC~ün kadın . Nsrm\n n Ar edPmlvec0~ k bir kızu ... Doklo hı - Benim ne c!cl babam varmıe, yatı IJq ba•dttn çıkınc;., iki ahb2p bu tılar. p k'at bu s ~ fcr barın ıc•P 
d0ğll, Ş"d n .. , betı iördtlğllruüz d il< dan beri se- riedi srf t R za Ş ·rlfl takip e tiln ve sc.ıktğın l oldı rğıı ılnl 'canlı pfçakh d,.ğil 1 ()il d 

- Şadan mı? nln klZlna çıl1ı .. aslye bayıl yo ·nz. KüçüğOn p0 pelcye,.ek ııö· lr.dfğl ru ~öz trnha b r ~öıeıı1lndtt vawnrıa yak aştılar. J Firı Z' tkı O mı:ın 0 nıütbtş I' f~ 
- Efet, Şııdan 1 N rmiıılo h0 mstre· A ıukat böyhı krsfk k,.s k cüm'elerle üzerin• 1esı>nm l"U•ün ha~ i ·atı ımladı. Ora da R zı Ş rlf<J öylft hlr ııop~ nutmamısltırdı. ffalta onlar Mııh1tl1' t8f 

~l .. O da ılmdi Ç hkkif O.smanla b' a· anlaht anlata, Mıihlri t.ü Un vazlyattfn MahirPyl 'tkTar ~ ııcıığ nıl aldı, bu çekli e ki, Ça ı kk> ş Osman da beğcıındl. lzeye niçin müdeh dft ettf4'1Di 11ır ô' 
ber evde bfzl bekliyor. hah rda• etti. sefor raha kuvvetle gökstlne hastı. ı Atiao• cıı~ız öyle perlştn bir hıtle , snlryamamış a • dı ş mni her 11't4I 

- NdH ıOyl~yursun Nu•i ? - Sırna nı dlyo•ıı-ıı? Artık ıztırap I Şal' ki : lialbim senin<Ur gelmlştl ki, söz ~ö ıl"m ycc .. k bir halde, sadürün bn şPkllne gü!Uyorlsrdı _,1) 
-::: Hakikati ıOylıyoıu.m do.tum, ha- seneleri bıtm.ştir. RısnJo saadatln bıratk- Bu romanın wanbkf neuc~slnf ıorl.k kttr:!:tr içinde ba1taba1.neye kaldırdılar. (~rW' 
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EN SON HABERLE~ 
Arap çeteler· Hayf ayı bastılar 
~:_-::-=-.::=-::-=:-:===-::-======= 

@ı_ş_ sıY sAI 
Nurenberg 
kongr si 
. Alınan nasyonal sosyalist partisi- j 

Nil hu seneki kongresi bu ayın 5 iade 

Sokaklarda yüz kadar 
Yahudiyi öldürdüler 

Sabaha doğru bir çok zengin evlerini 
yağma ederek çekilip gittiler 

. lltenbergde toplandı ve ayın 12 
•ıııe kadar devam edecek. Bu kon- Hayfa, 7 (A.A.) - Asiler bu gtce d1r Solr · klarda tAtklkat yapmıf olan 
~"ede HitlPr bir nutuk söyledi. H ıı ytaya kal.t. 'hEtlık. bir lrnvvetle hUc ım Royter muha'>lrl 90 kadar yı huci ö ü ü 

11
akat biz burada, Erzurumda çok e 1e rek: ş • h re girmiş ve camilı-rln ôıün · gö müşlür . .Asilrr scbıhı do~ru bir çok 

:aklarda olduğumuz için bu nutkun de atf'Ş nkerak nü'Daylş'er yaom•ş ve zeııg'n evleri yağma edertk çekilmişler· 
l.ı:ıteviyatını henüz öğrenemedik. yabudılerden bir çoklerını ö'dürmüş'er· dlr. 

3 

64 Nakleden: S. A. 

Sultanım burası 
F ağfurun bahçesi 
Ve taht üzerinde oturan da Çin 

Meliki F ağfurun kendisidir bu Yalnız bizim tahminimize göre, EÖER GALİP GELİRSE 
tlaJ ll~tkun iki mühim esası ihtiva Seyab derki : cennet glbt bahç~ler ba11huırda Çin M,. 
Qı esı laıımgeliyor: Biri Südet Al- ı F k b - Bu kız dünyada eş\ bulunmaz 1 llH olan Fagfu~un babçestdir. Ve köş"-
ltkrıları meselesi, diğeri de müstem- Genera ren o orcun g-Uzell,rien1ir fa1cat katly-n evlenmekıtekl taht üzerfnde oturanda Çin Meltk.I 

eler.... tstemez . Buna sebepte bthçeslnde gör- Fagrurun keodlstdtr. Ytılntz kadınlardlD 
AJ Südet Almanları mes~lesinde, ı d ı k 1 k k? duğu bir vakadır. p ~k h >ş\anmadrğı için yalanı ziır. 
ktltı.ın gazetelerinin neşriyatma ba- a tın an nası a aca • Vezir - Acaba nası\ bir hli11ae ol· Sultanın kızı - Kadınlardan hoı· 
it~)~sa, Hitler hükumeti son derece muş'd böyle bir f kir has.l ttınl~? lanmadıtının sebebi ne acaba? 

1
4111fg· • b 1 Al s~yah - V ~zirim, bahçesinde btr Nıkkao vezir - S!lltantın, vaktlte ~a Ç •rız ir vaziyet a mışbr. man· F k b d k ç1ft tavus varmı4. Yuvalannda bir gün bu behçede srördn,_tü bir vaka sebep ol-

•l ekoslovakyayı avucunun içine General ran onun ceva ın an sonra arış- yavruları meydana gelmiş. Bunlann ha muştur . 
.\ lııak istemektedir. Hatta bütün • d yatını zevkle seyrederken nHıln bir Rum Sultanın ldzı _ Nasıl bir va-
ç;~Pa, bu meselede, Almanya.un ffi zhk komtteSl ne yapacağını Şaşır 1 gDn yuvalannda bir ateş zuhur etmiş. ka acaba? 

~ ?slovakya hükumetinin siyasi ve Eıkek tavus bun.,an Qrkerek yavra· Nakaş vedr - Bir g-ün Çin Mellld 
tt a~ıye ait istiklaline hürmet edip Londra 5 _ Karış [l' aılı k ko'Dltesinln hük u netler bir isyan komlte!lnl fspan · larını ve tşlnl bırakarak krçmı, . Hal· Fegfur bu köşkte otururken şu suyun 
\t~'Yect>ğini düşünerek, büyük endi- messi~i bir çı'<m ıı z:t glrnıfş g.b!d1r. Ge· yanın meşru hükQ uetl iİl>I ta'ldlk ettl huki ateşq ratmen Hne tavus yavıula . kenarında bir çift abu yavru\arıle d>lq
iij er geçirmektedir. Bir aydanberi neral Franko · urı H ıv ~ s ; jıns· na vaki o · ve burıu kimse protesto ı ta:edl. f •t k· rın başından ayrı lmam·ş ve onlarla bera· makta imiı. O 11rada bir ya§'amr yalar 
lh .tarafın arasını bu'm:ığa çalışan lan son beyanatı ko nlt,.nlo mt11safslnl lıalde de Avrup •da Lıpıınya çok mühim ber yanıp kül olmuş. ve dereden seller g eli•, ıhunun yavru· 
.. ()

1lt ı ı· 1 G • erat Franko bu b, bfr rol ovnı ... acektar. fsna"yayı hP"aba lc:te bu vaka onda erkeklerin eşle- larını sQrUlllemeye baslar. Erkek abu f"'Glil ere hüku:netinin müt \Vassıt sı- ıay 1 sa•sm1s ı •. n • ' • ,, .. .. 
" t d d r tir ki katmamak I<'rnrısarın Pirene hufodunu rlne ve yavrularına karşı nasıl vefasız yavru'arın yanand•n ayrılmayarak bera· ""' e Pragw a go"nderdig' i Lord Runsi" y u ı a ın a em ş : 
"'~.. - K 1rış!llazl ık koultesl Avrupıı Bayon ş hrfr.den Narb· n şehrine kııdar oldu le farını gösterdiği için, kızc11ğız dıı beree bağutduğu halde dişi ıl yavruları 

"4lll b 'f . d k"l' 't b k k •i · • U vazı esın en çe ı ıp gı me" snlhunu muhafaza kaygısı ile gönii\IO· teb\ıkey ~ dü~UrUr. Frar ko L1ndraya hay t ında evler memeye kttrar vermiştir ıra ıp açar. 
itl~ı~, Almanya hükumeti elinden !erin geri al • rımtısını tav~ıve etti F"' ka' cevabında hiç bir v·s1y. t kabul etmfye Hiitta yanında erkek adını bile aaamaz. fşıe bu va'ta ünrlne Fagfur Şah 

Ilı Yapmı~tı r. komlteye dt.hi\ o\ruRyan d ğ~r memleket C"ğlcl iıtdla edfvor. Bu yalandır. Z•raal ar. liadtnlarjan uıak'aşmıyı tercllı eder. 
ı.~ ... Buna rağmen Lord Runsiman ıe ıln teh11aları da kızılların ordu!lu'lda a~- ve maden kaynakla ı harbi ldaırıeye Vezir de· hal Padişahın huzuruna Nakaş Vezirin bu izahı üzerine 
"'la p kf' rdlr. Soa hab rlere ~ör,.,' Ş ma' i Aınerl k~ t ı g'Pfmez Frsnko harp lçfn bir mit- srete·ek sAyf htan işllt:ğ l bu hıberl baş· Rrım Sultamaın k.ızı kendi baş ndın ge
biıdi U rağdadır ve her ihi tarafa kalı olup kızıl orcluda h zmet gören nker· var dolara y2 kın horca g·rml~tir ve bu· tan 8fağı nakletm,ş. çen tavus vak:uın1 b lhrlayarak vefıısı z· 
Y~tt t ~cek raporunu bildirmiş vazi- ı~rln y kO u 12 blol ~eçmektedlr. E1 ıınt nun kttrııhğı o' arak t utOn ziraat ve Ve P.ıd işab na ı:ı\ ona Aş\lc o1dls• ı ıQ' n yaln•z erekek'er.ie da~l\ kadınlar
.\ı edır. Görünüşe bakılırsa, Südet 7.e gt çen es1ı ı ... ı1n sözleri ve gö •dflğümfü m11den kayuklarını ipotek altına koy kızı da kendi Pddi~ab na öylece aşık et· •tll dıı bulu:ı1ıığ' ıı:ıu anlat. V • F .sıfur 
~~ilnları bu tavassut raporunu da ö!UtArln yU1de elliden fazlası , üzerin in aıu~tur. m>'k nlv,,tlle Ru::na gitm~ye karar Ye· Şaha ka•şı bir meyil duyar. 
~ ı.ıl etmiş değillerdir. Südet Al- de buld u~umuz ve!llka ara )(ör.a, Avru Iııglllcrcnhı Rurgostakl ajanı rir. Ve P.ıdfşahtan izin iJter. Nihıyet babasına mü·acut ederek 
~ \lıları reisi H enlayn şimdi Hitlerle pala d • ğt_dı!. geri aıııuh Kıvatetfnf deklştirlr. SeYY~hı da ya kendisi ı i l::u şıha vermesini diler. 
llı~ı.ışnıuş ve direktifini almış bulun" Gönulllulu in g •rl atanmasının Nas Lo11dra, 7 ( A.A.) - f,.glllz hükQ· rına al•r2 k yoh ç•karJar. Rım diyaTın> Ruu Sullaoı da zaten kızmn evleo-

'ıı::tad D f Al 1 vooallst •p ıı nvBya zarar verip vermeye me•i Bu "iOsh ki 1<janını mtıhlm tılr 5 b P p dahil olup n h :ıyet p ııy'ahla ı ı olan Kos ıııesfnl beklemekte oldu~un ian bu nfye-
~k ır. iğer tara tan man ar cekl ba'<kınd ek l sual • de G1!neral Fran· tlzerlne geri ıılınış ve y 8tiM hi ~ başka· tantlny .. ye kedar g ldıler. Seyah vedrı t: sevinir. ve dnbıl çın F.ııfurıına eı-
tcc:ıb~slovak hududunda mühim askeri ko ŞIJ c~ va bl VMmlştir: 11101 srönder m'ştlr. Alı nan h:sbeılere göre gıHQ rUp sarayın harem babceslri seyrd · çiler gönderir. E 'çtlerle beraber Çine dO· 
~ ttler almışlardır. Son bir tazyik - Gon ill ülı>r me ııe1rs'.1fn halli güç .. j ln 1 ıglliz bU ~ um• ti a 'eyhlodr: olarak tl ı lr. Vez'r de b ·naberinde getirdiği tes- rıen veıfr d~ meıeleyi P.sdişaba atılatl. 
~c '"Pınak istiyorlar? Yoksa şimri· tür, fak at l mlıans z d ğ fd lr. Nc1s ron11 1lsı hareketsuıaınden dolayı gdı1 aldmlm: ş vlrl çıkanp bakarkl aynlle Ş h Fagfu Ve b' lmukabele nameler elçiler ve bir 
bit' ~dar alıştıldara emri vakilerden l~panya d ha llıc hamlede on bfn gö tır. nın ruyaıanda gördüğü mahal.ir. ço\ta hediyeler göndererek. muvafakat 
Ya)ltlı daha mı tahakkuk ettirmek nol Onün iki taraftan gerl "bnm•sm Ve hı bkfk v11 tetkik netıc ~ si kızırı c3vabı vnlr. 

%dadırlar? tt klı f ederek: buna tarı rtarl ğıoı göster - Hı.ti er HenJa"yne da bu sulte nın kız ı o'du~u a:ılaş lır. Bu Rum Saltanın k1Z1 bütüü eşya nr 
8u b k mişt r B z Avrupa sıılhu rı u ko rurralc nurı ÜZdrlne vezirle sey• h gidip btr çeh'zlle Çioe gOcderlltr. Ve ç ·o Pl)dfp-

Yttitıded~ ımdan Avrupanın korkusu i~t edi~imhi bu bn1>ln başınıianberl llb d k.crvansayda nakkaş,ık etmRye b11larlar. hı vulrtnl bu munftaklyfttlnrteıı dolayı 
~.. ır. .. ı t ık Yeter ki alınacak teJbi-ln, hak · irektif verdi Az Z'lman i cinde yaptığı tasslrhr ona pek çok Ihsan ve lltıfatlarda bulun· 

Nut Usternleke meselesine gelince, '-"' n 'y' fi va Adilane olsun. hpanyıya ve nakı~hrıa ok adar me~"ıur ol1o, mu,tur. 
~ tı:ıberg korıgresi bu işlerde meş· za·a· ı dokuom!\'lın. f'ö /lf'C~ Avıupa rnl (Ba~tara'ı 1 incide) o ka::iar meşhur olduki şöhrıU Rum Sul· hte Ma'Jıı~er, kadırın mabakkak. 
d l olacaktar. Hitler meşhur « Mıica" hunu koruvac<ı k bQ üa mürsslr çarelPte Afman mflletlndnn bir Ç-koslovıık va· tanının kulFğ na kaıtar g itti. erkete varmak !Az'rn olduğunu bu bl-
l~ eltı. >> i . d k"k't b d .. t işti •a k eJerz. t1ırdıışı Horl S·nltl c·varında hıı1u,.ul SultAnın kızı zevk ve goz.,lllğe dft~ kayeden anladın . .Aııkta muhakkak. ma-tıtt rtıe., srnı? e ı 1 

a m a mus em- t ~paryayı kırı,mış ve parçlllanmış gP.ç•rek Almsnvayıı glımi:;tlr. GOmrük - T şukuna kavuşınalıdır, 
~eıktt ,clesıne p ek dokunmamıştı hıı l iA gö · ır.ek lsıemem. Nl!syonatı. t İs · fda rfls·nın bi : men urn ker dl•lnl tevkif kundU. Nakkaşın gelip otu~du~u saray· Mahşeker - Doğru amma, bniüi 
t
1 
c"'tk Nurenberg kongresinden evvel panya hasr.omı mtğlııp etmiştir ve ıa ~:~~f~t'r~ da müsude veslkasnn g-ös- ı ;tk;:\~:s~~s~~:Hs~nd~:c~u::~::'c:e::; 81,kıar mıışukla·ına lr.avaımuı dflllildtr. 

tt-ı' R'aıctelerle, gerek duvar afiş- rerlrıln elinden alınmasına dıt müsude ı b 1 d b"t- m b et t battA bı'r ço'· h \cayeler vardırkl 8"-:klar 
\'e b Memu•un talehi üz"rlne, S!ldet Al· şö~ t P Şdla ı. u U3 a ar ve sana ını cı .. .,. .\lııı eyannamelerle en küçük e :1emPz. • l . g s .. , . h' cran ve fu:tk içinde kavusmadıa ol-

ltıh•tan köyüne kadar bütüa efkar İsımnynyı h<'snba katmamak ınan arı pıırtuı•n e mensubiyetini göste K zın otardu&u daireye gelince o mU•ler veya f~ragat etmişlerdir. 
14 rtn hUv!yet cüz-fanını da aö ~terml• ve 0 

- • .,. 

b: enılek l · d ld' Fl'uusayı tchllkl·yc dü~iırür - . ~ "' nun davarına da muhteltf ağaç ve çiçek· nu~u _ iyi amma, bıuaPyln bir ıı-'' h e mese esane e sıra ge ı- uıerln~e yQz sıgara l::u'un1uğunu ıöy- ler ve blnblr tQrlü kuıları ihtiva ederı 1.1 Y 

~dı:llUsunda hazırlanmış bulunmak- Bıt ı se'on, 5 - fqp 11n.ol Sosya\Ist ~eml•tır. Bunun Ozerine gümı ?k memu· c nnet gibi bir bah;e ve or tasına da bir rast zıımanı vardır. V c1kıts z hare~et e-
l\. pnrtblnln e ı llr ci yıldörümü münallebe· u 200 mark tediye etmesi laz•ın g'f'ldl- köş\c resmi y apt B kö it d ç· P deofer, vakıtsız batran m'rkeblo akıbe-

tal". lnıanya bugiinl<ü hudutlanna tıh bu oeı fn\" rebl ve tsld Harblıe ğlnf, ak'l takdirde baps dl _c ~ t!ri bil· dlşab1 Fagfııru ~tu ·~tu. şKöeşk: ~=yad~- tine utrar. 
" b Nazırı B. Prıyeto ~u beyanatta bu.un- dlrmfş ve R dolf s f t'l - k d ı ( Arka•ı oor) ltı, G,t' eş misli daha büyük olan eski 

1 
ö 

0 
u " ay er gum:u a · lar döş9diler ntbayet Sultanın klZI gelip 

ernı k muştur: res ne i' rıı.uştUr. . _ 1ç.itı b" .e. elerine tekrar kavuşmak « _ BeyneJm'IPI bakımdım akla ge- y 1 S bu tezyinat ve resıınlerl gö unce fevka· 
\tt o da ;ıvf~rt blsfkletfne binmiş ve IAd b ğ jl A d - ı ıttll Sevda bu! ~Yttt ~n teşkilatmı hazırlamış va- le bilecek ber hakarete uğ'radık. Batı Ç koslovak budu iuna dogra k eçmaıta e e d~~kk. t ynı zlbıımdan a il uzs e 

~~ı edır. « Mu··stemlekelerı'm'zi iste- 1 h . . r.azeu ı a ı ce e en nsan res 
.. ... tıaş dm ş ve ududu tekrar gerısı:J g-·UiJe 1 . ki .t ld x. 8 k tli K•rs, [ Hueu!t] - Karsın 0-ta~a -d.... l k' Al 1 s··d t . . . m oın me a o . UısU'lU m ra e • ~ ~esleri son bir senedenberi ıyor ı, manya evve a u e ışını g'C"Ç'l l~tlr. Sayfert roemuru!l kendJsrne pı maba'l sinde oturan 837 dotuaılu 

l<
ll kuvvetle işitilmektedir. istedigv i hibi halletmek azmindedir. •!O·t el ateş ettiğini vt kwşunlardan b'r!nfn Nlbsyet huzurahnk bçat1ırddıtı seyab Arıdiv Dlnhenkoyu bir kız sevme me· 

le h d ve nalı:aş vezir tzH ata aş t ı: ). oloni l p t t · k Fakat buna muvaffak olacak mı? ' 1 urgP sına Siipieın ~ nı söyltml~tlr selesinden dolttyı sağ kolu dlrstğl OH· 
"'~ ya os gaze esı, ya m .. .. .. b k lı b I b' Yaralı h ıstaneye kal :ı ırılınışt r. - Sultanım , dedi. bu gördOğQcüz rfnden bu mabaUeden S·fer otlu 831 "'& \tılarda çıkan sayılardan birinde Gorunuse a ı rsa, u mese e ce ır- w • ' 

.... , 1 · k"l h 11 d'I v Ptığ, ~7- Slldet Almanhrı partisi- doQumlu Hikmet Tuokoç blçHla yara· 
'il( tıyanın eski müstemlekelerinden Je, zora, em. ı ı va _.ıe_ a e ıecegfe Ş: tl HJtla n Hitlerle görüşmek Oz re it.diye refAt ve Slldet Almanları part'si lamı•tır. Cıuih Ad ıfyeye verilmiştir. 

'tiy k b Ç k k t müm sqllleri tararından s ı-lfunlanmışhr. v ~c en >> vazgeçmedigv ini yazıyor pe enzemıyor. un u arşı ara ' tjerltne gltmH d en evvel şimalt Bob•m· 
flttıl f · Almaolar ve ç .,kler t 9z hü ·atta bulu • ı:-~n ilave ediyordu: yalnız cephe almakla ikti a etmemış, yada bir tedk lk turnuine ç kmı ~ t r. 

1 "-:. - narak b e ~ırışmış ar, polfs gOçıukle in· ~tlc~ .ger Almanya eski müstem'e- hudutlarda askeri tedbirler de alınış· Cesk.a · L1pa ile Litome rlk şehirler i n in tızam ve uavtşi mubaraz" •dehllmlştlr.,. 
~ ·•Ilı h b br bü ~ük mevtfanlarıncia ıı ~nlayn ,ertfic:e ~ bit' .enüz elde edememişse, u- • • . bOyük t1ümayıtıler yapılmıştır . Diller rcyi.ım t eklif edecek 
~~ ıcık sebebi Hitlerin henüz Şu hale göre Avrupa: şı?1dıye Bu z'yaretlf' r dolayıslfe bnt hll.ii L 1 ndr ıı , 5 - Hitle riu Norenberıde 
~itt atıYanın komşularile olan işlerini kadar olanlardan çok nazık hır va- seter ol"Duş'ur Neşredilen teblı ğie de· toplanrcak o1an Nasy:ıra\ Sosyalist par
~ t'tnenıiş olmasıdır. Bu i !er oluna ziyet karşısında bulunmaktadır. En nHiyor kt : . thd kon~resli.ıd? söyJeyec• ğl bO~ük nu· 
ıt tldukt ş y .. .. • . b .... k • H nlayn ve mılyflı erkAm 5 ı ba'l tukta, S ı 1et A marılatı mesel~s nın ha\lf 
~ ~Gıt an sonra, hem de pek yakın- k~!uk asabı bır hareket, en uyu sa t 9,30 da Lltomcırlk ş~hdnin hüyQ!( ı in m h alllndt revlama mü racaat edll-
~ d" teınleke işindeki adale1sizli- fe akellere yol açabilir. Gelecek ye- meydt1nl t nıt g elml-.lerdir. B ırada b'nl ım e&ini teldı f edec .ğl 1.al1redl\m ·kted•r . 

Qllliıcıtil,ceğioe de şüphe yoktur.)) ni haberlere intizar edelim. Çek. olınııK üzııre dö t bın kişi kerıdl· Falc tıt bövle bir ttkl'fı h'ç bir Ç9 
•atırlaıdan pek açık anlaşı- DiPLOMAT sına 1 Uzar eıilyJ.rdJ. H.sntayn iehlr be· koslovak hü~tlaustl k•bul edeme:ı. . 

O:tu Kaymakamlığı 
Oltu, [ Husust] - Kaza'll1Z Kay

makamlığına OUmüe H c ıköy kau11 
Kayma\cam\ığındao naklen tayin ed lm't 
Bay Fehmi K'lpU O.tuya gelerek yeııl 
vaztresfne baş'amı ıtır. 

BUlün Otu luı1 ka kerıdi~iııden om .. 
duklan ve be''t~dik1erl bayırlı l1lerl11 
bir an evvel yapıl na~ını iOı:lemekte 

ve ltlf!rfnde muvuttakiyetler temeımt 

e ylemekt.<llflu..! 
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HAYA '1' VE SIHHAT 

Zayii mı, zaydlamış mı ? 
hh!ntn arasıoı:!akl büyük rıırk1, ta- ıuu:~ydandadır. 1 

btt, anlıyorsu "uz: z yıt arın bir takımı Fakat zsyıf ıarnıınm ~eb1b pek ço~k 
çocu\cluktanbrrl, batta soyu-dan, öyle- d"fa wıııyd!nda olmaz. Onıı aramak la· 
rttr. Ne kadar çok yaııe gene ş' şrna'lla zımdu lıısan mük .. mmel yer, mük~mm~~ 
m:ız, ne kadar ço'c o'ursa yaı? top'amtz. 
Zittn tıoylel ıi çok otuumazbr d ... Ha 
re keti çok stvı>rler, ,. porcu o· urlar. S ,b· 
h .tteri oe deima yolundadır. 

Bayanların fs'ecilk\erl, modas\ b•r 
tOrlü ge< mlyen zayıflık da 6tlphesiz tu 
türlüandnr: Ntıtura1an z7yı ft ık, ytğ la 
bakası p~k lr e '• rdele bri dtız snn güzel 
bir \fllcut. , AT cak, tahlat bu lürlü za· 
yıflıtı kaıhnlara pek az vcrm;ştir. KPdın 
kısmr, he kfmterln tAbirlfe, daba z1yadt 
anabollk 'üeutlu olu·; yani yed ğ' n ı 
t"pla'Dıya lstıdıu erkektPn dl<h'l ıhade· 
dir. Ayni miktarda yem~lc y yen bit ka· 

dın erkekten dıh t az sarf eder •e Pr· 
kekıecı daha z'yade bir1ktlrlr. Onun !çir 
kıı.dınJarın slımanltmıya hl da1ı da er
k.eklerden daha ziyade ,;fur Bu kal de 
den nıOstesoa o arak naturı d n zey•f 
kadın bulunu•ır, o da z~y.r erkek glbJ 
sıbıtl yo.'u"dı, d nç -.e çok defa ıpor
cudur. 

h znorler de ı-ene zayıf kılır, çtı ku 
ye'DekhrL 1 l~ 1 seç'lmez. B vitam1nl in· 
sıın n y dıkl rinderı lstıf ıd' et ınest için 
p~k muhımd r. O eks1k olurca insan ::a-

y t kalır. Biranın 1· sar.ı ş1şnanıatması 
bu vltıtmi:ı!n en çok bbada bu'unmas n· 
dan Heri gelir. Ond:ın soJra da bu vt-\ 

tam'ni en ziyade kıv sebzelerinde bulut~ 1 
"unuz. Eıglnar çekildikten sonra yazın 
zayıtlıımanın s 'bebiol, ı::ıcaklerden ba11-
lra, biraz da tazq fasu\y~de bu v.tamt
nln az o mas:nda aramalıdır. 

Z ıvıf aını nın e 1 tü' ük aebf bi da· 
h 1i gud lelerden gelir. Z • yıf gör JO~Q· 
r Oz ve zayıf kıılmal · rrnın ıebebi ı 1 kMn· 
dil rl de bılmiy.-n k\mıelerin çoRıındıt .. 
bu guddt!lerdıo b!rl bozuktur. Hele ka

d.nlar dcıl 

r ürkiye lş ınkaası 
1938 

K0Ç0K CARl HESAPLAR 

4 

ikramiye planı 
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Zayıt rOrdtlğOnüz )" lmttlerln bir 
kısmı da-en çotu-blr sı> bt ple zayıfla 
n ııbr. Bu türlü uyıflar en ziyade ka· 
dınlar arasıudad r. Bunlar b .dle i ,ı blJ 
mezler d,, vücutları modaya uyguTtdur 
diye, kendi kendt'.c rtoden tıoş ut olur· 

ı·y~n, vücutlarını erlttikh•rl için ef111ar- '200 • 
hyamıyan kadınlardır. Bö1lelerlno natu- Sö4 • 

Uz ın boy~u, güHI yüzlü, tk g b ' 
k'rp'kler, sıü· s;çlar, parltk gözt .. r, 
bem de narin vncut... Modaya uygun 
sımlan bir zay fır Ö ıle olmıyınlar i•P· 
ta eder Bunlar t 1.roit gu::ldelMİ fazla iş 

'25 .. 
ısaoo. 

rad :lD zavıf denilemez, zayıflam1ştır rn Kwu.hır; ı Mut, Haslran, 1 E.y· 
61, 1 BMnoftAoun tarihinde çelltleeektlr 

7&yıfl ~ı s h'ıat de:ııek d,.~ifdir. Yeaıe 
11irıe dlkkttt etmezse bastalıı'ta doRcu g • Ja u ılll lira f'fd\lah \lulurıan he 
der ve büsbü ün eıir. saplar 'kurl'larıı dllbll cdi1ece ierdir . lar. Onlerı ro·en tenbullar da, ı:rodayıı 

u mak için, yan aç ırezerek uv1fhımıu 
çalışırlar. Bueket versin ki foğu mera 

Yumurtalık gııddeletl fazla lşltyfn (No. 476) 

ter d ·4- Jıaf'lın o\sun, erkek olsun-n
m1Da erem .. :r; ya açııta dayanam~z, ya· y narlar, r~kat ıuddelerlnln emrJnt ye- Erzurum Belediye 
bı;t kadı,Jık tabıatı üı'e relfr. M~r11m rine g1>.tlrmeı1tler de .. 
lanoa erenler de kendilerlne batkıı h s R• • d talılc r tlrlrlu. Ôtekl iUddclerden pankreaa'ın, bO'>. l yasettn en : 

Zayıflamanın lürlü tnrlO sebeplflrl rek üstnndekl gnddelertn, baı·n lçloıie· Bele~iye dhpımst\rlnln bir senet k 
\'ardır. Attşll bastahklann b •pslnde in ki mi af .mltıi f pof t gu'.ldulnfn bozulma- fhllyacı o'an a~P.ğ dıı cins vs miktarı ya
at111ın rayıfladığını bllirrtn'z, Bu tllr ü 18"1 da ınsam zısyıflatır. Arcak: bunlar- zılt Oç kalem erzak ve mabrukata ek· 
sayıflaml', çok dt fa, sonudan i''C ~r, in dakl bozulduk zıyıflıkt n başka allmet· si tm~ müddeti leeristn,.e tallp c;ıkmadı
'an hastalıktan Onct ktnden daha toplu ıer de çık.ıırd ğınd.rn baılı başına bir ğıudan eksiltıııe 2~9 933 t11rlh'nien itlba 
olur. hastalık sayılır. r"n on gün uzatılarak ıı-9 Q38 tar h1ne 

MOzmi ı h•stalıkla"ın bir çoğu;-ö'İi Natur,.dan zayırh\c. iyi bir ş~ydlr. mOııa 1lt PazartFst güoU sıtat ı~ de lha 
lann na•ında eıı zly d~ mtde veya bar· lnfsiyatıfl re g-Ore en çok yıışıyan Jnsan- lesi fcra kıunacaktır. Taı fpl .. rln mcı;kQr 
ut bastalı~la·J insanın yediğfol hazme· lar böyl !eridir. Falrat zayıfhm-tk, henıl gan va lttfltt& beltıdiıa tncüme fnq mQ 
dememestne sebep olduklarınd tn lnıanı sebPptıısn ohı, bir hastalıktır lıcfsint ayırt racaatları Uan o'.un11•. (No. 706) · 
zayıflahrlar. Bu seb,ptırf ht!rkea bilir At irec~k f"Y kuvyettlr: Z yıt adam dinç, A-ğarı ı zamı 
lıtedlklerl halde doyasıya y'tmlye kud kuvvtt.l olur, 2ayıflamıt hllll1z... ~ i'll k "o 

retl olmıyanların u yıflaması sebebi de a . .A. 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 
Tahmin Bfdell 

L'"" K. 

10 
12 
20 
2 

20 
lt 
20 

6 
70 
2• 
23 
2j 
12 
8 

12 
25 
12 
22 

6 
24 
ıs 
6 

90 

-

I 

Vakfı 

M ıt E. endi 

Dillre mah ıtllesl C. 
Bacı MPnnan 
Muit if 
H~ c• Monnan 
Zev11al C. 
Z yrıal C. 
Sertunay Ömer 
M hınet Arif 
Alıpıışa mıha:I .- 11 B. Sa11h 

» • • • 
• • • • 

Kaba ş~ylb 
Hacı HOuyln 
DDlma Saven 

• » 

Hacı Hış·m 

H >ruz oQ'lu 
Kazaz z•dı 
YL'I f k•zı Fatma 
Mu·at P' f!l 
S0 rturan Öıner 
Kıtızaıanlı 

Mevkii No. Cinsi 

Ou ah uet t3 Duk~&o 

Dere m h tllcsl 8 Hane 
Arapkir ter 78 Dlllcktn 
GLlıhmet 1 • 
A.rapklrler 7'l » 

Kavaflar 12 • 
• 6/8 • 

Nazik çarşı 78 » 

Lilıpaşı 15/ 17 Hane 
Ali paşa 2 • 
• • 4 • 
• lt 3 • 

Tevollr. yo!u 5 Tarla 
KeYı c 1lır 20 DüıckAn 

A"aplrfrler 91 » 

Koafl11r ES • 
Su taumellk 1t Hane 
Kan yoıu 22 Tıtrla 

Gülıhmet 67 Düklr.an 
Hacı Cuma 13 H.me 
Mu,atpaşa 3 » 
Kant ar 68 Dü,kln 
Tebriz k. pı 103 • 

Yu'larıda h.d il muh\maırnt, va~ fi, uıevlıii, num ra11 ve clrıal yazıh akarata 
mGıayede ve ttımdidl müzayede m61det erfndt tJtllp çıkmPd ~ındaa pazarlıkla lba-
lt~lerl yııpılaca~ından talıplerfn vakıtı ar f darea'ne gelmeleri. ( N o. 708 ) 

................... llll:lm!l!llm ................ ... 

FENNİ SÜNNETÇi 1 .. 
ABDULAZIZ KESEN 

S ıh'ıat ve t :ti rıı it M ıavenet Ve\:l~etln'n 13 / 1 / 935 hrfh ve 401 s\oil 
"Um~ral ı ruhsatnamom va•dır. Dıl31f lkııme'gihım H 1Sllnk hdJr. E zurum ad. 
r1111m Havuılu h'ndır. Botan atat vı edevatım fennt n son alstemdlr. Şlm
tlye kadar bütUn sünnetlerimden herkes memnun kalmııtır. 
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Tlılo u Sflnnctçl Ymmfo~lu 

.A bdulazi~ Kesın 

................................. 1 .......... . 
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Erzurum Belediye 
Riyasetinden : 

6 9 938 tıuihlnde fevkalade olarak 
'ştlma ıd~cek o lan belediye nıecifslode 
eks .. riyet haı; l olmadığmd tn Jçtiınal be
h•dlye karıununıın 68 el meddPslne tev
fıkan 12·9 938 t 'rlhlne müsadif Paıarte 
si akoamı l!aat 19 da bırakılm•ıhr. 

(No. 705) 

Erzurum Belediye 
Riyıs,tinden · 

Bı,led'ye tenzifııt hayvıınatınrn bir 
IAne'ik ihtiyacı olan az!"ml 60000 asgarı 
5tı001 kilo arpaya ek sll tme mUddcU içe· 
r ' s inde tatlo ç•kma h~ıodıın eksi tue 
6 9 938 tarih111rtf!n itlb ıren on g~• uza 
t larak 16 9 938 tarihlae müsc.d t Cuma 
gnnn nut 15 de ltınır si rcra kılınacak· 

t r Tı l plerln mFz\. 0.r 2Un ve suttıı 

belediye encümenine mnrccııntla• ı Han 
olunur. (Ne. 709) 

11!1111 ........................ . 

reıninııtlı Daktilo, Dikif 
ve her nevi makineler 

tamiratı yapılır 

Riza Vatandaşlar 
SilAb Fabrikası karşısında 

Bay KAYA hanesinde 
M 

"" ıntfa:IU.btHl't.t 

CİHAD BABAN 

Omumt Neırlyatl idare Eden r uı 
lf! İne& D JÇA 'Y 

ilanlarınızı kabul eder, 
F 1 1 1 

Bütün Doğuya tanıtır 
"O ,, bDyDk bfr 
memleket parçasının 
her tarafında o unan 

bir gazeted·r. 
Doğu illeri ile ilgisi olan bütan 
mllesseselerin gazetemiz vasıta· 
sile kendilerini bu geniş bölgeye 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

i A LA iZi 
Doğrudan doğruya 

T, MiZE 
• • 

erınız 

• 
Erzurum Devlet Demir Yollarından: 

1 - AQık arh·an1a koıulaıı Suıka 11 fıtasyoa bCfesiilr. tt 

2 - Mlhımmm bıdtl bıhu aylı2ı 10 li ra:tın iki Hıie\iaı 240 llr• lıt . ~ tılıtıı 
8 - inalı 9 - 9 - 938 Cu ;sa gÜ•Ü uat 14 da Sarıkamış latuyoo şcdlll1 ~ ~ 

nasında müteıek.kll k.oaıiıyonJa yapılacaktır. ~~k 
4 - MJvakkat hmlaat 18 llrad'r. ~; 
5 - T ıı:allp\er;a v111kalarile bltll tt müracaatlan. 1 

6 - Şırtaımılcr !nurum ltlttmeıııladen ve Sarıkamıt ıataıyonuAdan pat-" 

:>laralt alınabtltr. (No. &83) 4 - 4 
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